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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

Ibotirama, 24 de setembro de 2021.

. ASSINJ

Ao Sr. Vitor Gabriel Oliveira Perez
Secretário Municipal de Adm. e Finanças

Senhor Secretário,

Considerando a necessidade de adquirir uniformes profissionais personalizados para a
Secretaria de Saúde e dos órgãos e unidades ligadas a esta Secretaria, solicitamos a
Vossa Excelência, que seja incorporada no processo licitatório da Prefeitura Municipal de
Ibotirama, a relação em anexo com seus quantitativos, que serão custeados com recursos
próprios e vinculados alocados no Fundo Municipal de Saúde.

ADMItTON,MEND
—Secretário Munici
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ANEXO
RELAÇÃO DOS UNIFORMES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
'

01

02

03

04

05

06

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,GGeEXG.
CAMISA MASCULINA MANGA COMPRIDA: em tecido 100%
algodão, fio a fio aberta com botão e Iogomarca bordada das
Secretarias Mun. Ibotirama, conforme modelos em anexo: P, M, G,
GGEEXG.
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, G, GG e EXG.
COLETES DE BRIM aberto com velcro e com zíper, conforme
modelos em anexo Tamanhos Adulto: P, M, G, GG e EXG.
CAMISETA TRADICIONAL em malha de algodão, cores diversas;
com estampas de logomarcas, Tamanhos Adulto: P, M, G, GG e
EXG.

UN

875

UN

02

UN

200

UN

200

IJN

50

UN

2.000

UN

80

UNIFORMES DO SAMU

CALÇA PADRÃO SAMU: Calça padrão Samu confeccionada tipo
terbrim (sarja 211, 221 g/m2 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 veicro; 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, G, GG e EGG ou 40, 42, 44, 46, 48 e
50.
,
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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

U

50

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/GGIXXG

UN

150

GANDOLA: Gandola padrão SAMU confeccionada tipo terbrim
(sarja 211, 221 g/m 2 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 \"SAMU\" Medindo 4,5xlcm e texto \"192\"
medindo 4,5x2cm) e nas costas (dimensões aproximadas:
circunferência com 14cm de diâmetro, texto \"samu\" Medindo
8,5x2cm e texto \"192\" 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; 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, CC e EGG.

UN

100

CAPA DE CHUVA azul marinho SAMU modelo 718 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
velcro. 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: PIMIG/XXG.
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UNIFORMES DO HOSPITAL
01

CONJUNTO UNISSEX (MÉDICOS), 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 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,

CJ

52

CJ

122

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.

02

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: 1
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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.
03

04

05

06

07

08

CAMISA SOCIAL FEMININA (ESCRITÓRIO); composta de 50%
poliéster e 50% algodão; tecido com gramatura de 1 05g/m2; tecido
com armação do tipo tela; na cor branca; do tipo social (tipo
camisete); manga 314; sem bolso; com gola social, com logomarca
do hospital serigrafada na frente, tamanhos: P, M, G, GG, EXG.
CALÇA SOCIAL FEMININA (ESCRITÓRIO); composta de 73%
poliéster 27% viscose; tecido com gramatura de 250g1m2; 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 110g1m2; 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 276g1m2; 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 lbotirama
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.
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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.
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 3D vistos com
192 na lateral Tamanhos:
180 graus; Personalização SAMU
35/36/37/38/39/40/41/42/43
-

,,C

-IA

-.

UN

200

PAR

100

.

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

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

--

-

Documento Assinado Digitalmente por: LAERCIO SILVA DE SANTANA - 07/01/2022 10:45:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce669b01-1aa5-4403-8095-5702d99af74a

-

14° DO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
.SStNMlM

Ibotirama, 27 de setembro de 2021.

Ao Sr. Vitor Gabriel Oliveira Perez
Secretário Municipal de Adm. e Finanças

Senhor Secretário,

Considerando a necessidade de adquirir uniformes profissionais
personalizados para o Fundo Municipal de Assistência Social,
solicitamos a Vossa Senhoria, que seja incorporada no processo
licitatório da Prefeitura Municipal de Ibotirama, a relação em anexo
com seus quantitativos, que serão custeados com recursos do Fundo
Mun. de Assistência Social.
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Sec. Mun. Des. Social e Combate à Pobreza
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RELAÇÃO DOS UNIFORMES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

01

02

03

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

55
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Ibotirama, 27 de setembro de 2021.

Ao Sr. Vitor Gabriel Oliveira Perez
Secretário Municipal de Adm. e Finanças

Senhor Secretário,

Considerando a necessidade de adquirir uniformes profissionais
personalizados para manutenção do Fundo Municipal de Educação para
atender as demandas desta secretaria, solicitamos a Vossa Senhoria, que
seja incorporada no processo licitatório da Prefeitura Municipal de
Ibotirama, a relação em anexo com seus quantitativos, que serão custeados
com recursos do Fundo Mun. de Educação.

Edcarlos Miaeida de Queiroz
Secretário Municipal de Educação
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
ANEXO
RELAÇÃO DOS UNIFORMES DO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO
DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS
UNIFORME ESCOLAR (INFANTIL)

ITEM
01

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

UNIDADE

QUANT.

UN

2.650

UN

600

UN

460

UN

360

UN

460

-

w
~ map
~
rrMalumém
UNIFORME DA ESCOLA MILITAR
01

02

03

04

UNIFORME DE ATIVIDADES FÍSICAS 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).
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).
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).
CALÇA EM TECIDO TACTEL no mesmo tom de azul
utilizado na UEMC, Poliester, com faixas verticais de
-
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05

06

07

08

09

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

600

UN

360

UN

360

UN

600
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100

-

Ibolirama

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

Documento Assinado Digitalmente por: LAERCIO SILVA DE SANTANA - 07/01/2022 10:45:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce669b01-1aa5-4403-8095-5702d99af74a

'Qi2 c2O \
No DO

F10 DO PROCESSO

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
10

11

12

13

14

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

IbotiI
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15

16
17

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.
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 propriedades
elásticas. Conforme MANUAL DE UNIFORMES
SECPM MUSECPM (em anexo).

i/
\
PAR

UN

600

PAR

600

UN

875

UN

02

UNIFORME DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO
01

02

CAMISA GOLA POLO Tecido: piquê com estampa de
logomarca da Secretarias Municipais de Ibotirama e do
Hospital Regional Velho Chico, conforme modelos em
anexo, Tamanhos Adulto: P, M, G, GG e EXG.
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.
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SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FI
ANEXO

o.

RELAÇÃO DOS UNIFORMES DA PREFEITURA

UNIFORMES DAS SECRETARIAS
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.

UN

875

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

44

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

200

05

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

UN

50

06

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

20

KIT

10

01

02

04

UNIFORMES ESPORTIVOS

01

02

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 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
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manga longa) em malha de poliéster. Tamanho Adulto: P, M,
G, GG e EXG.
03

04

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 INFANTIL: P,
M, G, GG e EXG.
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.

.

KIT

10

UN

100

UN

80

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
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)
(
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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 veicro
na mesma cor do tecido; o cavalo deverá ter sobras para
alargamento de 10 cm. calças femininas: (n° 42, 44, 46, 48)

UN

05

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, GG, EG)

UN

60

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.

UN

40

05

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

UN

80

06

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

UN

05

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

02

03

04

07
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RELAÇÃO UNIFICADA DOS UNIFORMES DA PREFEITURA E ÓRGÃOS LIGMOS À
SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO.

LOTE 01
UNIFORME ESCOLAR

ITEM

01

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

UNIDADE

QUANT.

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.

UN

2.650

UNIFORME DE ATIVIDADES FÍSICAS - 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.MG.GG.EXG. Conforme MANUAL DE UNIFORMES SECPM
MUSECPM (em anexo).

UN

360

LOTE 02
UNIFORME DA ESCOLA MILITAR
01

02

03
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04

05

06

07

08

09

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 cio 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 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

100

-
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13
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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 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 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

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.

UN

3.500

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

LOTE 03
UNIFORMES DAS SECRETARIAS
01

02

"- .P.ttinde
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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

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, GG e EXG.

KIT

10

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 INFANTIL: P,
M, G, GG e EXG.

KIT

10

COLETE ESPORTIVO UNISSEX aberto com elástico nas laterais
em malha poliéster com estampas de logomarcas da

UN

100
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LOTE 04
UNIFORMES ESPORTIVOS
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Prefeitura Mun. de Ibotirama, cores: branca, cinza, laranja e
preta.

LOTE 05
UNIFORMES DO SAMU
CALÇA PADRÃO SAMU: Calça padrão Samu confeccionada tipo
terbrim (sarja 2/1, 221 g/m 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, G,
GG e EGG ou 40, 42, 44, 46, 48 e 50.

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

UN

150

,

02

03

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
GANDOLA: Gandola padrão SAMU confeccionada tipo terbrim
(sarja 2/1, 221 g/m 2 67% poliester, 33% algodão)
,

- 25M1M0,~
- MI
04

'v
bordado no peito esquerdo e na manga direita (dimensões
aproximadas: circunferência com 6,3cm de diâmetro, texto
\ SAMU\ Medindo 4,5xlcm e texto \" 192\" medindo
4,5x2cm)
e
nas
costas
(dimensões
aproximadas:
circunferência com 14cm de diâmetro, texto \ samu\
Medindo 8,5x2cm e texto \"192\" 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; gola tipo
padre com fecho de veicro; ajuste dos punhos com fecho de
veicro; 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.
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tamanhos PP, P, M, G, GG e EGG.

05

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.

UN

35

Ci

52

Ci

122

LOTE 06
UNIFORMES DO HOSPITAL

01

02

CONJUNTO UNISSEX (MÉDICOS), 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 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.
E TÉCNICO
CONJUNTO
UNISSEX (ENFERMEIROS
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

i1
.P,EfUJ rade

Ibotirama

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

Documento Assinado Digitalmente por: LAERCIO SILVA DE SANTANA - 07/01/2022 10:45:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce669b01-1aa5-4403-8095-5702d99af74a

610

-

.".TIRA

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA

03

04
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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.
CALÇA SOCIAL FEMININA (ESCRITÕRIO); composta de 73%
poliéster 27% viscose; tecido com gramatura de 250g/m2;
com armação cio 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 (ESCRITÕRIO); composta de 67%
poliéster 33% algodão; tecido com gramatura de 110g/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 (ESCRITÕRIO); composta de 100%
algodão; tecido com gramatura de 276g/m2; com armação do
tipo tela; cós 1/2 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, G, GG, EXG.
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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 a
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.

ASNftTL$A

n2
-

UNID

96

UN

200

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
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: (no 38, 40, 42, 44,
46,48)

UN

80

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

LOTE 07
UNIFORMES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
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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 velcro e abertura para caneta na parte
superior do bolso esquerdo, veicro 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)

UN

60

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.

UN

40

05

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

UN

80

06

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

UN

05

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

PAR

60

03

(

04

07

LOTE 08
01

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.
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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

-
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TERMO DE REFERENC
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DO OBJETO

"-

1 -DO OBJETO
1.1
É objeto da presente Licitação a Contratação de empresa especializada para aquisição
de uniformes profissionais, escolares e esportivos personalizados, bem como peças diversas para
manutenção das Secretarias Municipais deste município, de acordo com as especificações
detalhadas que se encontram neste anexo.
-

1.2 -A Prefeitura Municipal não está obrigada a adquirir, total ou parcialmente, os itens licitados,
que somente serão adquiridos diante da demanda necessária das Secretarias Municipais deste
município.

2 JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO
-

2.1

Justifica-se a presente aquisição diante da disponibilização orçamentária e para:

-

a) Garantir a identificação dos alunos dentro das Unidades de Ensino, quanto no deslocamento
dos mesmos nas vias públicas, tornando-se uma ferramenta de segurança para os estudantes e
para escolas e creches do município.
b) Promover igualdade nas vestimentas e garantir condições básicas para os alunos e demais
servidores municipais;
c) Gerar conforto e flexibilidade na realização de atividades extras e esportivas;
d) Promover bem estar e integração entre todos;
e) Evitar o uso de roupas inadequadas que causam transtornos indisciplinares e comportamentos
indevidos ao ambiente escolar e ambiente de trabalho;
f) Contribuir com a organização e o bom funcionamento de todas as Secretarias e órgãos da
Prefeitura do Município.

2.2
As quantidades estimadas conforme planilha de quantitativos abaixo foi fixada tendo por
base o levantamento realizado pelos responsáveis pelas respectivas secretarias.
-

3

-

PLANILHA DE QUANTITATIVO/ESTIMATIVA DE CUSTO

3.1

-

Quantitativos estimados abaixo:

UNIFORME ESCOLAR

ITEM

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

UNIDADE

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

01

UN

2.650

UNIFORME DE ATIVIDADES FÍSICAS -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

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

UNIFORME DA ESCOLA MILITAR
-
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•

02

03

04
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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 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.MG.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

-
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-

BONÉ EM TECIDO BRIM PESADO, na cor marrom café, com
brasão do colégio pintado na frente, ajuste atrás em veicro.
12

13

•

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

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.

UN

3.500

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 Iogomarcas estampadas, conforme modelos em
anexo, bem como a ser informado: P, M, G, GG e EXG.

UN

400

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

UN

100

UNIFORMES DAS SECRETARIAS
01
•

02

03

04

05
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06

07

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

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, GG e EXG.

KIT

10

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 INFANTIL: P,
M, G, GG e EXG.

KIT

10

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.

UN

100

UN

80

UNIFORMES ESPORTIVOS
______ KIT UNIFORME ESPORTIVO (FUTSAL E SOCIETY) personalizado

7
01

02

03

04

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.

UNIFORMES DO SAMU

1

CALÇA PADRÃO SAMU: Calça padrão Samu confeccionada tipo
terbrim (sarja 2/1, 221 g/m 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, G,
GG e EGG ou 40, 42, 44, 46, 48 e 50.
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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
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
GANDOLA: Gandola padrão SAMU confeccionada tipo terbrim
(sarja 2/1, 221 gim2 , 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
\S
SAMU\
Medindo 4,5xlcm e texto \"1.92\" medindo
aproximadas:
4,5x2cm)
e
nas
(dimensões
costas
circunferência com 14cm de diâmetro, texto \ samu\
Medindo 8,5x2cm e texto \"J-92\" 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; gola tipo
padre com fecho de veicro; 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 velcro. 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.

UN

30

UN

150

UN

100

UN

35

Ci

52

UNIFORMES DO HOSPITAL

01

CONJUNTO UNISSEX (MÉDICOS), em tecido brim leve, nas
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02

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 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
E TÉCNICO
DE
UNISSEX (ENFERMEIROS
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

Ci

Ibotirama, serigrafada, tamanhos: P, M, G, GG, EXG.
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CAMISA SOCIAL FEMININA (ESCRITÓRIO); 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.
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 ll0g/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 1/2 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, 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.
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UNID

36

UNID

36

UNID

50

UNID

50

UNID

96

UNID

96

UN

200

UN

80

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
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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 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

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)

UN

60

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.

UN

40
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cor amarelo) camisetas masculinas: P, M G, GG, XXG
06

07

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

UN

05

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

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 3D 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

DESCRIÇÃO DOS CALÇADOS, CINTOS E MEIAS
01

02

-

03

04

05

4- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
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4.1 - O fornecimento, objeto da presente licitação, será para entrega pkc'eI'ada confoi
com as especificações, quantidades e datas constantes na ordem de fohcimento q
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.
4.12 - Somente serão recebidos produtos novos.
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4.13 - O licitante vencedor ficará obrigado a substituir, reparar ou corrigib.s suas expensq;é, no
todo ou em parte, os materiais em que se verificarem defeitos de confebçã j_da-ue 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, atendendo
no 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
pro fa 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 2° e seus parágrafos e, especialmente com o artigo 30 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.

7.1 - Firmar Contrato de fornecimento com o Município de Ibotirama, pelo prazo estipulado no
item 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.
7.2 - 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.
7.3 - Efetuar o fornecimento, conforme condições estabelecidas do ANEXO 1.
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7.4 - Responsabilizar-se Civil e Criminalmente, por danos causados a servkoe VMunicípio o/a
terceiros, decorrentes materiais impróprios para o 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.
7.15 - 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 lbotirama.
7.16 - Efetuar a troca do produto considerado impróprio no prazo máximo de 10 (dez) dias,
contado do recebimento.
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7.17
Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fisi, previdenciário
securitários e outros advindos da execução do objeto, de forma a eximir a Prefhgera—~ r!5W de
Ibotirama 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
Ibotirama, ou por servidor por ela determinado.
-

8.3 Controlar as requisições e documentar as ocorrências havidas no período de vigência do
contrato.
-

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.
-

Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser
8.5
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 lbotirama.
-

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.
-

Providenciar a publicidade do extrato deste instrumento, na imprensa oficial, de
8.11
conformidade com o parágrafo único do art. 61 da Lei n° 8.666/93.
-

8.12 Solicitar a substituição do produto que não apresentar condições de ser utilizado.
-

Comunicar à licitante vencedora qualquer irregularidade na entrega do produto e
8.13
interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.
-

9- DO CONTRATO
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9.1 - As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas pdNrmo de c9pfato
específico, celebrado entre o Município, representado pelo Prefeito Muni1pa1(davante
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.
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.
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10.3 - Designar um servidor responsável pela fiscalização do contrato
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:
Na habilitação será exigida a documentação relativa a:
- habilitação jurídica;
II regularidade fiscal e trabalhista;
III - qualificação econômico-financeira;
IV - cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7Q 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
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14.1 - Os licitantes, participantes deste certame, que cometerem os delit
70 da Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, estarão sujeitos
prevista;

TL
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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
cqminações 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°
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;
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da
Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
II - 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;
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d) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor dos não entregues, no caso
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 Ibotirama/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 - O 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:
- praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
li - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em
virtude de atos ilícitos praticados;
III - sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.
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
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA

i n

16.1 - A empresa Contratada deverá fornecer os materiais, objeto deste iirumento, de a
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.

Ibotirama, 28 de setembro de 2021.

Vitor Gabrie iveira Perez
Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Finanças
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SETOR DE COMPRAS

lbotírama, 01 de outubro de 2021.

Li

AO Sr.: Vitor Gabriel Oliveira Perez
Secretário Municipal de Planejamento Administração e Finanças

Estamos encaminhando à V. Senhoria, orçamentos e a média da

estimativa de preços, conforme solicitação, para que seja dada
continuidade a abertura do processo licitatório para a aquisição de
uniformes profissionais, escolares e esportivos personalizados, bem
como peças diversas para as Secretarias Municipais deste município.

Respeitosamente,

Vcc

Vanielre da Mata Nascimento
Chefe de Divisão Compras, Abastecimento e Logística

(Zej
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
AO'$ETOR DE LICITAÇõES

)

g
A-1
LOTE 01
UNIFORME ESCOLAR
ITEM
-

01

-

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

UNID

MARCA

QUANT

VALOR

uNrrÁRIO

LOR
TOTAL

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 emrlbana na cor branca, emmalha PV'tTo 30. Estampado na
UN
2,650
frente e costas com a logomarca da prefeitura e emblema da unidade
escolar. Tamanhos: P,M,G,GG

VALOR TOTAL LOTE O1

ÇJ çz

LOTE 02
UNIFORME DA ESCOLA MILITAR

ITEM

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

UNtO.

QUANT.

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

___

SÇV

VALOR
TOTAL

UNIFORME DE ATIVIDADES FISICAS Camisa - Gola tipo careca confeccionada
em malha pv, manga curta,, na cor branca,, com gola e punhos em viés no

01

-

mesmo tom de azul utilizado na UEMC com identificação do nome do
aluno tipo sanguíneo e fator Rl-I, no mesmo tom de azul utilizado na UEMC
bordado no lado direito altura do peito Brasão da Escola estampado no
lado eSquerdona-altura
peito, bandeira da. Bahia'estampado na manga do
.
lado direito e Brasão do Município estampado noladoesquerdo. Aletra
correspondente ao fator RH deverá ser no mesmo tom de vermelho usado
pela UEMc; Conforme MANUAL DE UNIFORMES SECPM MUSECPM (em
anexo).

UN

'600

'

jcv

ilõ

CALÇÃO -Tecido TacTel, no. mesmo tom de azul utilizado ria UEMC, 02 bolsos
laterais, 02 bolsos atrás, com cordão, uso masculino; Conforme MANUAL
DE UNIFORMES SECPMMlJSECPM-(ern-anexo)

,

UN

460

-

O CiO
-

03

SHORT EM MALHA HEI.ANCA mesmo tom de azul utilizado ria UEMC
com elástico rio coes, uso feminino. Tam. PM.GGG.EXG. Conforme MANUAL
DE UNIFORMES

UN

.

350.

SECPM MUSECPM (em anexo).

-cz

04

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.GGG.EXG.
'Conforme MANUAL DE UNIFORMES,
SECPM MUSECPM (em anexo).

tiN

460

i
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?l

-

-

curta,na cor branca, com gola epunhos no mesmo tomde.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

'-StUiTLA

o

ci

SAIA EM TECIDO BRIM na altura dojoelho no mesmo tom de azul utilizado
na UEMC, com faixas verticais de seis centímetros de largura, vermelhas
do mesmo tom utilizado naUEMC nas laterais com 02 bolsos laterais e02
bolsos atrás e passadores para cinto. Tam. PM.G.GG.EXG.
Conforme MANUAL DE UNIFORMES SECPM MUSECPM (em anexo).

o

UN

SAIA EM TECIDO BRIM, na altura do tornozelo, no mesmo tom de azul

07

'1

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.
PMG.GG.EXG Conforme MANUÃL. DE UNIFORMES SECPM MUSECPM

.360

UN

(em anexo).
)1
08

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

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 PM.GGGEXG;Conforme MANUAL DE

UN

UNIFORMES SECPM MUSECPM(em anexo).

600

- (

100

'
.

c> e-L
-

10

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
'

3447
BONÉ EM TECIDO BRIM PESADO, na cor marrom café,
1].
-

12

UN

100

UN

100

'

cY7

CALÇA EM TECIDO TACTEL na cor marrom café, nas
'

ro
CAMISA TIPO GOLA POLO, confeccionada em malha pv,

13

manga curta, na cor branca, com gola e punhos na cor branca, com
identificação do nome de. guerra, tipo sanguíneo e.fator Rl -1 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).

VALOR TOTAL LOTE 02

2C

-

com brasão do colégio pintado na frente, ajuste atrás em vetcro.

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.MGGGEXG. Conforme MANUAL DE
UNIFORMES SECPM MUSECPM (em anexo).

5t—o

1001

UN
.

tií7

o
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CAMISA TIPO GOLA V, confeccionada em..malha V, manga

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

ITEM

/

QUANT.

VALOR
UNITÁRIO

MARCA

VALER
TOT

UN

1

3,500

J9,,00 /3Dt
02

AskTUA

-

Secretarias Municipais de lbotiramae do.Hospital Regional Velho Chico,
conforme modelos em anexo, Tamanhos Adulto: 1', M, (5, (56-e EXG.

-

f

1

UNtO.

- CAMISA GOLA POLO Tecido: piquê.com estampa de iogomacadas

72J-.

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

-

UN -

-

50

-C'

-

EXG.

-

- JALECO DE-MANGA -cOMPRIDAFEMININOE-MASCULINO.

.

Tecido: Oxford, com 02 (dois) bolsos na -frente, cor branca, no lado esquerdo
03

com a logomarca da Secretaria de Saúde e nas costas com o nome da
prefeitura de Ibotirama estampada, conforme modelo em anexo,

UN

-

200

tamanhos adultos: P<M<GGeEXG.

EVE
-.

CAMISA MASCULINA MANGA COMPRIDA em malha UV,
com estampa de logomarcas estampadas, conforme modelos em anexo,

UN

bem como a ser informado: P, M, 6, 66 e D(G.

1

400

- COLETES DE BRIM aberto com velcro e com zíper, conforme modelos
05

em anexo -Tamanhos Adulto: P, M, G, GGe EXG.
___________________________

IJN

,39. ó

/5: 6ai0

/

100
___

p2

ç;•

oú

- CAMISETA TRADICIONAL em malha de algodão, cores
06

diversas; com estampas de logomorcas, Tamanhos Adulto: P, M (5, GG e

UN

3,000
CC)

EXG.
07

COLETE REFLETIVO Jaqueta. Laranja Fluorescente com.ziper, conforme
modelo da Defesa Civil em anexó Tamanhos Adulto.- P, M, G, GG EEXG.

UN

25

-a
VALOR TOTAL LOTE 03

o

-

LOTE-04
UNIFORMESESPORTIVOS

UNID.

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

(TEM

- 1(11 UNIFORME ESPORTIVO (FIJTSAL E SOCIËTY)

01

VALOR
UNITÁRIO

MARCA

QUANT.

.,

personalizado com detalhes em cores e estampas de logomarcas.
Contendo 13 camisas com numeração nas cotas, 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, GGe EXG.

KIT

20

1

75 Q,
KIT UNIFORME ESPORTIVO (FUTEBOL) personalizado corri detalhes em cores
e estampas de logomarcas. Contendo 18 camisas com numeração nas costas,
lg calções com forro, cordão e elástico e 02 conjuntos de goleiro
02

-

-

-

,J5'pctÚ,

-

KIT

(bermuda e camisa manga longa) em malhade poliéster. Tamanho Adulto: P,
M,G,GGeEXG.

-

10

-

-

--

11

-

VALOR
TOTAL

-

°

Em
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LOTE 03
UNIFORMES DAS SECRETARIAS

-

-

KIT

10

05L-

P, M, G,GG e EXG.

7oDo
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.

.

UN

7'

100

VALOR TOTAL LOTE 04

/

'r

LOTE OS

UkkÀy G

UNIFORMES DO SAMU
\

ITEM
-

01

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

UNID.

QIJANT.

UN

80

UN

30

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VAI R
TOTANNN

7

.Árno

Calça
Samu
CALÇA PADRÃO SAMU
padrão
confeccionada tipo terbrim (sarja 211 221 g/m 2 67% poliester, 33%
algodão) profissional rip stop azulmarinho, elástico atrás e cós na
frente com zíper, passantes para cinto; bolso faca intemo frontal; bolso nas
duas pemas 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, 6,
6(3 e EGG ou 40, 42, 44, 46, 48 e 50.

02

03

-

ICAMISETA SAMU 192 em poliviscose gramatura 160,
estampada em serigrafia frente e costas, gola redonda corte 1radicional, Cor
azul noturno; Tamanhos P.MGGG E EXG
CAMISETAS: desenvolvida de acordo com a Norma d
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
direita.
Tamanho: P/M/G/GG/XXG
na
manga

UN

150

GANDOLA: Gandola padro SAMU confeccionada tipoterbrim (sarja 211,
221 g/m2, 67% pollester, 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 diámetro, texto \"SAMUV'
Medindo 4,Sxlcm e texto \"192V' medindo 4,5x2crn) e nas costas
(dimensões aproximadas: circunferência com 14cm de diâmetro, texto
\"samu\" Medindo 8,5x2cm e texto \"192V' medindo 8,5x4cm); na manga
esquerda com bordado da prefeitura de lbotirama, dimensões
aproximadas: 7,5x5,Ocm; refletivos 5cm; com tecido refletivo 5cm nas
mangas, costas é 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 identiflcaço de nome, função e tipo
sanguíneo no peito medindo 10x2,5cm.emaplicaço.develcro.e bordado;
com tarjeta de identificação defunção nas costas medindo 15x3cm em
aplicação de veicro e bordado. tamanhos PP, 1', M, (3, GG e E(36.

a

UN

100

37

o

1$Afl*A
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03

KIT UNIFORME ESPORTIVO (FUTEBOL) personalizado com detalhes em cores
e estampas de logomarcas. Contendo 18 camisas com numeração nas costas,
18 calçóescomforro, cordão e elástico e 02 conjuntos de goleiro
(bermuda e camisa manga longa) em malha de poliéster, TAMANHO INFANTIL:

-

%

UN
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05

CAPA DE CHUVA azul marinho SAMU modelo 718 em
poliamida emborrachada impermeável. Com faixas refletivas
tecido 100
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 ISOTIRAMA/BA abaixo
da logomarca das costas, na região do quadril em bordado branco
(personalizar) Tamanho; P/M/GJXXG.

35

- 1VALOR TOTAL LOTE 05

o

-

LOTE 06
UNIFORMESDOHOSPITAL

ITEM

DESCRIÇÃO DOSMATERAIS

-

CONJUNTO UNISSEX (MÉDICOS), em tecido brim leve, nas cores azul

UNIO.

QUANT.

Cl

52

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

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 em 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 interiock (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 corri 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 alogomarca do
hospital e prefeitura de Ibotirama serigrafada. P, M, G, GG, EXG.

o

-

CONJUNTO UNISSEX (ENFERMEIROS E TÉCNICO DE ENFERMAGEM),

02

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
cordão regi.ilável, com bolsos de aproximadamente 15em embutidos nas
laterais, bainha tradicional, com logomarca do hospital e prefeitura de
Ibotiramaserigrafada, tamanhos: P, M, G, GG, EXG.

t053

-

)i) tE,SO

•

atrás
CAMISA SOCIAL FEMININA (ESCRITÓRIO) composta de

03

04

50% poliéster e 50% algodão tecido com gramatura de 105g1m2 tecido com
armação do tipo tela; na cor branca; do tipo social (tipo camisete); manga
314; sem bolso; com gola social, com logomarca do hospital
serigrafada na frente. tamanhos: P, M, (3, t3G, EXG.

CALÇA SOCIAL FEMININA (ESCRITÓRIO) composta de
73% poliéster 27% viscose; tecido com grarnatura de 250g1m2; 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

UNlO

36

t,.-,

UNID

36

marinho. Tamanhos 36 ao 48

raik
-

05

-

CAMISA SOCIAL MASCULINA (ESCRITÓRIO); composta de
67% poliéster 33% algodão; tecido com gramatura de 110g1m2; 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 (3(3, EXG.

UNID

50

CALÇA SOCIAL MASCULINA (ESCRITÓRIO) composta de

100% algodão tecido com gramatura de 276g/m2 com armação do tipo
teia; cós 1/2 elástico; com 4 bolsos; sendo 2 bolsos dianteiros chapados e 2
06

bolsos chapados traseiro; fechada através de zíper e botão; com
passadores de cinto; calca na cor azul marinho. Tamanhos 36 ao 48

Ç
UNID

50

70
-

07

SLb2,

CAMISA DE TERBRIM UNISSEX (LIMPEZA) excelenté

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 como nome da prefeitura de Ibotirama serigrafada.

UNID

96

tamanhos; P, M, G, (36, EXG.
___

___________________________ •
CALÇA COMPRIDA DE TERBRIM UNISSEX (LIMPEZA), cor
branca de excelente qualidade com bolsos nat:faterais e dois bolsos na parte
de trás. Feita em tecido resistente a rasgos e à tração e de grande
Og

durabilidade, confeccionada com elástico, atrás da cintura. Modelagem reta
para oferecer conforto ao trabalhador. tamanhos: P, M, 6, GG, EXG.

___

,

UNIO

96

0,j2

.•-7
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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

Lv

- JALECO DE MANGA COMPRIDA FEMIN1NOEMASCULINO.

UN

os 21

200

VALOR TOTAL LOTE 06

psO

OURA

-

LOTEO?

:

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

ITEM

UNID

QUANT

UN

80

UN

05

VALOR

MARCA.

uo

- CALÇA MASCULINA calças confeccionadas sob medida em tecido npstop

na cor azul noturno com garantia de anti-desbotamento deverá ser
confeccionada conforme modelo adotado pela guarda civil inunicipal 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 e 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
01

bordada em cor branca; 02 traseiros embutidos com portinholas (tampas);
a largura da boca calça deverá ser afunilada e com abertura lateral de
15 em, fechada com velcrona mesma cor do tecido; o cavalo deverá
ter sobras para alargamento de 10 em. calças masculinas: (n5 38, 40, 42, 44,
46,48)

CALÇA FEMININA, calças confeccionadas sob medida em
tecido ripstop, na cor azul noturno, com garantia de anti- desbotamento,
devera ser confeccionada conforme modelo adotado pela gtiarda.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 devera ser de 3 cm
tendo uma distância de 7 e entre um e outro; fechamento frontal por

02

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
(ne42, 44,46,48).

GANDOLA: blusão b7 rip stop unisse; 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 deidentificação na parte superior do bolso direito com a
seguintes medidas 12cm x 02cm, ambos os bolsos comas seguintes
medidas:. 17 cm de comprimento por]3,5cm de largura, com reforço de
195 cm altura x20 cm de largura na altura dos cotovelos e reforço na altura
03

dos ombros, com a bandeira domunicfpio de Ibotirama bordada nas cores
oficiais, nas medidas 07 cm x cm na manga direita; com o brasão da
guarda civil municipal nas cores oficiais, nas medidas 8 e x 9 cm na manga
esquerda. Tamanhos ( P, M, G, GG, EG)

.

.
.

UN .

60

.

o

VALOR
TOTAL
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•

09

Tecido Oxford com 02 (dois) bolsos na frente cor branca no lado esquerdo
com a logomarca do hospital e nas costas com o nome da
prefeitura de lboti rama serigrafada, conforme modelo em anexo,
tamanhos adultos: P< M<G6 e .EXG.

-

IJN

40

-

,34-?
-

-

05
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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.
CAMISETAS MASCULINAS, camiseta branca manga curta

em malha fria, com estampa da descrição guarda civil (nas costas, cor
amarelo) camisetas masculinas: P, MG, GG, XXG

UN

80

3V-D
CAMISETA FEMININA camiseta branca manga curta em malha fria c"

06

-

07

estampas descrição guarda civil (nas costas, cor amarelo) camisetas
femininas: P, M, G, GG
BOINA FRANCESA gcm, na cor azul marinho noite, produzida em tecido
em feltro, presado lado ésquerdõ com botão de pressão metálico prata,
forrada, com cadarço para ajuste. Resistente a água e com
acabamento em couro - macio.

UN

05
'€t.

UN

-40

VALOR TOTAL LOTE 07

ITEM

/

LOTE08

-

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

UNIO

QUANT

PAR

60

MARCA

VALOW

VALOR

uio

TOTAL

BOTA CANO CURTO bota cano curto modelo militar em couro semi cromo
Oí

parte superior do cano e revestida de courotipo 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.

Ji;o
BOTAS: desenvolvida de acordo com a Norma do MinistériO da Saúde

para confecção de bota SÂMU 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 veicro com caneleira de
02

.

recouro, porta faca de borracha e protetor peito do pé; Refletivos 31) vistos
com 180 graus; Personalização SAMU - 192 na lateral. Tamanhos:

PAR

100

35/36/37/38/39/40/41/42/43

J- 100 o
03

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

-

PAR

750

ÇM-

MUSECPM, em anexo.
PC
04

CINTO EM NYLON na cor azul marinho com fivela de metal cromada

contendo o Brasão da escola.

'

UN

600

PAR

600

MEIAS BRANCAS tamanho médio cano alto com a seguinte composição

05

de matéria prima; 100% poliamida fibra sintética responsável pela
estruturação da meia, que permite que o produto mantenhao formato
original após o seu uso e lavagem; fio com propriedades elásticas. Conforme
MANUAL DE UNIFORMES SECPM M1JSECPM (em anexo).

VÃLÕRTÓtÃL1JTE08

Dom gN)Ç % 400-000
—

54jjO L_

Ã

QtNftTLA

LOTE 01
UNIFORME ESCOLAR
ITEM

-

DESCRIÇAO DOS MATERIAIS

UNID

QUANT

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

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

VALOR
TOTAL
-'

O

gola redonda em ribana na cor branca em malha PV fio 30 Estampado na
frente e costas com akgomarca da prefeitura e emblema da unidade
escolar. Tamanhos: P,M,GGG.

UN

650

\

/

VALOR TOTAL LOTE 01

lo

LOTE 02
UNIFORME DA ESCOLA MILITAR

ITEM

-

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

02

03

-

04

QUANT.

UN

600

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

UNIFORME DE ATIVIDADES FÍSICAS - Camisa --Gola tipo careca, confeccionada
em malha pv, manga curta, na cor branca, com gola e punhos err, viés rio
mesmo tom de azul utilizado na UEMÇ com identificação do nome do
aluno tipo sanguíneo e fator RH no mesmo tom de azul utilizado na IJEMC
bordado no lado direito altura do peito Brasão da Escola estampado no
lado esquerdo, na altura do peito, bandeira da Báhiaestampado na manga do
lado direito e Brasão do Município estampadono 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).

-

UNID.

(

Y)

CALÇÃO- Tecido TacTel no mesmo-tom, de azul utilizado na UEMC 02 bolsos.
o
laterais 62bolsos-atrás com cordão uso masculino Conforme MANUAL
\
UN
460
DE UNIFORMES SECPMMUSECPM(em anexo).
ç

Z)

SHORT EM MALHA HELANCA, mesmo tom de azul utilizado naUEMC,
com elástico no coes, uso feminino. Iam. PM.G.GG.EXG. Conforme-MANUAL
DE UNIFORMES
SECPM MUSECPM (em anexo).

UN

___
360

\\ç

N

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 ijtllizadona .UEMC nas laterais com 02bolsosiateraise 02
bolsos atrás e passadores para cinto Tam P M G (3G EXG
Conforme MANUAL DE UNIFORMES
SECPM MlJ$ECPM(ern anexo).

o

O
UN

460

\

%.

kI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JBOTIRAMA
ACi SETOR DE LJCITAÇÔES

-

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

w
UN

600

O

.

pela UEMC. Tam. P.M.G.GG.EXG. Conforme MANUAL DE UNIFORMES SECPM

çL

MUSECPM (em anexo).

06

07

SAIA EM TECIDO BRIM, na altura dojoelho, 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.GCi.EXG.
Conforme MANUAL DE UNIFORMES SECPM MUSECPM (em anexo).

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 IJEMC nas laterais com 02 bolsos
laterais e 02 bolsos atrás e passadores, para cinto. Tam.
P.M.G.G(3.EXG. Conforme MANUAL DE UNIFORMES SECPMMUSECPM
(em anexo).

com brasão do colégio estampado na frente, ajuste atras einvelcro

UN

350

O
(3

\t

\'
-

O
O

UN

350

UN

500

O

\

o

UNIFORME DOS MILITARES — Calça em tecido TacTeI na
cor marrom café, nas laterais com 02 bolsos laterais e-02 bolsos atrás e
09

—

10

passadores para Cinto. Tam.P.M.G.GG.EXG.Conforme MANUAL DE
UNIFORMES SECPM MUSECPM (em anexo)
CAMISA TIPO GOLA PÓLO, confeccionada em malha-PV,
manga curta, na corbranca, comgolae punhos na cor marrom café, com
identificação do nome de guerra, função e tipo sanguíneo e fator REI
bordado no lado direito,, altura do peito, Brasão da UEMC, no lado
esquerdo, na altura do peito, e bandeira da Bahia pintada na mansa do
lado direito e Brasão do Município estampado no lado esquerdo. A letra
correspondente ao fator REI deverá ser no mesmo tom de vermelho usado
pela UEMC;Tam. P.M.13.í36.EXG. Conforme MANUAL DE UNIFORMES SECPM
MUSECPM (em anexo).

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

O
UN

100

UN

o

100

,

O

-

UN

100

UN

100

CALÇA -EM TECIDO TACrEL na cor marrom café, nas

12

-

13

—

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).

(J

\Y

fÇ$d

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, alturado 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 ro lado esquerdo. A
letra correspondente ao fator RH-dever-á ser no mesmo tom de vermelho
usado pela UEMC;tam.P.M.G.GG.EXG. Conforme MANUAL DE UNIFORMES
SECPM MUSECPM (em anexo).

VALOR TOTAL LOTE 02

1

/

IBONÉ EM TECIDO BRIM PESADO, no mesmo tom de azul utilizado na UEMC,

os
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05

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,

o
UN

100

\'

-

O
\

ITEM

VALOR
VALOR
UNID. QUANT. MARCA UNITÁRIO TOTd.

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

CAMISA GOLA POLO Tecido: piquê com estampa de logomarca das
Secretarias Municipais de lbotirama e do Hospital Regional Velho Chíco,
01 conforme modelos em anexo, Tamanhos Adulto: P, M, (5, GG e EXG.
- CAMISA MASCULINA MANGA COMPRIDA: em tecido
100% algodão, fio afio aberta com botão e logomarca bordada das
02 Secretarias Mun. Ibotirama, conforme modelos em anexo: P, M, G,GG E
- JALECO DE MANGA COMPRIDA FEMININO E MASCULINO.
Tecido: Oxford. com 02 (dois) bolsos na frente, cor branca, no lado esquerdo
com a Iogomarca da Secretaria de Saúde e nas costas com o nome da
03 prefeitura de Ibotirama estampada, conforme modelo em anexo,
tamanhos adultos: P< Mc (5(5 e EXG.

-

CAMISA MASCULINA MANGA COMPRIDA em malha LIV,

04 com estampa de logomarcas estampadas, conforme modelos em. anexo,
bem como a ser informado: P, M, (5, GG e EXG.
- COLETES DE BRIM aberto com velcro e com zíper, conforme modelos
05 em anexo Tamanhos Adulto: P,M,GGGeEXG.

UN

3,500

UN

UN

J

200

Ç)
\\çf

s-

50

o

o

\

o

UN

400

UN

ioo

06 diversas; com estampas de logomarcas, TamanhoAdulto: P, M, 6, GG e UN
EXG.

o

Q

-

- CAMISETA TRADICIONAL em malha de algodão, cores
3,000

- COLETE REFLE11VO jaqueta Laranja Fluorescente com zíper, conforme
07 modelo da Defesa Civil em anexo Tamanhos Adulto: P, M, 6, GIBE EXG.

\)ÇJ

-\

\w

UN

25

\P'

UNID

QUANT.

MARCA

O

O

5)

0

VALOR TOTAL OTEO3

LOTE 04
UNIFORMES ESPORTIVOS

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

ITEM

01

KIT UNIFORME ESPORTIVO (FUTSAL E SOCIETY)
personalizado com detalhes em cores e estampas de [ogomarcas.
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, (5,6(5 e EXG.

VALOR
UNITÁRIO

KIT

(bermuda e camisa manga longa) em malha de poliéster. Tamanho Adulto: P,
M, 6,66 e EXG.

00

O
KIT

o

o

1

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
02

VALOR
TOTAL

10

1

\

p'

o

)
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/

UNIFORMES DAS SECRETARIAS

04

KIT

-

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.

UN

O

10

100

\\Y'

O

O

o

=

VALOR TOTAL LOTE 04

/ w
LOTE 05
UNIFORMES DO SAMU

ITEM

-

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

S1NA.TUA

UNID.

QUANT.

UN

80

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

CALÇA PADRÃO SAMU: Calça
padrão
Samu
confeccionada tipo terbrim (sarja 211, 221 g/m 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 veicro; dois bolsos traseiros com tampa em
velcro; reforço nos joelhos; tarja refletiva na perna com 5cm; faixa laranja e
vermelha nas laterais; nos modelos feminina e masculino; tamanhos P, M, 6,
66 e EGG ou 40,42,44,46,48 e 50.

02

03

-

04

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 EEXG

.

O

O

\\Y
UN

30

o

\
\

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;
I.ogotipo do SAMU nas costas grande, parte frontal superior esquerda
pequeno e na manga esquerda pequeno. Bandeira do Brasil
bordada
manga
direita.
Tamanho: P/M/G/GGJ(XG
na

GANDOLA Gandola padrão SAMU confeccionada tipaterbrim (sarja

UN

150

UN

100

\
\

O
o

L'

211,

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 \SAMU\'
Medindo 4,Sxlcm e texto V'192V medindo 4,5x2cm) e nas costas
(dimensões aproximadas: circunferência com 14cm de diâmetro, texto
\"sarnuV' Medindo 8,5x2cm e texto \"192\" 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; gola tipo padre com fecho develcro; ajuste dos punhos com
fecho de veicro; 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 veicro e. bordado. tamanhos PP, P, M, G, 66 e EGG.

o

0
Ç

O

•Ç\
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IaT 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 INFANTILP, M, 6, GG e EXG.

IJN

O

35

\.

9 L4

!VALOR TOTAL LOTE 05

1
LOTE 06
UNIFORMES DO HOSPITAL
ITEM

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

UNID.

QUANT.

Ci

52

MARCA

VALOR

VALOR

UNITÁRIO

TOTAL

- CONJUNTO UNISSEX (MÉDICOS), 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 Jadoesquerdodo.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 tampodo 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 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;•catça-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.

(3
\

O

.

O

(-_----
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05

CAPA DE CHUVA azul marinho SAMU modelo 718 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 dom veicro. Punhos de elástico.
Com logomarca do SAMIJ 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/GjXG.

CONJUNTO 'UNISSEX (ENFERMEIROS E -TÉCNICO DE ENFERMAGEM),

C
NA11A

de 4,0 pontos/cm; fechamento do ombro e fixação das mangas: ponto
overlock, densidade 4,0 pontosfcm; 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 O linhas na cor combinando com o tecido para toda costura
logotipo:-devem ser aplicados via serigrafia, diretamente sobre otecido;
modelagem da caça: calça- unissex, corte reto, cintura-alta, com elásticoecord8o 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.

02

OG

O
O

\"

o--

CAMISA SOCIAL FEMININA (ESCRITÓRIO); 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
03

314; sem bolso; com gola social, com lom
serigrafada na frente, tamanhos: P, M,-G, GG, EXG.

04

36

UNID

-

\J
Ç'

3

O
UNID

-

3

\\

\V'

CAMISA SOCIAL MASCULINA (ESCRITÓRIO); -composta de

-

-

-

-

CALÇA SOCIAL FEMININA (ESCRITÓRIO) composta de
73% poliester 27% viscose tecido com grarnatura de 250gJm2 com
armação do tipo tela com cós anatômico sem bolsos fechada através de
zíper e01 boto no cós; sem passadores -de cinto, calca na cor azul
marinho. Tamanhos 36 ao 48

-

O.

do hospital

67% poliéster 33% algodão,, tecido com gramatura de 110g1m2-;- tecido
com armação do tipo tela na cor branca do tipo social manga longa com,
01 bolso no lado esquerdo superior, com gõla: social e. logomarca do
UNID
50
hospital bordadana frente serigrafada, tamanhos: P. M, G, GG,EXG.

CALÇA SOCIAL MASCULINA (ESCRITÓRIO); cómposta- de

-

-

100% algodão, tecido com- gramatura de 276g1m2;-com. armação do tipo
06

07

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 par 67% de poliéster ,e 33% de
viscose com dois bolsos no lado esquerdo com a logomarca do hospital nas
costas com o nome - da prefeitura de -Ibotirama - serigrafada.

(

UNID

50

O

\

-

UNtO

96

,.,

\

.

tamanhos: P, M, 6, 66, EXG.

-

08

CALÇA COMPRIDA DETERBRIM UNISSEX (LIMPEZA), cor
branca de excelente qualidade com bolsos nas laterais e dois bolsos na parte
detrás. Feita em -tecido resistente arasgos e à tração e de grande
durabilidade Confeccionada com elástico atrás da cintura Modelagem reta
para oferecer- conforto ao trabalhador. tamanhos:P, M, 6, GG, EXG.

-

-

UNID

--

96

O

O

1
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para uso intra-hospitalar (em tecido oxford, nas cores cinza e azul bebê,
composto de 01 blusa tipo bata e01calça. Bata unissex,.manga curta, com um
logotipo no lado esquerdo do peito, doisbolsos embutidos na altura do
quadril direito e esquerdo com tampo em detalhe azul acima
espeçificado 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 fnodelo; 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

-

O

o

200
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o
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09

JALECO DE MANGA COMPRIDA FEMININOMASCULINO.
TeLido: Oxford, com02 (dois) bolsos-na frente,cor branca, no lado esquerdo
com a logomarca do hospital e nas costas com o nome da
prefeitura de lbotirama serigrafada, conforme. modelo em anexo,

\p

tamanhos adultos: P< Mc G6 e EXG.
.

VALOR TOTAL LOTE 06

LOTE 07
DESCRIÇÃGDOSMATERIAIS

ITEM

LIMO.

VALOR
1
UNI TARIO

MARCA

CUJANT.

VALOR
TOTAL
-

-

CALÇA MASCULINA, calças confeccionadas sob medida em tecido ripstop,
na cor azul noturno, cõrn 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

01

cor azul marinho; braguilha fechada por zíper de nylon azul marinho;
bolsos; 02 dianteiros tipo faca nas laterais; 02 laterais tático com a sigla Sem
bordada em cor branca; 02 traseiros embutidos com portinholas (tampas);
a largura da boca calça deverá ser afunilada e com abertura lateral de
15 em, fechada com velcro na mesma cor do tecido; o cavalo deverá
ter sobras para alargamento de 10 cm. calças masculinas: (n2 38, 40, 42, 44,

UN

80

O
O

46,48)

-

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 deibotirama, cintura com os passadores para cinto; cós com 4,5 em
de altura, entrelaçado e forrado, e o passador para o cinto.deverá ser de 3 cm,
tendo umadistâncta.de 7 cm entre um e outro; fechamento frontal por
botão na cor azul marinho; braguilha fechada por zíper de nylon azul

02

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

UN

05

o

abertura lateral de 15 cm, fechada com velcro na mesma cor do tecido; o
cavalo deverá ter sobras para alargamento de 10 em. calças femininas:
(n9 42,44,46,48)

-

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

O
O

-

noite com dois bolsos na parte frontal superior, com fechamento em
velcro e abertura para caneta na parte superior do bolsó esquerdo, veicro
para tarjeta deidentifica&ão na parte superior do bolso direito com a
seguintes medidas 12cm x 02cm, ambos- os bolsos comas seguintes
medidas: 17 cm de comprimento por 13,5cm de largura, com reforço da
19,5 cm altura x 20 cm de largura na altura dos cotovelos e reforço na altura
03

dos ombros, com a bandeira do município de lbotlrama bordada nas-cores
oficiais, nas medidas 07cm x 5cm na manga direita; com o brasão da
guarda civil municipal nas cores oficiais, nas medidas 8 e xS cm na manga
esquerda Tamanhos( P, M, G, GG, EG)-

UN

-

60

o
o

-

-

O

-

0j.T \

.:,

05

06

07

UN

40

UN

80
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* 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.

O

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

)

O
UN

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.

11 40

o'•

o '-'

\

VALORTOTAL LOTE O7

LOTE 08
DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

ITEM

UNID.

QUANT.

MARCA

VALOR

uo

VALOR
TOTAL

- BOTA CANO CURTO: bota cano curto, modelo militarem couro semi-cromo,
parte superior, do cano e revestida de couro tipo camurça para maior
01

..

conforto, totalmente almofadada, e revestida internamente em tecido 100%
poliamida e palmilha conformada. botas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44.

60

- BOTAS: desenvolvida de acordo com a Norma do Ministério da Saúde
para confecção de bota SAMU comas seguintes especificações: Modelo
bota resgate cano longo acolchoada com proteção frontal; Confeccionada

02

em couro legítimo hidrofugado; Solado de borracha de alta resistência
colado , e costurado; Fechamento com zíper e veicro 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

03

04

PAR

100

O
-

- TÊNIS na cor preta, material emborrachado, O solado
deverá ser antiderrapante, sendo a sola na cor preta, Fechamento

O

com

cadarço. DIVERSOS TAMANHOs;conforme manual de uniformes SECPMMUSECPM, em anexo.
CINTO EM NYLON, na cor azul marinho, com fivela .de metal cromada,
contendo o Brasão da escola.

PAR

750

V
UN

600

PAR

600

- MEIAS BRANCAS, tamanho médio, cano alto, com a seguinte composição

05

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).

VALORTOTAL.LOTE 08

•')S
.O

O

Ç

o

C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
Ad SETOR DE LICITAÇÕES

eLOTE 01
UNIFORME ESCOLAR
DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

ITEM

01

-

AS4jtWL*A

UNIO.

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 nacor branca com--verde-turquesa,
gola redonda em ribana na cor branca em malha PVfIo 30 Estampado na
frente - e costas com a logomarca da prefeitura e emblema da unidade
escolar. Tamanhos: P,M,G,GG.

MARCA

QLJANT.

VALOR

VALOR

uo

TOTAL

-

2,650

UN

(r

)

(14

r?

VALOR TOTAL LOTE 01

LOTE 02
UNIFORME DA ESCOLA MILITAR

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

ITEM
-

01

IJNID.

UNIFORME DE ATIVIDADES FÍSICAS - Camisa - Gola tipo careca, confeccionada
em malhapv, 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, nomesmo 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 dá Bahia estampado na-mangado
lado direito e Brasão do Município estampado no lado esquerdo. A-letra

MARCA

QUANT.

VALOR

VALOR

UNITÁRIO

TOTAL

-

l.JN

600

-correspondente ao fator RH deverá ser no mesmo tom de vermelho usado
pela UEMC; Conforme MANUAL DE UNIFORMES SECPMMUSECPM (em
anexo).

1 OOt

02

-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 SECPMMUSECPM tem anexo).

UN

460Ç' x'\;.c•

SHORT EM MALHA -IIÉLANCA, mesmo tom de azul utilizado. na UEMC,
com elástico no coes, uso feminino. Tem, PMG.GG.EXG. Conforme MANUAL
03

-

04

DE UNIFORMES
SECPM MUSECPM (em anexo).

.

ON

360

UN

460

CALÇA EM TECIDO TACTEI. -no mesmo tom de azul utilizado na UEMC,
Poliester, com faixas verticais de seis centímetros de largura, - vermelhas
do mesmo tom utilizada 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).

-

O

Lír
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- CAMISA TIPO GOLA'!, confeccionada em malha V, manga

os

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.6.GG.EXG. Conforme MANUAL DE UNIFORMESSECPM
MUSECPM (em anexo).

i)
UN

600

Ãs34sATUt&A

—

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.GGEXG.
Conforme MANUAL DE UNIFORMES SECPM MUSECPM (em anexo).

07

SAIA EM TECIDO BRIM, ria altura do tornozelo, no mesmo tom de azul
utilizado na UEMC, com faixas verticaís de seis centímetros de largura,
vermelhas do mesmo tom utilizado na UEMC nas laterais com 02 bolsos
laterais e02 bolsos atrás e passadores para cinto. Tam.

UN

360

.1
UN

360

P.M.G.GG.EXG. Conforme MANUAL DE UNIFORMES SECPM MUSECPM
(em anexo).

____
08
—

10

12

BONÉ EM TECIDO BRIM PESADO, rio mesmo tom de azul utilizado na IJEMC,
com brasão do colégio estampado na frente, ajuste atrás em veltro.
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)
CAMISA TIPO GOLA PÓLO, confeccionada em malha PV,
manga curta, na cor branca, com gola e punhps na cor marrom café, com
identificação do nome de guerra, função e tipo sanguineo 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 estampada no lado esquerdo. A letra
correspondente ao fator 1*1 deverá ser no mesmo tom de vermelho usado
pela UEMC; Tam. P.M.G.GG.EXG. Conforme MANUAL DE UNIFORMES SECPM
MUSECPM (em anexo).
BONÉ EM TECIDO BRIM PESADO, na cor marrom café,
com brasãó do colégio pintado na frente, ajuste atrás em veicro.
CALÇA IM TECIDO TACTEI. 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 Xem anexo).

— 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 sánguíneo 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 ria manga
13 do lado direito e Brasão do Município estampado rso lado esquerdo.A
letra correspondente ao fator RH deverá ser no mesmo tom de vermelho
usado pela 11 EM Tam. P.M.G,GiEXG. Conforme MANUAL DE UNIFORMES
SECPM MUSECPM (em anexo).

LVÇ

ulii
600
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UN
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!VALOR TOTAL LOTE 02
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curti, ria cor branca, com gola e punhos no mesmo tom .deazul utilizado na
UEMC, com identificação do nome de guerra, tipo sangufneo.e fator RH
bordado no lado direito, altura do peito, .logomarca da instituição estampada,

LOTE 03
UNIFORMES DAS SECRETARIAS

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

UNIO.

CAMISA GOLA POLO Tecido: piquê com estampa de logomarca das
Secrétarias Municipais de Ibotirama e do Hospital Regional Velho Chico,
conforme modelos emanexo,TamanhosMulto:P,M, GGGeXG

02

03

UN

CAMISA MASCULINA MANGA COMPRIDA em tecido
100% algodão, fio a fio .aberta com bõtgà elogomarcabordadá das
Secretarias Mun. lbotirama, conforme medelosem anex o. P, MG,•GG E
EXG.

MARCA

QUANT.

.

UN

VALOR
UNITÁRIO

3,500

50

L

JALECO DE MANGACOMPRIDA 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: 1¼ M< GG e EXG.

UN

200

UN

400

06

07

COLETES DE BRIM aberto com veicro e com zíper, conforme modelos
em anexo Tamanhos Adulto: P M G,GGeEXG.

UN

100

UN

3,000

UN

25

i
ir

CAMISA MASCUUNA MANAcOMPRIDAem malha - UV,
com estampa de togomarcas estampadas, conforme modelos em anexo,
bem como a ser informado: P, M, G, GG e EXG.

OS

VALOR
TOTAL

_
.

CAMISETA TRADICIONAL em malha de algodão cores
diversas
EXG

com estampas de logomarcas Tamanhos Adulto P M G GG e

COLETE REFLETiVO Jaqueta Laranja Fluorescente comzíper, conforme
modela da Defesa Civil em anexo Tamanhos Adulto: P,M,G,GGEEXG.
VALOR TOTAL LOTE 03

2S

-

LOTE 04
UNIFORMES ESPORTIVOS

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

ITEM

01

KIT UNIFORME ESPORTIVO (FUTSAL E SOCIETY)
personalizado com detalhes em cores e estampas de logomarcas
Contendo 13 camisas com numeraçõo 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,.6Ge.EXG.

UNtO.

-

QUANT.

KIT

20

MARCA

cJ-sC

KIT UNIFORME ESPORTIVO (FUTEBOL) personalizado com detalhes em cores

/ e estampas de Iogomarcas. Contendo .18 camisas com rsumeraço.nas-costas,
02

Oco

~~ CO~

18 calções com forro, corda 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

10
'

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

°° P--

--

Documento Assinado Digitalmente por: LAERCIO SILVA DE SANTANA - 07/01/2022 10:45:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce669b01-1aa5-4403-8095-5702d99af74a

ITEM

KIT

10

UM

100

COLETE ESPORTIVO UNISSEX aberto com elástico nas
laterais em malha poliéster com estampas de-logomarcas -da
04

Prefeitura: Mun. de lbotirama, cores: branca,, cinza, laranja -e preta.

,

VALOR TOTAL LOTE O4

LOTE 05
UNIFORMES -DOSAMU

ÀS3D(,41UkA
VALOR

ITEM

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS
CALÇA PADRÃO SAMU: Calça
padrão
Samu
confeccionada tipo terbrim (sarja 211, 221, g/m 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 :comtampa em vekro; dois bolsas -traseiros com - tampa. em
velero; reforço-nos-joelhos; tarja refletivana- perna -com 5cm; faixa-laranja-e-

01

QUANT.

UNtO.

MARCA-

-

umrrÁruo

VALOR
TOTAL

-

-

- -

-

UM

80

-

vermelha nas laterais; nos modelos feminino e-masculino; tamanhos P, M, 6,
GGeEGGou 40, 42, 44, 46, 48 e50.

-

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

02

30
'

-_J.

JèJ
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
03pequeno e na manga esquerda pequeno. Bandeira do Brasil
bordada
Tamanho: P/M/GJGG/XXG
manga
direita.
na

-

-

UM

150
-

GANDOLA Gandola padrão SAMU. confeccionada - tipo terbrim (sarja 211,
221 g/m 2, 67% poliester, 33% algodão) profissional rip stop; mangas
longas destacáveis com aplicação de zíper reforçado: invisível, símbolo dó
SAMU bordado no -peito esquerdo e na manga direita (dimensões
aproximadas: circunferência com 6,3cm de diâmetro, texto \'SAMU\'

-

-

Medindo 4,Sxlcm e texto \"192\" medindo4,5x2cm) e nas costas
(dimensões aproximadas: circunferência com 14cm de diâmetro, texto
V'samuV' Medindo -8,5x-2cm-e texto V'192\" medindo 8,5x4cm); na manga

-

esquerda com bordado-da-prefeitura de -Ibotiram?, dimensões
aproximadas: 7,5x5,Ocm; refletivõs Sem; com tecido réfletivõ Sem nas
mangas, costas e frente; bolso tipo faca na frente; faixas vermelhae 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,Scm em aplicação de veicro e bordado;
com tarjeta de identificação de função nas costas medindo 15x3cm em
aplicação de veicro e bordado tamanhos PP, P, M, 6, 66 e: EGG.

/

o

-

•ç'-.o.s.-"

-

-

-

-

-

-

UM

-

-

100
-

-

-
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_),,,I'.J

(

-

II

Documento Assinado Digitalmente por: LAERCIO SILVA DE SANTANA - 07/01/2022 10:45:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce669b01-1aa5-4403-8095-5702d99af74a

KIT- UNIFORME ESPORTIVO (FUTEBOL) personalizado com detalhes em cores
e- estampas de logomarcas. Contendo 18 camisas com numeração nascostas,
18 calções com forro, cordão e elástico e 02 conjuntos de goleiro
(bermuda e camisa manga longa) emmalha de poliéster. TAMANHO INFANTIL:
1', M, 6,66 e EXG.

UN

35

.,

)

-

1--

VALOR TOTAL LOTE O5

LOTE 06
UNIFORMES DO HOSPITAL

Tut
VALOR

ITEM

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

UNID.

QUANT.

Ci

52

MARCA

UNITÁRIO

.
Vu.

K

TOTAtsN

- CONJUNTO UNISSEX (MÉDICOS), em tecido brim leve, nas cores azul
marinho, azul noturno e amarelo claro, composto de 01 blusa e 01
calça; Blusa manga curta, com im logotipo ao lado esquerdo dopelto, 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 iriteriock (2 agulhas
com 3 fios), densidade de 4,0-pontosfcm; feçhamento do ombro e fixação
das mangas: ponto overlock, densidade 4,0 pontos/cm; fixação da
01

bainha: ponto overlock com pesponto duplo visível externamente,
densidade de 40 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 -regulávei, com -bolsos de -aproximadamente 15 cm.
embutidos nas laterais, bainha tradicional; com a lõgomarca- do
hospital e prefeitura de lbotirama serigrafada. P, M, G, GG, EXG.

.L2O

o '.o Çljo o
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05

CAPA DE CHUVA azul marinho -SAMU modelo 718 em
tecido 100 % poliamida emborrachada impermeável- Com faixas refletivas
prateadas de 50 mm no peitoral ecostas.- Capa longa com capuz reg.ilável
com -cordão e fia guardado dentro da gola. Possuindo fechamento
frontal com zíper protegido por aba fechada com velcro. Punhos de elástico.
Com logomarca do SAMU no peito esquerdo e nas costas e manga
esquerda. Contendo o-nome do funcionário .e SAMU IBO11RAMA/8A abaixo
da logomarca das costas, na região do quadril em bordado branco
(personalizar). Tamanho: P/M/GI(X6.

CONJUNTO UNISSEX (ENFERMEIROS E TÉCNICO DE ENFERMAGEM),

quadril direito e esquerdo tom 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

e,-,

com pesponto duplo visível externamente, densidade de 4,0 pontos/cm;
fixação da gola e demais costuras pontGfixo 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
lbotirama serigrafada, tamanhos: P, M, G, GG, EXG.

02

W

/

-

122

Ci

-

-

4

CAMISA SOCIAL FEMININA (ESCRITÓRIO); 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
314; sem bolso; com gola social, com logomarca do hospital
serigrafada na frente, tamanhos: P, M, 6, GG, EXG.

o

04

UNID

36

-

-

CALÇA I-SOCIAL - FEMININA (ESCRITÓRIO); composta de

-

73% poliéster 27% viscose;• tecido com gramatura de 250g1m2; com
armação do tipo tela s com cós anatômico; sem bolsos; fechada através de
zíper e 01 botão no cós; sem passadores- de cinto; calca na cor azul

-

-

UNIO

36

marinho. Tamanhos 36 ao 48

-

CAMISA SOCIAL MASCULINA (ESCRITÓRIO); composta de
67% poliéster 33% algodão; tecido- com gramatura de 110g1m2-; 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, 6, 6(5, EXG.

05

-

-

-

-

-UNIO

50

UNIO

50

-

CALÇA SOCIAL MASCULINA (ESCRITÕRIÕ) composta de 100% algodão; tecido com gramatura de 2761m2; com- armação do tipo
tela; cós 1/2 elástico; com 4 bolsos; sendo 2 bolsos dianteiros chapados e 2
06

bolsos chapados traseiro; fechada através de zíper e botão; com
passadores de cinto; calca na cor azul marinho. Tamanhos 36ao-48

-

07

-

--

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 aIogomarca do hospital e nas
costas com o -nome da -prefeitura de Ibotirama serigrafada.

-

-

-

-

-

-

UNtO

96

tamanhos: P, M, G, GG, EXG.

08

CALÇA COMPRIDA -DETERBRiM-UNISSEX-(LIMPEZA), -cor
branca de excelente qualidade com bolsos nas lateraise dois bolsos na parte
de trás. Feita em tecido resistente a rasgos e à -tração e de grande durabilidade onfeccionada com -elástico -atrás -da cintura. Modelagem reta

-

--

-

-

UNIO

-

9

para oferecer conforto ao trabalhador, tamanhos: P, M, G, (56, EXG.
,'
1C

')ii

1

ou
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pará 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

JALECODE MANGA COMPRIDA FEMININO EMASUUNO.

-

Tecido. Oxford, com 02 (dois) bolsos na frente, cor branca, no lado esquerdo
prefeitura

de

com

o

nome

da.

Ibotirama serigralada, conforme modelo em anexo,

UN

200

tamanhos adultos: 1¼M<GG e , EXG.
'

ÍO
'
VALOR TOTAL LOTE 06

-

-

IÜ O
1

Á

i-

b O
3

LOTE 07
-

-

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

ITEM

UNID.

C1UANT.

MARCA

VALOR

uo

VALO
TOTA L

o

.

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

.lbotirarna, 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 3cm, tendo
uma distância dei cm entre um e outro; fechamento frontal por botão na
cor azul marinho; braguilha fechada por zíper de nylon azul marinho,
•
01

-

bolsos;. 02 dianteiros tipo faca nas laterais; 02..Iaterais tático com asiglagcm
bordada em cor branca 02 traseiros embutidos com portinholas (tampas)
a largura da boca calça deverá ser afunilada .e com abertura lateral de

UN

80

UN

05

15 cm, fechada com .velcro na mesma cor do tecido; o cavalo deverá
ter sobras para alargamento de 10 em. calças masculinas: ( n238, 40,42,44,
46,48)

-

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
02

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 em. .calças femininas.
(n2 42,44,46,48)

--»J~ oo

5o

GANDOL.A: blusão b7 rip stop unissex, na cor azul marinhõ

noite com dois bolsos na parte frontal superior, com fechamento em
velcroe. abertura para caneta .naparte superior do bolso esquerdo, veicro.
para tarjeta déidentificação na parte superior do bolso direito com a

03

seguintes medidas 12cm x 02cm, ambos os bolsos comas seguintes
medidas:. 17 cm de comprimento por 1-3,Scmde largura; com-reforço de,
19,5 cm altura x.20. cm de largura na altura dos cotovelos ,e reforço na-altura
dos ombros, com abandeira do município de Ibotirama bordada nas cores

UN

60

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 x9 cm na manga
esquerda. Tamanhos ( P, M, G, GG, EG)

RE

W

-
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com a logomarca do hospital e nas costas
09

-

BRASÕES,

brasões

da

guarda

municipal

civil

de Ibotirama,

-

boi°dados diretamente. nas mangas das camisas (manga direita) e na

-

os

UN

parte frontal dos bonés, com proteção de plástico sobreposta através de
costura.

40

'JQO

-

,.

CAMISETAS MASCULINAS, camiseta branca manga curta
em malha fria, com estampa da descrição guarda civil (nas costas, cor

UN

80

UN

05

UN

40

ç

amarelo) camisetas masculinas: P, M.G, GG, XXG
CAMISETA FEMININA, camiseta branca manga curta em malha fria, com
estampas descrição guarda civil (nas costas, cor amarelo) camisetas

06

femininas: P, M, 6, 66
BOINA FRANCESA gcm, na cor azul marinho noite, produzida em tecido

-

em feltro, presa do lado -esquerdo com botão de pressão metálico prata,
07

forrada, com cadarço

ajuste.

para

Resistente

a

água

e

com

acabamento em couro macio.

vAOROTAL LOTE O7

,-50,0

/
LOTE 08
-

DESCRIÇAO DOS MATERIAIS

ITEM

UNID.

QUANT.

PAR

60

PA R

100

PAR

750

UN

600

PAR

500

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VAI.P"

TOTA L

BOTA CANO CURTO: bota cano curto, modelo militarem 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.

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 legitimo hidrofugado; Solado -de borracha de alta resistência
colado e costurado; Fechamento com zíper e velcro com - caneleira de

02

recouro, porta faca de borracha e protetor peito do pé; Refletivõs 3D vistos
com 180 graus; Personalização SAMU

-

192 na lateral. Tamanhos:

35/35/37/38/39/40/41/42/43

TÊNIS na cor preta material emborrachado O solado
deverá ser antiderrapante, sendo a sola -na cor preta. Fechamento

03

com

cadarço. DIVERSOS TAMANHOS, conforme manual de uniformes SECPMMUSECPM, em anexo.

-

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

04

';J'

30 100

3

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

05

.

original após -o seu uso -eiavagem;.fIoom propriedades elásticas. Conforme
MANUAL DE UNIFORMES SECPM MUSECPM (em anexo).

S3°
VALOR-TOTAL LOTE 08

CNPJ: 07.230.5631000115
INSC ST 065 599 506 ME

Maria Morena Confecçôes

C.I. ALVES BARRETO-ME
Nova Endereço: Rua Cal. José Nogueira n°92
Centro. CEP. 47.400.000. Xique-Xiqije - DA

_J

yu1

ã~

,,

-Q 7
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
LYAS4NMÂ

ESTIMATIVA DE PREÇOS CONFORME ORÇAMENTOS
LOTE 01- UNIFORME ESCOLAR
GENIVAL

C 1 ALVES

JOÃO FLÁVIO

ITEM

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

1

79.500,00

92.750,00
79.500,00
VALOR TOTAL DO LOTE Õi. R$

VALOR
ESTIMADO
83.916,67
83.916,67

LOTE 02- UNIFORME DA ESCOLA MILITAR

ITEM

GENIVAL

C 1 ALVES

JOÃO FLÁVIO

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

VALOR
ESTIMADO

1

21.000,00

18.000,00

19.200,00

19.400,00

2

9.200,00

9.200,00

9.200,00

9.200,00

3

7.920,00

7.200,00

7.920,00

7.680,00

4

22.540,00

17.480,00

19.320,00

19.780,00

5

21.600,00

21.000,00

24.000,00

22.200,00

6

17.280,00

17.280,00

18.000,00

17.520,00

7

17.280,00

17.280,00

18.000,00

17.520,00

8

13.200,00

12.000,00

13.200,00

12.800,00

9

5.000,00

4.800,00

4.800,00

4.866,67

10

3.400,00

3.500,00

4.000,00

3.633,33

11

2.000,00

2.000,00

2.200,00

2.066,67

12

4.900,00

4.800,00

5.200,00

4.966,67

3.600,00

3.500,00

4.000,00

3.700,00

148.920,00

138.040,00

149.040,00

13

VALOR TOTAL DO LOTE 02 R$

145.333,33

LOTE 03- UNIFORME DAS SECRETARIAS

ITEM

C 1 ALVES

JOÃO FLÁVIO

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

136.500,00

1
2

GENIVAL

1

4.400,001

'.PefiÚjrade

Ibotirarna

133.000,00
4.450,001

140.000,00
4.500,00 1

VALOR
ESTIMADO
136.500,00
4.450,00

ça Ives de Oliveira, no 78 - Centro
(77) 3698-1512
www.ibotirama.ba.io.org.br
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5

8.200,00

16.000,00
15.200,00
8.000,00

6

78.000,00

75.000,00

3

16.000,00

15.600,00

7

17.000,00

16.3 33,33

18.000,00

6.266T

8.200,00

8.133,33

90.000,00

81.000,00
1.316,67

1.200,00

1.250,00

1.500,00

259.900,00

252.900,00

279.200,00

VALOR TOTAL DO LOTE 03 R$

264.000,00

LOTE 04- UNIFORMES ESPORTIVOS
GENIVAL
ITEM
1
2
3
4

C 1 ALVES

VALOR TOTAL
15.000,00
7.000,00
4.700,00
2.500,00
29.200,00

VALOR TOTAL
15.000,00
5.500,00
4.500,00
2.500,00
27.500,00

JOÃO FLÁVIO
VALOR TOTAL
16.000,00
6.500,00
4.600,00
3.500,00
30.600,00

VALOR
ESTIMADO
15.333,33
6.333,33
4.600,00
2.833,33

29.100,00

VALOR TOTAL DO LOTE 04 R$

LOTE 05- UNIFORMES DO SAMU
GENIVAL
ITEM
1
2
3
4
5

VALOR TOTAL
10.800,00
1.140,00
5.700,00
19.500,00
6.300,00
43.440,00

C 1 ALVES
VALOR TOTAL
10.400,00
1.050,00
5.250,00
19.000,00
6.300,00
42.000,00

JOÃO FLÁVIO
VALOR
ESTIMADO
10.800,00
1.130,00
5.400,00
19.500,00
6.323,33

VALOR TOTAL
11.200,00
1.200,00
5.250,00
20.000,00
6.370,00
44.020,00

43.153,33

VALOR TOTAL DO LOTE 05 R$

iah-

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

Ibotirama

/
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LOTE 06- UNIFORMES DA GUARDA CIVIL MUNICIP)
GENIVAL
ITEM
1

VALOR TOTAL

C 1 ALVES

6.760,00

VALOR TOTAL
6.240,00

2

11.712,00

3
4
5
6

JOÃO FLÁVIO
VALOR
ESTIMADO

VALOR TOTAL
6.760,00

6.586,67

11.956,00

12.200,00

11.956,00

3.492,00

2.844,00

3.312,00

2.484,00

2.448,00

3.600,00
2.448,00

4.250,00

4.750,00

4.483,33

3.900,00

4.450,00
3.750,00

4.250,00

3.966,67

7

5.760,00

5.568,00

5.760,00

5.696,00

8

6.528,00

6.240,00

6.720,00

6.496,00

16.000,00
18.000,00
59.496,00
64.488,00
VALOR TOTAL DO LOTE 06 R$

17.000,00

9

17.000,00
61.886,00

2.460,00

61.956,67

LOTE 07

ITEM

GENIVAL

C 1 ALVES

JOÃO FLÁVIO

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

VALOR
ESTIMADO

1

7.200,00

7.600,00

7.840,00

7.546,67

2

450,00

475,00

490,00

471,67

3

9.300,00

9.600,00

9.900,00

9.600,00

4

1.400,00

1.000,00

1.200,00

1.200,00

5

2.400,00

2.240,00

2.800,00

2.480,00

6

150,00

140,00

160,00

150,00

7

1120,00

1000,00

1200,00

1.106,67

22.055,001
23.590,00
VALOR TOTAL DO LOTE 07 R$

22.555,00

22.020,00

LOTE 08

ITEM
1

1

~

GENIVAL

C 1 ALVES

JOÃO FLÁVIO

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

9.600,001

J
@W

,_

13.200,00

VALOR
ESTIMADO

11.400,00

11.400,00

Prefeitura Municipal de [botirama
Praça Ives de Oliveira, no 78
Centro
(77) 3698-1512
www.ibotirama.ba.io.org.br
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2

38.000,00

39.800,00

41.000,00

39.600,00

3

71.250,00

105.000,00

60.000,00

78.750,00

4

18.000,00

18.000,00

24.000,00

5

7.200,00

9.000,00

144.050,00

185.000,00

7.200,00
143.600,00

20.000,00
7.800,00

VALOR TOTAL ESTIMADO DOS LOTES R$

i OU
%2'

!bàdinâniã

807.565,00
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA

SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS
Ibotirama, 04 de outubro de 2021.

AO: Exm° Sr. Laercio Silva de Santana
Prefeito Municipal de Ibotirama

1
),.,W\ cr
AS,ATL*A.

Senhor Prefeito,

Solicito de V. Exa., autorização para abertura de processo
administrativo para contratação de empresa especializada para
aquisição de uniformes profissionais, escolares e esportivos
personalizados, bem como peças diversas para as Secretarias
Municipais deste município, conforme orçamentos, estimativa de
preços e Termo de Referência em Anexo.
Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade, para
renovar meus sinceros votos de estima e consideração.

Respeitosamente,

Vitor Gabrie liveira Perez
Secretário Municipal Planejamento Administração e Finanças

E
(

.Preftuiade

Ibotirama

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, no 78 - Centro
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ESTADO DA
DA BAHIA
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA

GABINETE DO PREFEITO

rPLc
Ibotirama, 05 de outubro de 2021.

D

AO: Vitor Gabriel Oliveira Perez
Secretário Municipal Planejamento Administração e Finanças

Conforme solicitação, autorizo a abertura do Processo
Administrativo, e aprovo o Termo de Referência constante dos
autos, objetivando a contratação de empresa para aquisição de
uniformes profissionais, escolares e esportivos personalizados,
bem como peças diversas para as Secretarias Municipais deste
município, e de acordo com os autos do processo que segue em
anexo, faz-se necessário verificar e confirmar a disponibilidade
orçamentário-financeira capaz de atender às respectivas despesas
e quanto à adequação orçamentária e financeira, se existente.

SANTANA
LAERCIO SIL
Prefeito Munic 1 e Ibotirama

(uilá
Ibotirarna

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, no 78 - Centro
(77) 3698-1512
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA

SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS

Ibotirama, 06 de outubro de 2021.
/

AO: Setor de Contabilidade
Sr. Mariston da Silva Martins
Contador

w

\

ns

Conforme autorização do Prefeito Municipal, segue em anexo
os autos do processo para verificar e confirmar a
disponibilidade orçamentário-financeira capaz de atender às
respectivas despesas e quanto à adequação orçamentária e se
existente, referente à contratação de empresa para aquisição
de uniformes profissionais, escolares e esportivos
personalizados, bem como peças diversas para as Secretarias
Municipais deste município.
Caso seja constatado que há indicação do recurso para
cobertura desta despesa, determino a V. Sa. que informe a
respectiva dotação orçamentária.

LAERCIO SI
Prefeito Mun) Í

rama

7

1

SANTANA
de Ibotirama
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SETOR DE CONTABILIDADE

07-)

Ibotirama, 07 de Outubro de 2021.

AO: Exm°. Laercio Silva de Santana
Prefeito Municipal de Ibotirama

Senhor Prefeito,
Em cumprimento à determinação de V.

Exa. Indicamos os seguintes recursos

orçamentários, para as referidas despesas solicitadas e declaramos que a despesa em
questão tem adequação orçamentária e financeira com a Lei N° 109 de 08 de
dezembro de 2020 (lei orçamentária anual—LOA) e compatibilidade com a Lei n° 046,
de 10 de novembro de 2017 (plano plurianual—PPA) e Lei N° 104 DE 23 de junho de
2020 (lei de diretrizes orçamentárias - LDO), conforme determinação do artigo 16,
inciso ii, da lei n° 101, de 04 de maio de 2000:

Unidade: 02.04.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Ativ./Proj: 2014 Gestão das Ações de Administração e Finanças
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo
Fonte de Recursos: 0100— Recursos Ordinários
Unidade: 02.05.000 SEC. DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E URBANISMO
Ativ./Proj: 2019 Gestão dos Serviços de Limpeza. Conservação, Manut. do Patrimônio Público
e Urbanismo
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo
Fonte de Recursos: 0100 — Recursos Ordinários
Unidade: 02.06.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ativ./Proj: 2031 Gestão das Ações da Secretaria Municipal de Cultura
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo
Fonte de Recursos: 0100— Recursos Ordinários
Unidade: 02.07.000 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. REC. HIDR.,IND
Ativ./Proj: 2034 Gestão das Ações da Secretaria de Agric., Meio Amb., Rec. Hidricos, md,
Comércio, Abast. e Turismo

1
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ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DEIBOTIRAMA
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo
Fonte de Recursos: 0100— Recursos Ordinários

(

\tTT

Unidade: 02.06.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBOTIRAMA
Ativ./Proj: 2085 Gestão das Ações da Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo

Fonte de Recursos: 7101 - Rec. Impos. Transf. Impos. - Educ 25%
Unidade: 02.09.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Ativ./Proj: 2072 Manter a Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo
Fonte de Recursos: 0100— Recursos Ordinários
Unidade: 02.09.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Ativ./Proj: 2074 Manutenção das Ações da Gestão Programa Bolsa Família e Cadastro Único
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo
Fonte de Recursos: 0100 - Recursos Ordinários
0129 - Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
Unidade: 02.09.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Ativ./Proj: 2075 Manutenção das Ações de Proteção Social Básica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo
Fonte de Recursos: 0100 — Recursos Ordinários
0129 - Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
Unidade: 02.09.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Ativ./Proj: 2082 Manutenção das Ações de Proteção Social Especial
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo
Fonte de Recursos: 0100 - Recursos Ordinários
0129 - Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS

Respeitosamente,

MáristoaSilvaMains
Co tador
CRC/BA-0331 71/0-0
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA

SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS

g

Ibotirama, 06 de outubro de 2021.

AO: Setor de Contabilidade
Sr. Tulio Ramon dos Santos Lessa
Contador

Conforme autorização do Prefeito Municipal, segue em anexo os
autos do processo para verificar e confirmar a disponibilidade
orçamentário-financeira capaz de atender às respectivas
despesas e quanto à adequação orçamentária e se existente,
referente à contratação de empresa para aquisição de
uniformes profissionais, escolares e esportivos personalizados,
bem como peças diversas para as Secretarias Municipais deste
município.
Caso seja constatado que há indicação do recurso para
cobertura desta despesa, determino a V. Sa. que informe a
respectiva dotação orçamentária.

LAERCIO Si
Prefeito Mui

Ibotirama

E SANTANA
de Ibotirama

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, no 78 - Centro
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lbotirama-Bahia, 07 de Outubro de 2021.
Ao: Sr. Laércio Silva de Santana
Prefeito Municipal de Ibotirama-BA
Senhor Prefeito,
Em cumprimento à determinação de V.

Ex.a indico os seguintes recursos

orçamentários, para as referidas despesas solicitadas e declaramos que a despesa em
questão tem adequação orçamentária e financeira com a Lei N° 109 de 08 de
dezembro de 2020 (lei orçamentária anual—LOA) e compatibilidade com a Lei n° 046,
de 10 de novembro de 2017 (plano plurianual—PPA) e Lei N° 104 de 23 de junho de
2020 (lei de diretrizes orçamentárias

-

LDO), conforme determinação do artigo 16,

inciso ii, da lei n° lOi, de 04 de maio de 2000:

Unidade: 02.08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
Ativ./Proj: 2057 Manter as Ações e Serviços da Secretaria Municipal de Saúde
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo
Fonte de Recursos: 6102 Rec lmpos Transf lmpos Saúde 15%
-

-

-

Ativ./Proj: 2058 Estruturação e Manutenção das Ações de Assistência
Farmacêutica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo
Fonte de Recursos: 6102- Rec Impos Transf lmpos Saúde 15%
-

Atív./Proj: 2059 Implantar, Equipar e Manter as Ações de Assistência Ambulatorial
e Hospitalar/Atenção Especializada
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo
Fonte de Recursos: 0214 Trans Fundo a Fundo Rec do SUS Gov Federal Custei
0114 Trans Rec Sistema Unico Saude SUS Estado
6102 Rec lmpos Transf Impos Saúde 15%
-

-

-

-

-

Página 1-3

.J)

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

II

-

II

ti

ra

í'

Documento Assinado Digitalmente por: LAERCIO SILVA DE SANTANA - 07/01/2022 10:45:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce669b01-1aa5-4403-8095-5702d99af74a

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBOTIRAM
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ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBOTIRAMA

Ativ./Proj: 2060 Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo
Fonte de Recursos: 6102 - Rec Impos Transf Impos - Saúde 15%
Ativ./Proj: 2063 Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo
Fonte de Recursos: 0214 - Trans Fundo a Fundo Rec do SUS Gov Federal Custei
6102 - Rec Impos Transf Impos - Saúde 15%
Ativ./Proj: 2064 Estruturação e Manutenção das Ações de Atenção Básica em
Saúde/Atenção Primária

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo
Fonte de Recursos: 0214 - Trans Fundo a Fundo Rec do SUS Gov Federal Custei
0114 - Trans Rec Sistema Unico Saude - SUS Estado
6102 - Rec Impos Transf Impos - Saúde 15%
Ativ./Proj: 2066 Estruturação e Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo
Fonte de Recursos: 0214 - Trans Fundo a Fundo Rec do SUS Gov Federal Custei
6102 - Rec Impos Transf Impos - Saúde 15%
Ativ./Proj: 2067 Estruturação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo
Fonte de Recursos: 0214 - Trans Fundo a Fundo Rec do SUS Gov Federal Custei
6102 - Rec Impos Transf Impos - Saúde 15%
Ativ./Proj: 2068 Manter, Apoiar e Fortalecer o Programa Agente de Combate a
Endemias

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo
Fonte de Recursos: 0214 - Trans Fundo a Fundo Rec do SUS Gov Federal Custei
6102 - Rec Impos Transf Impos - Saúde 15%
Ativ./Proj: 2069 Gestão das Ações do Sistema Estadual de Vigilância em Saúde
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo
Fonte de Recursos: 0114 - Trans Rec Sistema Unico Saude - SUS Estado
6102 - Rec Impos Transf Impos - Saúde 15%
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBOTIRAMA

Ativ./Proj: 2101 Manutenção das Ações de Enfrentamento da Emergência de
Saúde Pública Decorrente do COVID-19
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo
Fonte de Recursos: 6102 — Rec Impos Transf Impos — Saúde 15%

Respeitosamente,

Túlio Ramon Dos Santos Lessa
CRC-BA 04346810-5
Contador
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Ibotirama, 08 de outubro de 2021.

AO: Setor de Licitação
Att. Edileuza Pacífico de Souza
Chefe de Departamento de Licitação, Contratos e Convênios

Determino ao Chefe de Departamento de Licitação, Contratos e
Convênios que autue o processo licitatório, com o objetivo da
contratação de empresa para o fornecimento de uniformes
profissionais, escolares e esportivos personalizados, bem como
peças diversas para as Secretarias Municipais deste município, e
desde já autorizo que sejam tomadas as providências legais
cabíveis.

DE SANTANA
LAERCIO SILI
Prefeito MurI*ial de Ibotirama

w

.prEqede
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Ibotirama, 18 de outubro de 2021.

AO: Exm°. Sr. Laércio Silva de Santana
Prefeito Municipal de Ibotirama

Senhor Prefeito,

Estamos encaminhando os autos do processo licitatório juntamente com a minuta
do edital e seus anexos, para aprovação de Vossa Excelência.

Respeitosamente,

-

Edileuza àífico dé Souza
Chefe de Departamento de Licitação, Contratos e Convênios

ftu'ade

Ibotirama
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-MINUTADO EDITALPREGÃO PRESENCIAL N.° XXX/2021-PMI/BA
PROCESSO N° XXX/2021
Regido pela Lei n.° 10.520/2002
Subsidiariamente, pela Lei 8.666/1993 e Lei Complementar 123/2006.

Objeto:

Contratação de empresa especializada para aquisição de uniformes profissionais,
escolares e esportivos personalizados, bem como peças diversas para as
Secretarias Municipais deste município, de acordo com o Anexo L

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Data: XX/XX/2021

Local:

Horário: XX:00

Setor de Licitações e contratos da Prefeitura Municipal de Ibotirama, situada na
Praça Ives de Oliveira, 78 Centro lbotirama-Bahia.
-

-

=o=OooO=oOOoox
Pregoeiro:

e-mail: Iicitacaoibotirama.ba.gov.br

flo
Ilbaulárna

Pregão Presencial ri' XXX/2021-PMI/BA - Aquisição de Uniformes

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, no 78 - Centro
(77) 3698-1512
www.ibotirama.ba.io.org.br
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-MINUTA DO EDITALPROCESSO ADMINISTRATIVO N°. XXX/2021.
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° XXX/2021.
TIPO: MENOR PREÇO
REGIME DE EXECUÇÃO: PREÇO POR LOTE

\

oT

O MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA, inscrito no CNPJ N° 13.798.152/0001-23, com sede à Praça Ives de
Oliveira, n 78, Centro, em Ibotirama, por intermédio do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, nomeados ,,
pelo Decreto n o. 028/2021, de 18 de janeiro de 2021,, torna público para conhecimento dos;
interessados que, no dia e hora indicados na capa deste edital, fará realizar licitação na modalidade:
pregão, sendo observadas as condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, bem como os
preceitos do direito público, em especial as disposições contidas na Lei Federal n 10.520/02,
subsidiariamente, nos dispositivos da Lei Federal nQ 8.666/93 e alterações posteriores, e Lei
Complementares n° 123 de 14 de dezembro de 2006 e 147/2014 de 07 de agosto de 2014.
01- OBJETO
1.1 - Constitui objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para aquisição de
uniformes profissionais, escolares e esportivos personalizados, bem como peças diversas para
manutenção das Secretarias Municipais deste município, de acordo com o Anexo 1.
1.2 - Será firmado contrato com a vencedora da licitação, definindo-se, desde já, que a entrega dos
produtos será efetuada de forma parcelada de acordo a necessidade e conforme emissão de ordem
de fornecimento.
1.2.1 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contado a partir de sua assinatura.
1.3. - O prazo para a entrega dos produtos será em até quinze (15) dias após emissão de ordem de
serviço da Secretaria responsável, com todos os custos e riscos do transporte por conta da empresa
vencedora;
1.3.1 - Fica estabelecido, que os materiais solicitados através da ordem de serviço deverão ser
entregues no Almoxarifado Central da Prefeitura, situado na Praça Ives de Oliveira, nesta cidade de
Ibotirama-Ba.
1.3.2 - Caso a empresa adjudicatária não cumpra as condições de entrega constante de sua
proposta, será formalmente notificada pela Prefeitura Municipal de Ibotirama, não obtendo resposta
tomará as providências legais de penalidade;
02 - SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO:

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

(77) 3698-1512
www.ibotirama.ba.io.org.br
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2.1 A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a propos
interesse do proponente e os documentos que a instruírem, será pública, dirigida por um Pregoeiro e•
realizada de acordo com os termos deste edital e seus anexos, normas Regidas pela Lei
10.520/2002, subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações. A abertura, dos envelopes
relativos à proposta e à habilitação, será efetuada da seguinte forma:
-

2.1.1 No dia, hora e local previstos na capa deste edital, o Pregoeiro e equipe de apoio iniciará o
recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e documentação de
habilitação que deverão ser entregues em envelopes separados e lacrados juntamente com a
Declaração de pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, da forma de que
trata o edital;
-

2.1.2-0 endereço para a entrega e abertura dos envelopes é:
AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
Setor de Licitação e contratos da Prefeitura Municipal de Ibotirama, situada na Praça Ives de Oliveira,
N° 78 Centro lbotirama-Bahia.
LOCAL E DATA__________________
-

-

2.2- Não havendo expediente na data marcada, a sessão será realizada no primeiro dia útil
subsequente, à mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator ou fato
imprevisível;
2.2.1 Na impossibilidade da conclusao dos trabalhos da sessao deste pregao na mesma data de
abertura, e em face de decisão do pregoeiro, poderá ser determinada à continuidade das atividades
em dia (s) subsequente (5);
-

2.3 Os envelopes de proposta e documentação encaminhados ao Pregoeiro após a data e horário
fixado no presente Edital, serão recusados e devolvidos, ainda lacrados, aos respectivos remetentes;
-

2.4 O licitante que pretender obter esclarecimentos sobre este Edital e seus anexos deverá solicitálos por escrito, por meio de carta, telegrama e e-mail, enviados ao endereço abaixo, até 02 (dois) dias
antes da data estabelecida para a apresentação das propostas, e serão atendidos, dentro do menor
prazo possível, pela Entidade de Licitação que comunicará via e-mail ou por escrito aos demais
interessados que hajam retirados os Editais e tenham deixado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE
IBOTIRAMA dados para remessa de informações. No caso de ausência da solicitação pressupõe-se
que os elementos constantes deste ato convocatório são suficientemente claros e precisos, não
cabendo, portanto, posteriormente, qualquer reclamação. Em caso de dúvidas solicitar
esclarecimentos para o seguinte endereço: Setor de Licitação e contratos da Prefeitura Municipal de
CEP: 47.520-000.
lbotirama-Bahia
Centro
lbotirama, situada na Praça Ives de Oliveira, N° 78
Fone: (77) 3698 1512 Contato: XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
-

-

-

-

-

03- DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, nO 78 Centro
(77) 3698-1512
www.ibotirama.ba.io.org.br
-
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3.1 - Somente poderão participar do presente Pregão empresas interessadas quê ~der
as exigências requeridas neste edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação. E ainda, as
que contiverem no seu ramo de atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial, a faculdade para comercialização do objeto deste edital e seus anexos;
3.2 A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições
deste Edital;
-

Cada licitante apresentar-se-á com um representante legal que, devidamente munido de
3.3
àredencial, será o único admitido a intervir em todas as fases do procedimento licitatório, quer por
escrito, quer oralmente, respondendo assim, para todos os efeitos, por seu representado;
-

3.4 Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais
de uma licitante neste certame;
-

3.5 NÃO PODERÃO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITAÇÃO:
-

3.5.1 Empresas em estado de recuperação judicial e falência, sob concurso de credores, em
dissolução ou em liquidação;
-

3.5.2 Empresas que tenham sido declaradas inidâneas por qualquer órgão da Administração Pública
direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou Distrito Federal bem como as que estejam punidas
com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública Federal;
-

3.5.3 Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao Município de Ibotirama, bem assim a
empresa ou instituição da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico;
-

3.5.4 Que esteja suspensa de licitar ou contratar com qualquer órgão da esfera municipal, estadual
ou federal;
-

3.5.5 Que esteja reunida em consórcio ou coligação;
-

3.5.6 Que não atenda as exigências deste Edital;
-

3.5.7 Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante no
presente certame.
-

04 DA PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
-

4.1 Os interessados na presente licitação, poderão adquirir o Edital e seus anexos impressos no
seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Ibotirama situada na Praça Ives de Oliveira, n° 78, Centro
BA, de 28 a 68 feira, de 08h00min às 12h00min horas, deixando na oportunidade
Ibotirama
registrado, o endereço e telefones para fins de contato ou emissão de correspondência, e também
-

-

-

0
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Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, n° 78 Centro
-

(77) 3698 1512
-

www.ibotirama.ba.io.org.br

Página 4 de 77

Documento Assinado Digitalmente por: LAERCIO SILVA DE SANTANA - 07/01/2022 10:45:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce669b01-1aa5-4403-8095-5702d99af74a

—4,NÀflXlA

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

r,R

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

R2JJJifOJ

jo )

através de solicitação com os dados da empresa (Razão social, CNPJ, endereço, tela
e-mail: licitacao@ibotirama.ba.gov.br.

ne.eemit1) via

4.2 - A proposta e quaisquer documentos deverão ser apresentados em português;
4.3 - Os documentos relativos à proposta (Envelope n.° 1) e à habilitação (Envelope n.° 2) se?ão
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, devidamente autenticada por cartório
competente ou publicação em órgão da Imprensa Oficial;
4.4 - Os documentos de proposta e de habilitação deverão ser entregue sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, em envelopes devidamente fechados e identificados apropriadamente, nos
termos deste edital;
4.4.1 - Os licitantes arcarão integralmente com todos os custos decorrentes da elaboração e
apresentação de suas propostas, independente do resultado do procedimento licitatório;
4.5 - Em circunstâncias excepcionais, a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA poderá solicitar a
prorrogação do prazo de validade das propostas, não sendo admitida a introdução de quaisquer
modificações na proposta.
4.6 - Os documentos necessários para participação na presente licitação, compreendendo os
documentos referentes às propostas e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no
Idioma oficial do Brasil. (Língua Portuguesa).
4.7 - Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados
em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados, mediante
reconhecimento da assinatura do tabelião ou notário do país de origem, que tiver reconhecido a firma
do emitente de tais documentos além de serem traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor
juramentado.
4.8 - O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, deverá ser o
mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá o objeto da presente
licitação.
4.9 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se fotos,
gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de preço.
4.10 - O Pregoeiro e equipe de apoio não autenticarão nenhum documento.
05- DA REPRESENTAÇÃO, CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES.
5.1 - No dia, horário e local designados para recebimento dos envelopes constantes na capa deste
edital, a licitante deverá se fazer representada por um procurador credenciado, que entregará: uma
declaração de pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e um envelope

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, no 78 - Centro
(77) 3698-1512
www.ibotirama.ba.io.org.br
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contendo a Proposta da licitante e outro a Documentação da licitante, sendo recomendável sua
presença com 15 (quinze) minutos de antecedência em relação ao horário previsto para a sua:
abertura da seguinte forma:
5.2 - O CREDENCIAMENTO FAR-SE-Á POR MEIO DE:
5.2.1 - Instrumento público ou instrumento particular de procuração, com firma reconhecida em
cartório, acompanhado de cópia da cédula de identidade do credenciado e documento (contrato
social, estatuto, etc.), autenticados, que comprove os poderes do mandante para outorga das
faculdades constantes da credencial, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, que deverá comprovar o seu
poder de outorga das procurações aqui mencionadas.
5.2.1.1 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, devrá
apresentar cópia da cédula de identidade acompanhado da cópia do respectivo Estatuto ou Contrato
Social em vigor autenticada, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura;
5.2.1.2 - Será obrigatória a presença de um representante na reunião da licitação, não sendo aceito o
envio dos envelopes de proposta e documentação via correio.
5.2.1.3 - Somente será admitido o credenciamento de um único representante para cada licitante.
5.2.2 - A falta de clareza quanto aos poderes necessários à oferta de lances implicará a
impossibilidade de o licitante formulá-los, aplicando-se a regra da ja parte do item seguinte.
5.2.3 - O licitante que não cumprir as exigências de representação não poderá formular as ofertas
verbais da etapa de lances do pregão, valendo, contudo, para todos os efeitos, os termos de sua
proposta escrita. Outrossim, o licitante não poderá praticar qualquer ato na sessão de realização do.
certame, como a interposição de recursos.
5.2.4 - Somente os licitantes que atenderem aos requisitos do item 5.2 deste edital, terão poderes
para formular verbalmente, na sessão, novas propostas e lances de preços, manifestar após a
declaração do vencedor, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer contra decisões da
Pregoeira, assinar a ata onde estará registrado o valor final decorrente dos lances e praticar todos.os
demais atos inerentes ao certame em nome da proponente. O licitante que se retirar antes do.
término da sessão considerar-se-á que tenha renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos
atos da Pregoeira;
5.2.5 - Todas as licitantes deverão apresentar perante o Pregoeiro e Equipe de Apoio, antes da
entrega dos envelopes, a Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de
Habilitação (Anexo V). A ausência da declaração constitui motivo para a exclusão da licitante-do
certame.

JOR
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5.2.5.1 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitaçã -õ-e-prGpesfa de
preços sujeitará a licitante às sanções previstas no Decreto N. 5.450/2005.
5.2.6 - As EMPRESAS participantes que se enquadrem como ME (microempresa) ou EPP (empresa de
pequeno porte), interessadas no tratamento diferenciado de que trata a Lei Complementar
123/2006, devem apresentar a Declaração de Enquadramento (Anexo VII) deste edital.
5.2.6.1 - Aqueles que se declararem microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP), ;
interessadas no tratamento diferenciado de que trata a Lei Complementar 123/2006, deverão
apresentar juntamente com a declaração do item 5.2.8 a CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA
COMERCIAL, expedida pela Junta Comercial neste ano, em conformidade com a IN DNRC ri'
103/2007, art. 80
;

5.2.6.2 - O licitante que NÃO declarar sua condição de microempresa ou de empresa de pequeno
porte, bem como não cumprir a exigência constante do item 5.2.6.1, NÃO poderá usufruir da
prerrogativa e do direito de preferência, de que tratam os artigos 44 e 45 da Lei Complementar n°
123/06.
5.2.7 - Os documentos necessários ao credenciamento de representante poderão ser apresentados,
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou publicação em órgão.da
imprensa oficial. O Pregoeiro e equipe de apoio não autenticarão nenhum documento.
5.2.8 - Todos os documentos relativos ao credenciamento de representantes devem estar fora dos
envelopes de proposta ou de documentos, inclusive a declaração de cumprimento das condições de
habilitação.
5.2.9 - O licitante que se retirar antes do término da sessão considerar-se-á que tenha renunciado ao
direito de oferecer lances e recorrer dos atos do Pregoeiro;
5.2.10 - Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos
proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes;
5.2.11 - A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços e
Documentos de Habilitação, será pública e dirigida pelo Pregoeiro, na data, horário e local e nos
termos determinados neste Edital;
5.2.12 - Serão abertos inicialmente os envelopes contendo as Propostas de Preços, cujos documentos
serão lidos, conferidos e rubricados pelo Pregoeiro e pelos participantes que o desejarem.
06- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
6.1 - A Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação deverão ser apresentadas no local, dia e
hora determinados na capa deste edital, em envelopes separados, devidamente lacrados e rubricados
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
ENVELOPE N.° 1- PROPOSTA DE PREÇOS
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.°
/2021-PMI/BA.
DATA E HORA
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:____________
CNPJ N.°______________
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
ENVELOPE N.° 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.°
/2021-PMI/BA.
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:
CNPJ N.°___________
6.2 - A Proposta de Preços (envelope n°. 01) deverá ser apresentada em uma via, impressa em papel
timbrado da licitante em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente,
referenciando a cotação de acordo com as especificações constantes do Anexo II, redigida com
clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com todas as páginas rubricadas, sendo a última
página de cada via, datada e assinada pelo diretor ou sócio da empresa licitante com poderes para
tal investidura, contendo:
6.2.1 - Nome ou razão social, endereço completo e número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ, no Ministério da Fazenda;
6.2.2 - Endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para
contato; o nome e número cio Banco, Agência, Localidade e Conta Corrente em que deverá ser
efetivado o crédito, caso lhe seja adjudicado o objeto;
6.2.3 - Preço unitário e total, no preço unitário no máximo 02 (duas) casas após a vírgula, nos termos
deste edital, conforme planilha constante do termo de referência Anexo 1, com especificação clara e
detalhada do produto ofertado, com indicação de preços unitários e total de cada item e preço global,
para facilitar o julgamento da proposta mais vantajosa, já inclusos no preço os valores dos impostos,
taxas, transporte, carga e descarga, encargos sociais e trabalhistas e outras despesas, se houver,
para o fiel atendimento do objeto;
6.2.3.1 - Em caso de divergência entre os preços apresentados em algarismos e por extenso,
prevalecerão os últimos;
6.2.3.2 - É obrigatório aos licitantes descrever na íntegra em sua proposta o objeto ofertado
obedecendo às especificações mínimas constantes do Anexo 1, bem como demais informações
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necessárias ao perfeito entendimento do conteúdo da proposta, sob pena de desclassificação da
mesma, caso não o faça;
6.2.3.3 - Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar
preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não
sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os materiais serem
fornecidos sem ônus adicionais.
6.2.4 - Declaração expressa de que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que,
porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos diretos
e indiretos, tributos incidentes, impostos, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, 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,
10 da Lei 8.666/93;
§
6.2.5 - Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação, ou seja, de sua abertura;
6.2.6 - Será desclassificada a proposta que não atender às exigências do ato convocatório desta
licitação e a que contiver preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, salvo quando
apresentar omissões simples e irrelevantes para entendimento da proposta e/ou procedimento
licitatório, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a critério do Pregoeiro,
ser relevada;
6.2.7 - É vedada a cotação de dois ou mais preços para cada objeto/item constantes do Anexo II, pelo
mesmo licitante, sob pena de desclassificação total da proposta, conforme o caso;
6.2.7.1 - Deverão obrigatoriamente ser cotados todos os produtos/itens integrantes do Anexo 1, sob
pena de desclassificação;
6.2.7.2 - Em nenhuma hipótese será admitida cotação parcial em referência ao quantitativo total dos
produtos constante do Anexo 1, requerido neste instrumento, ocasião em que serão desclassificadas
as propostas que incorrerem neste ato;
6.8 - Após a finalização da fase de lances, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro;
6.9 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital ou baseada nas ofertas
das demais licitantes;
6.10 - Não será levada em consideração a proposta que não estiver devidamente assinada por diretor
ou sócio da empresa licitante com poderes para tal investidura.
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07- DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO

'-...

.."

7.1 - O Pregoeiro dará início à Sessão Pública na data e horário previstos neste Edital, recebendo os
envelopes de proposta das licitantes presentes.
.2 - O Pregoeiro verificará a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos
estabelecidos no Instrumento Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo.
7.3 - As propostas que atenderem os requisitos do Edital e seus Anexos serão verificadas quanto a
erros formais, os quais poderão ser corrigidos pelo Pregoeiro da seguinte forma:
a) discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso;
b) erros de transcrição das quantidades previstas, mantém-se o preço unitário e corrige-sê a
quantidade e o preço total;
c) erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, mantém-se o preço
unitário e a quantidade, retificando o preço total;
d) erro de adição, mantêm-se as parcelas corretas e retifica-se a soma.
e) erro de unidade de medida, mantém-se o estabelecido no Edital.
7.4-0 valor total da proposta poderá ser ajustado/retificado pelo Pregoeiro em conformidade comos
procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o total da proposta.
7.5 - Poderão ser inseridas correções/anotações para esclarecimentos da proposta, desde que não
configure alteração de condições de pagamento, prazo ou quaisquer outras que importem em
modificação nos seus termos originais quanto ao mérito (substância).
7.6 - Verificando-se no curso da análise das propostas o descumprimento de qualquer requisito
exigido neste edital e seus anexos, e desde que não se possa utilizar o disposto no subitem anterior, a
proposta será desclassificada.
7.7 - Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços simbólicos, irrisórios, inexequíVeis
ou abusivos (acima da média do mercado), conforme os Arts. 43, inciso IV, 44, § 3 0 e 48, incisos 1 e II,
da Lei n°. 8.666/93.
7.8 - A desclassificação da proposta da licitante importa na preclusão do seu direito de participar da
fase de lances.
7.9 - A licitante que desejar desistir da proposta apresentada deverá fazê-lo antes da etapa de lances,
com pedido justificado e decisão motivada do Pregoeiro.
7.10 - Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar, às licitantes, o
prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de
desclassificação.
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7.11 Para julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR
fornecimento do objeto desta licitação conforme condições deste edital.
-

apoio classificarão o licitante autor da proposta de menor preço por lote, e aqueles que tenham.
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente
à de menor preço;
7.13 Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições
definidas no subitem acima, a Pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes, até o
máximo de 03 (três), para que seus proponentes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam:
os preços oferecidos nas suas propostas escritas;
-

7.14 O empate entre dois ou mais licitantes somente ocorrerá quando houver igualdade de preços
entre as propostas escritas e quando não houver lances para definir o desempate. Neste caso o
desempate ocorrerá por meio de sorteio a ser realizado durante a sessão do presente Pregão;
-

7.15 Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances
Verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo último classificado e
prosseguindo-se com os demais licitantes em ordem decrescente de classificação;
-

7.16 Os lances verbais destinam-se a cobrir o lance do primeiro classificado, ou seja, tem de ser,
obrigatoriamente, inferior a este, não sendo aceitos lances para igualar valores. Dos lances ofertados
não caberá retratação;
-

7.16.1 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à
licitante, na ordem decrescente dos preços.
-

7.16.2 É vedada a oferta de lance verbal com vista ao empate.
-

7.17 A desistência do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará na sua exclusão da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por aquele
apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
-

7.18 Caso não haja representante credenciado dentre as empresas convocadas para completar o
número de licitantes, na forma do subitem 7.13, serão considerados os preços ofertados pelas
empresas do envelope de proposta, para efeito de classificação final.
-

7.19 Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço por lote e o respectivo valor estimado para a aquisição dos materiais;
-

-

7.20 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, exclusivamente pelo
critério de menor preço por lote, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do primeiro classificado,
decidindo motivadamente a respeito;
-
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7.21 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, será considerada vencedora a empresa
licitante que oferecer o lance de menor preço, desde que esta seja MICROEMPRESA e/ou EMPRESA
DE PEQUENO PORTE.
7.22 - Caso a empresa que ofertou o lance final de menor preço seja uma empresa de grande porte,
será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para as microempresas e
empresas de pequeno porte.
7.23 - O empate fictício, citado no item anterior, será considerado aquela situação em que o lance
final apresentado pela microempresa e empresa de pequeno porte seja igual ou até 5% (cinco por.
cento) superior ao melhor preço final.
7.24 - Para efeito do disposto nos itens 7.21 e 7.22, ocorrendo o empate fictício, a microempresa ou
a empresa de pequeno porte melhor classificada poderá, ao final da oferta de lances, apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado.
7.25 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
item 7.23, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem no citado empate
fictício, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
7.26 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 7.23 (cinco por cento - 5%), será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar uma
melhor oferta.
7.27 - Na hipótese da não-contratação nos termos disciplinados para o empate fictício, o objeto será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.28 - A regra do empate fictício ou ficto somente se aplicará quando a melhor oferta não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.29 - A microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor mais bem classificada será,
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
7.29 - Sendo aceitável o preço ofertado, a Pregoeira procederá a abertura do envelope contendo os
documentos de "HABILITAÇÃO" da empresa que apresentou o melhor lance, para verificação . do
atendimento das condições de habilitação fixadas neste Edital.
7.30 - Serão inabilitadas as empresas licitantes que não apresentarem a documentação em situação
regular, SALVO EXCEÇÕES, conforme estabelecido no item 8 deste Edital, podendo, inclusive, ser a
empresa penalizada conforme os ditames da lei.
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7.31 - No caso de inabilitação da proponente que tiver apresentado a melhor oferta, serão analisados
os documentos habilitatórios da licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim
sucessivamente, até que uma licitante atenda às condições fixadas neste Edital.

7.32 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e seus Anexos, será declarada pela
Pregoeira o licitante vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto;
7.32.1 - Verificando-se, no curso da análise, o desatendimento de requisitos estabelecidos neste
edital e seus anexos, a proposta será desclassificada;
7.32.2 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na
proposta específica, prevalecerão as da proposta específica;
7.33 - Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável ou o seu autor não atender aos
requisitos de habilitação, a Pregoeira examinará a oferta subsequente, na ordem de classificação, até
a apuração do licitante que atenda a todas as exigências do Edital, inclusive quanto à documentação
de habilitação, o qual será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto;
7.34 - O licitante declarado vencedor deverá apresentar o Pregoeiro, no prazo máximo de 02 (dois)
dias úteis após o encerramento da sessão pública deste pregão, a proposta escrita de preços
contemplando o lance final ofertado com nova planilha de formação de preços sendo todos os itens
do lote realinhado, com os devidos preços unitários e totais, sob pena de desclassificação da proposta
e aplicação das sanções previstas neste edital e legislação pertinente;
7.35 - Nas situações previstas nos subitens acima, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a
proponente para tentar obter preço melhor;
7.36 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às
penalidades estabelecidas neste Edital;
7.37 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes
e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro e proponentes presentes;
7.38 - Não será motivo de desclassificação omissões simples que sejam irrelevantes para o
entendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração;
7.39 - O resultado desta Licitação serápublicado na Imprensa Oficial, e afixado no uadroróprio de

7.40 - O pregoeiro na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas
necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às
solicitações no prazo por ele estipulado, contando do recebimento da convocação;
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7.41 - Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante, ou ~o~ sido
declarado inidôneo para licitar com a Administração Pública, este será desclassificado do certame,
sem prejuízo das sanções legais cabíveis;

7.42 - Caberá ao Pregoeiro a decisão de desclassificação quanto à ausência de alguma informação
que não seja vital ou que possa ser fornecida oportunamente durante a análise das propostas;
7.43 - O Pregoeiro manterá em seu poder os documentos das demais licitantes, pelo prazo de 15
(quinze) dias, contados após a homologação da licitação, devendo as empresas retirá-los após este
período, sob pena de inutilização dos mesmos. Tais documentos poderão ser prontamente devolvidos
às licitantes que não foram vencedoras, desde que solicitados no ato da sessão.
7.44 - Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo Pregoeirã e
demais licitantes presentes.
8- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Envelope n.° 2)
8.1 - Os LICITANTES, para fins de habilitação, deverão apresentar no Envelope n.? 2 - 'Documentos de
Habilitação", os documentos que demonstrem atendimento às exigências que são indicadas a seguir:

8.1.1 - RELATIVAMENTE À REGULARIDADE JURÍDICA:
8.1.2 - Registro comercial, no caso de empresa individual;
8.1.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando•
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de
eleição de seus administradores;
8.1.4 - Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
8.1.5- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
investidura ou nomeação da diretoria em exercício;
8.1.6- Cópia do RG e CPF dos sócios.
8.2- RELATIVAMENTE À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
8.2.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ);
8.2.2 - Certificado de Regularidade do F.G.T.S.- CRF, expedida pela Caixa Econômica Federal;
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8.2.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, efetuada mediante aprabenâo dee6idão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procaidria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa d a :
União (DAU) inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais (INSS) previstas nas
alíneas a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, às
contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros,
inclusive inscritas em DAU (Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à
Dívida Ativa da União CND ou CPEND);
'1

8.2.4 - Certidão negativa de débitos Municipais da Sede da empresa Licitante;
8.2.5 - Certidão negativa de débito em relação a tributos estaduais, expedida pela Secretaria da
Fazenda Estadual, do Estado sede da licitante;
8.2.6- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT;
8.2.7- Alvará de Funcionamento definitivo, ou referente ao exercício em curso, da sede da licitante. Se
o alvará for definitivo, deverá estar acompanhado do recibo de pagamento do exercício em curso;
8.3- RELATIVAMENTE À REGULARIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA:
8.3.1 - Certidão emitida pelo CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL, da sede da empresa, que comprove
inexistir distribuição de ações de falência e concordata, em quaisquer dos cartórios dos feitos de.
falência ou concordatas da Comarca de sua sede, caso não haja especificamente Distribuidor Cível na
comarca da pessoa jurídica, deverá ser juntado à certidão de falência ou concordata, declaração do
cartório expedidor, declarando exercer tal função, expedida há menos de 30 (trinta) dias.
8.4 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:
8.4.1 - Declaração, sob as penas da lei, de que não utiliza mão-de-obra direta e indireta de menores
de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos e insalubres, bem como não
utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos,
70, da
exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme inciso XXXIII, do Art.
Constituição Federal, conforme modelo (ANEXO IV).
8.4.2 - Declaração, sob as penas da lei, de pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação, conforme modelo (ANEXO V).
8.4.3 - Declaração expressa de que a empresa licitante está enquadrada ou não como Micro Empresa
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), para fins de obtenção das prerrogativas constantes da Lei
Complementar n°. 123, de 14/12/2006, conforme modelo (ANEXO VII).
8.4.4 - Declaração de Elaboração Independente da Proposta, conforme modelo (ANEXO VIII). Esta
declaração deverá estar junto com a proposta de preços no envelope n° 01;
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8.5 Não serão aceitos pelo Pregoeiro "protocolos de entrega" ou "solicitação -àé doeuntíÇ&?' em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos;
-

8.6 Todos os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados em original ou publicação
em órgão da imprensa oficial ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas,
sendo que o Pregoeiro e equipe de apoio não autenticarão nenhum documento.
-

8.7 Os documentos que não tiverem prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor somente:
serão válidos desde que tenham sido expedidos, no máximo, dentro dos 30 (trinta) dias anteriores à
data fixada para o recebimento dos envelopes. Documentos apresentados com a validade expirada
acarretarão a inabilitação do proponente.
*
-

8.9
Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer
dispositivo deste edital e seus anexos, poderá o Pregoeiro, a seu juízo, considerar a proponente
inabilitada.
-

8.10 Da documentação e propostas apresentadas, caracterizadas falta não sanáveis, acarretará a
inabilitação da proponente.
-

8.11 Toda a documentação deverá ser apresentada em nome do estabelecimento licitante, ou seja,
se matriz, documentos da matriz, se filial, documentos da filial, salvo aqueles que somente são
emitidos em nome da matriz.
-

8.12 Os documentos emitidos através da Internet, somente terão validade quando apresentado em
original e não cópia, cujas autenticidades deverão ser confirmadas mediante consulta ao respectivo
site, que o expediu, ou por publicação em órgão de imprensa oficial;
8.13 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação
para efeito de comprovação de regularidade fiscal exigida neste Edital, mesmo que esta apresehte.
alguma restrição, conforme disposto no artigo 43 da Lei Complementar n° 123/2006.
-

-

8.13.1 À microempresa ou empresa de pequeno porte que esteja com alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal na fase de habilitação será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a requerimento da interessada e a critério da Administração
Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme disposto no
parágrafo 10 do artigo 43 da Lei Complementar n° 147/2014.
-

8.13.2 A não-regularização da documentação pela microempresa ou empresa de pequeno porte, no
prazo concedido, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções prevista no
art. 81 da Lei n°. 8.666/93 e neste Edital, sendo facultado ã Administração convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a execução do objeto e assunção do contrato, repetir
ou revogar a licitação.
-

Í

'
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1114 - Os documentos emitidos via internet, dispensam autenticação, desde que estejam denfro,do
prazo de validade, e ainda, ser apresentados em seu original não aceitando fotocopia; ficando a
critério do órgão licitante a comprovação da veracidade dos mesmos.
9-DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
9.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa,.
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão;
9.2 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas;
9.3 - Acolhido à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame;
9.4 - Os documentos apresentados com a validade expirada, acarretarão a inabilitação do
proponente. Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos se
apresentados com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias consecutivos de antecedência da
data prevista para apresentação das propostas.
9.5. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o
retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório
e ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7 0 da Lei n° 10.520/02 e legislação vigente.
9.6. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a realização
de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 02 (dois) a 03 (três)
anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8666/93.
10- DOS RECURSOS
10.1 - Depois de declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, sua
intenção de interpor recurso, a ser interposto no final da sessão pública, que será registrada
resumidamente em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das
razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar as
contrarrazões, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata do processo. A falta de manifestação, na sessão, importará decadência do
direito de recurso;
10.1.1 - O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo;
10.1.2 - Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados a partir do término da
sessão, junto a Prefeitura Municipal de Ibotirama;
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10.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará"aecadênc50 direito de
recurso e consequentemente haverá a adjudicação do objeto da licitação pela P'regoeltâ ao vencedor;
10.3 - Acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento;
10.4 - A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será reduzida a termo
em ata;
10.5 - Senão reconsiderar sua decisão a pregoeira submeterá o recurso, devidamente informado, à
considerações da autoridade competente, que proferirá decisão definitiva antes da homologação-do
procedimento;
10.6 - Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade•
competente homologará a adjudicação do objeto ao licitante vencedor.
10.7- Não serão aceitos recursos enviados por fax ou e-mail e as razões só serão aceitas se enviadas
por escrito, em original, e protocolada no Setor de Licitações e Contratos, com endereço no Prédio da
Sede da Prefeitura Municipal, localizada na Praça lves de Oliveira, n° 78 - Centro, CEP: 47.520-000,
Ibotirama - BA, ou registradas verbalmente na sessão.
10.8- Acatado(s) o(s) recurso(s) pelo Pregoeiro, não será procedida a adjudicação do objeto à possível
proponente vencedora.
10.9- Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente adjudicará o objeto à licitante vencedora.

10.11- Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de Licitações e
Contratos deste Município.
11- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.1 - Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao proponente
vencedor, com a posterior homologação do resultado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito.
11.2 - Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, o Prefeito Municipal de lbotirama, adjudicará o objeto ao Proponente vencedor e
homologará o procedimento licitatório.
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11.3 - Para fins de homologação, o proponente vencedor fica obrigado a apresentar nova proposta
adequada ao preço ofertado na etapa de lances verbais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
contados da notificação realizada na sessão pública do Pregão;
11.4 - No caso do adjudicatário, se convocado, não assinar o contrato ou documento equivalente,
vindo a decair do direito a execução do objeto dessa licitação, o município poderá revogá-la, ou
convocar os licitantes remanescentes, na ordem em que foram classificados, para contratar em igual•
prazo e nas mesmas condições em que a primeira classificada teria sido contratada.
12- PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO
12.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de
contrato, observadas as cláusulas e condições deste edital, nos termos da minuta de contrato (ANEXO
VI) e proposta vencedora.
12.2 - Após a homologação do certame, a Adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
12.3 - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá
encaminhá-lo para assinatura ou aceite do adjudicatário, mediante correspondência postal com aviso
de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias•
úteis, a contar da data de seu recebimento.
12.4 - O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
12.5 - A assinatura do contrato e a entrega da copia da nota de empenho respectiva ficará
diretamente condicionada como solenidade de tratamento recíproco ao ato formal de assinatura do
respectivo contrato, cabendo à empresa, para tanto:
12.5.1 - Fazer-se representar por profissional devidamente habilitado a examinar comparando a
minuta com o instrumento obrigacional definitivo;
12.5.2 - Autorizar o seu representante devidamente qualificado e com poderes pertinentes, mediante
procuração com firma reconhecida em cartório, não havendo divergência entre os documentos
cotejados, a firmar em seu nome o referido contrato;
12.6 - O exame a que alude o item anterior dar-se-á no recinto da Prefeitura Municipal de Ibotirama,
podendo ser utilizado o tempo necessário à análise e conferência das peças mencionadas, inclusive,
se preciso, fora do expediente normal de trabalho, limitando-se este dentro do prazo estabelecido-no
Subitem 12.2 deste edital;
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12.7 - Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou iÏt?W1&ma de
discordância ou inconformismo a quaisquer tópicos do contrato que guardem absoluta conformidade
com sua minuta, em expressão e substância;
12.8 - Salvo motivo justificado e aceito pelo Município de Ibotirama - BA, o licitante decairá do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n° 10.520/2002, se não comparecerao
local, na data e horário designados para assinatura do contrato.
12.9 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido no
subitem 12.2, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, ficando sujeito às
penalidades previstas neste edital.
12.10- É facultado à Administração, quando o convocado não retirar o referido documento no prazo e•
condições estabelecidas, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação,
para fazê-lo em igual prazo, nas condições de suas propostas, ou conforme negociação, podendo
ainda, revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. Si, da Lei n. 8.666/93.
12.11 - Constituem motivos para o cancelamento do Contrato as situações referidas nos artigos 77 e
78, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, bem como as previstas neste Edital e anexos.
12.12 - Ao assinar o instrumento contratual e retirar a cópia da nota de empenho, a empresa
adjudicatária obriga-se a fornecer os produtos a ela adjudicados, conforme especificações e
condições contidas neste edital, em seus anexos e também na proposta apresentada, prevalecendo,
no caso de divergência, as especificações do edital e do ANEXO 1;
13- DAS PENALIDADES
13.1 - 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;
13.2 - 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.
14- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1 - 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
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autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas n dita[ e n ermo de
a
contrato e das demais cominações legais, conforme Art. 70 da Lei Federal n° i.0.52
2.
14.2 - 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;
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da
Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
II - 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 051/5 (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 Ibotirama/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. 14.3 - 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 e10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no inciso IV do mesmo item.
14.4 - O 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
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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.
14.5 - As sanções previstas nos incisos III e IV do item 14.2 supra, poderão ser aplicadas às empresas
que, em razão do contrato objeto desta licitação:
- 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;
III - sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimepto
de quaisquer tributos.

14.6 - As sanções previstas nos incisos 1, III e IV do item 14.2 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.
14.7 - 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.
14.8 - 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.
15- DO PAGAMENTO/REAJUSTE
15.1 - Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato, observada& as
disposições em contrário;
15.2 - O pagamento será efetuado através de Cheque nominal, e/ou deposito/transferência em conta
corrente da empresa, até 300 (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.
15.2.1 - A contratada deverá apresentar os documentos citados no item anterior até o décimo dia do
mês subsequente ao do fornecimento dos produtos, com os valores das despesas devidamente
discriminados.
15.3 - Poderá a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA suspender o pagamento de qualquer nota
fiscal, nos seguintes casos:
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15.4 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;
-

15.5 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;
-

15.6 No ato do pagamento de cada fatura deverá ser comprovada a manutenção das condições
iniciais de habilitação quanto à situação de regularidade da empresa.
-

15.7 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.
-

16- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1 As despesas decorrentes da presente licitação, correrão à conta dos recursos próprios e/ou;
vinculados, consignados no orçamento anual da Prefeitura Municipal de Ibotirama, cuja programação
é a seguinte:
-

17- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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que
1) Descumprimento das obrigações da contratada com a contratante e para
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.

17.2 - A empresa deverá manter conforme o caso, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
18- DAS DISPOSIÇOES FINAIS
18.1- Fica assegurado à Prefeitura Municipal de Ibotírama o direito de:
18.1.1. Adiar a data de abertura da presente Licitação, dando conhecimento aos interessados,
notificando-se, publicamente, aos licitantes que já tenham retirado o Edital, com a antecedência de
pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, antes da data inicialmente marcada, ou em ocasiões
supervenientes ou de caso fortuito;
18.1.2. Havendo interesse do poder público, o presente instrumento poderá ser transferido, revogado
total ou parcial, ou ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites estabelecidos
no art. 65 da lei n° 8.666/93), sem que caiba aos proponentes qualquer direito à indenização ou
reclamação, nos termos da lei;
18.1.3. Alterar as condições deste Edital ou qualquer documento pertinente a este Pregão, fixando
novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis, para a abertura das propostas, a contar da publicação
das alterações;
18.1.4. A Administração poderá, até a assinatura do contrato e/ou outro documento equivalente,
inabilitar o licitante, por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem
prejuízo de outras sanções cabíveis, se vier a ter conhecimento de fato ou circunstância anterior ou
posterior ao julgamento da licitação que desabone a habilitação jurídica, as qualificações técnica e
econômico financeira e a regularidade fiscal do licitante. Neste caso, o Pregoeiro convocará os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, restabelecendo a sessão para negociar
diretamente com o Proponente melhor classificado e posterior abertura do seu envelope
"Documentos de Habilitação", sendo declarada vencedor e a ele será adjudicado o objeto deste
Pregão, podendo apresentar o(s) documento(s) que vencer(em) seu prazo de validade após o
julgamento da licitação;
18.2 - A participação neste Pregão implicará aceitação integral e irretratável das normas do Edital e
seus Anexos, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito
de impugnação e recurso;
18.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
a-

IA
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17.1 - Os materiais deverão ser entregues rigorosamente dentro das especificações estabelecidas
neste Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa, com a
aplicação das penalidades contratuais.
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- A Contratada ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao
patrimônio do município de Ibotirama, reparando às suas custas os mesmos, sem que lhe caiba
nenhuma indenização por parte da Prefeitura Municipal de Ibotirama.
18.5 - Ao licitante vencedor é vedado 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.
18.6 - É de responsabilidade do licitante o acompanhamento do processo até a data da realização da
sessão pública de abertura dos envelopes 'Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação".
18.7 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do
presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, no Setor de
Licitações e Contratos, com endereço na Praça Ives de Oliveira, n° 78, Centro, Ibotirama - BA.
18.8 - A não solicitação de informações complementares, por parte das proponentes interessadas,
implica na tácita admissão de que as informações técnicas e jurídicas foram consideradas
suficientes.
18.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, salvo disposição em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos em dias
úteis de expediente do Município de Ibotirama - BA.
18.10 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de
documentação relativa ao presente Pregão.
18.11 - A reunião de abertura da presente licitação poderá ser adiada ou transferida para outra data,
mediante prévio aviso.
18.12 - No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em Ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
18.13 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre as interessadás, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
18.14 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará afastamento da
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
Proposta.
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posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública, nos termos do §
30, do artigo 43, da Lei Federal n° 8.666/93;
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18.15 - Exigências formais não essenciais são aquelas cujo descumprimento não acarrete
irregularidade no procedimento, em termos processuais, bem como, não importem em vantagem a
um ou mais licitantes em detrimento das demais.
18.16 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições da licitação, acréscimos ou
supressões devidamente justificadas, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 65, Lei n°
8.666/93.
iiiii
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
18.18 - E permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo
processo licitatório e, a qualquer interessado, a obtenção de cópia, mediante o pagamento dos
emolumentos devidos, conforme artigo 63, da Lei, 8.666/93.
18.19 - Os termos dispostos neste edital, as cláusulas e condições contratuais e as constantes dos
demais anexos completam-se entre si, reportando um documento ao outro em caso de dúvidas ou
omissões. Dessa forma, todos os anexos integram o edital, como se nele transcrito fosse, valendo
suas condições e estipulações como normas para o procedimento e para a execução do objeto
contratual.
18.20 - Os casos omissos serão submetidos a parecer da Assessoria Jurídica e/ou Procuradoria deste
Órgão.
18.21 - Após o encerramento das fases procedimentais, os envelopes não abertos ficarão à
disposição das licitantes, na posse do pregoeiro, pelo prazo de 30 (trinta) dias, sendo que após eMe
prazo serão fragmentados.
18.22 - A publicidade de atos pertinentes à licitação e passíveis de divulgação, será efetuada S
mediante publicação na Imprensa Oficial, e comunicado via fax aos interessados, quando for o caso.
18.23 - Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Ibotirama, ocorrendo decretação de
feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta Licitação na data marcada, o
evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e
local, independentemente de nova comunicação.
18.24 - Os interessados na presente licitação, poderão adquirir o Edital e seus anexos
impressos no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Ibotirama situada na Praça Ives de:
Oliveira, n° 78, Centro - Ibotirama - BA, de 2a a 6a feira, de OShOOmin às 12h00min horas,
deixando na oportunidade registrado, o endereço e telefones para fins de contato ou emissão
de correspondência, e também através de solicitação com os dados da empresa (Razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail) via e-mail: licitacao@ibotirama.ba.gov.br;
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18.25 - Fazem parte do presente Edital:
• Anexo[ - Termo de Referência! Detalhamento do Objeto;
• Anexo II - Modelo de Proposta de Preços;
• Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento/Procuração;
• Anexo IV - Modelo de Declaração de Cumprimento do Art. 7 0 da C.F. - Inexistência de Menor
Trabalhador;
• Anexo V - Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências dei
Habilitação;
• Anexo VI - Minuta do Contrato;
• Anexo VII - Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte;
• Anexo VIII - Declaração de Elaboração Independente da Proposta.
19-DO FORO
19.1 - O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente Edital é o da Comarca de Ibotirama Ba, excluído qualquer outro.

Ibotirama, XX de XXXXXXXXX de 2021.

Ibotirarna
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
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ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA/PLANILHA DE QUANTITATIVOS
E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO.

1 -DO OBJETO
1.1
- É objeto da presente Licitação a Contratação de empresa especializada para aquisição de
uniformes profissionais, escolares e esportivos personalizados, bem como peças diversas para
manutenção das Secretarias Municipais deste município, de acordo com as especificações
detalhadas que se encontram neste anexo.
1.2 - A Prefeitura Municipal não está obrigada a adquirir, total ou parcialmente, os itens licitados, que.
somente serão adquiridos diante da demanda necessária das Secretarias Municipais deste município..
2-JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO
2.1 - - Justifica-se a presente aquisição diante da disponibilização orçamentária e para:

a) Garantir a identificação dos alunos dentro das Unidades de Ensino, quanto no deslocamento dos
mesmos nas vias públicas, tornando-se uma ferramenta de segurança para os estudantes e para
escolas e creches do município.
b) Promover igualdade nas vestimentas e garantir condições básicas para os alunos e demais
servidores municipais;
c) Gerar conforto e flexibilidade na realização de atividades extras e esportivas;
d) Promover bem estar e integração entre todos;
e) Evitar o uso de roupas inadequadas que causam transtornos indisciplinares e comportamentos.
indevidos ao ambiente escolar e ambiente de trabalho;
f) Contribuir com a organização e o bom funcionamento de todas as Secretarias e órgãos da
Prefeitura do Município.
- As quantidades estimadas conforme planilha de quantitativos abaixo foi fixada tendo por
2.2
base o levantamento realizado pelos responsáveis pelas respectivas secretarias.
3- PLANILHA DE QUANTITATIVO/ESTIMATIVA DE CUSTO
3.1 - Quantitativos estimados abaixo:
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LOTE 01
UNIFORME ESCOLAR

UNIDADE

QUAN1Y

UN

2.650

UNIFORME DE ATIVIDADES FÍSICAS 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

Tecido TacTel, no mesmo tom de azul utilizado na
CALÇÃO
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).

UM

360

ITEM

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS
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.
-

01

LOTE 02
UNIFORME DA ESCOLA MILITAR
-

01

2

03

-

-
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k 15

04

05

06

07

08

09

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 velcro.

UN

600

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

\

-
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1

CAMISA TIPO GOLA POLO, 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

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

UN

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 Braso
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).

IJN

100

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: 1', M, G, GG e EXG.

IJN

3.500

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,GGEEXG.

LJN

100

LOTE 03
UNIFORMES DAS SECRETARIAS
01

02
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

fl

1

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: PC 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, GO E EXO.

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, GO 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,
O, GG e EXG.

KIT

10

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 INFANTIL: P,
M, 6, GO e EXG.

KIT

10

03

04

07

LOTE 04
UNIFORMES ESPORTIVOS

01

02

03
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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.

1

UN

100

CALÇA PADRÃO SAMU: Calça padrão Samu confeccionada tipo
terbrim (sarja 2/1, 221 g/m 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, G,
GG e EGG ou 40, 42, 44, 46, 48 e 50.

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

02

03
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04

05

GANDOLA: Gandola padrão SAMU confeccionada tipo terbrim
(sarja 2/1, 221 gim2 , 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
192\
medindo
\ - SAMU\ Medindo 4,5xlcm e texto \" 192\"
4,5x2cm)
nas
(dimensões
aproximadas:
e
costas
circunferência com 14cm de diâmetro, texto \ samu\ Medindo 8,5x2cm e texto \" 192\" 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; 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 l5x3cm 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 velcro. 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.

Viu!

P%ttaso
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UN

100

UN

35

Ci

52

LOTE 06
UNIFORMES DO HOSPITAL
01

CONJUNTO UNISSEX (MÉDICOS), 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
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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. 1 2 , M, 6, 66,
EXG.
E TÉCNICO
DE
CONJUNTO
UNISSEX (ENFERMEIROS
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 serigraf ia, 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 (ESCRITÓRIO); composta de 50%
poliéster e 50% algodão; tecido com gramatura de 105g1m2;
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,
6, 66, EXG.

Ci

122

UNID

36
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CALÇA SOCIAL FEMININA (ESCRITORIO); 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 (ESCRITÕRIO); composta de 67%
poliéster 33% algodão; tecido com gramatura de 11.Og/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 1/2 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 lbotirama serigrafada. tamanhos: P, M, G, GG, EXG.

05

06

07

08

CALÇA COMPRIDA DE TERBRIM UNISSEX (LIMPEZA), cor
branca de excelente qualidade com bolsos nas laterais e dois
10C
ão~a Wdntaetai&iâ*etfl
tração e de grande durabilidade. Confeccionada com elástico
atrás da cintura. Modelagem reta para oferecer conforto ao
trabalhador, tamanhos: P, M, 6, GG, EXG.
JALECO DE MANGA COMPRIDA FEMININO E MASCULINOS
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 lbotirama, conforme
modelo em anexo, tamanhos adultos: P< M< GG e EXG.

-

09

-

UNID

36

UNIO

50

UNID

50

UNID

96

UNID

r'

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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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 10cm. calças femininas: (n° 42, 44, 46, 48)

UN

05

GANDOLA: blusão b7 rip stop unisse; 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, 6, GG, EG)

UN

60

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.

UN

40

(

04

-
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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)

(9og2t-
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1

05

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

UN

80

06

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

UN

05

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

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 3D 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

07

LOTE 08
01

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, atendendo no
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 Prof°
Francisca Morais de Assis, s/n, nesta cidade de lbotirama-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 acordoU
com o artigo 2 0 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
7.1 - Firmar Contrato de fornecimento com o Município de Ibotirama, pelo prazo estipulado no item
6.1 deste ANEXO 1, conforme normas e condições estabelecidas no presente Pregão, na Lei N°. 8.666,
de 21J06/93 e Legislação Complementar em vigor.
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7.2 Na falta de qualquer dos materiais cotados pela Licitante Vencedora, a-h'iesrna-fi ca 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.
-

~

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 para o 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
-

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, § iY, 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,
a
-

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.
-

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, no 78
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7.16 - Efetuar a troca do produto considerado impróprio no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado
do recebimento.
a

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!
Ibotirama 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
Ibotirama, ou por servidor por ela determinado.
8.3 - Controlar as requisições e documentar as ocorrências havidas no período de vigência do
contrato.
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 ppla
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 lbotirama.
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 banc&ria,
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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7.15 - 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.
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8.11 - 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.
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 2 0 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:
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 XXXIII do art. 72 da Constituiç EderJ.4Ticiso 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° 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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b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvoMment..deC serviços da
Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
II - 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

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:
e 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 Ibotirama/BA, pela não execução total ou parcial do Contrato.
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município
de lbotirama/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 inexistênciaou
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:
- 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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III - sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos.
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 1.5.7 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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em

AO
Pregoeiro e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Ibotirama

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° XXX/2021-PMI/BA.
Processo Administrativo n°: XXX/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 07 _(preço da proposta em número e por
extenso), Lote 08 _(preço da proposta em número e por extenso já inclusos todos os custos, lucros
e encargos fiscais.
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LOTE 01
UNIFORME ESCOLAR

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

ITEM

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
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

-

01

LOTE 02
UNIFORME DA ESCOLA MILITAR
-

01

02

03

-

-
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w

04

05

06

07

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 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

100

-

09
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12

13

1

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 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

UN

100

UN

3.500

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
P 0~
-

LuSS W

.L!

LflS: a

W
evera ser no mesmotom devermelho usado
atP
pela UEMC; Tam. P.M.G.GG.EXG. Conforme MANUAL DE
UNIFORMES SECPM MUSECPM (em anexo).

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.

-
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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: 1', 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.
CAMISA MASCULINA MANGA COMPRIDA em malha UV,
com estampa de logomarcas estampadas, conforme
modelos em anexo, bem como a ser informado: P, (Vi, G,
GG e EXG.
COLETES DE BRIM aberto com velcro e com zíper,
conforme modelos em anexo Tamanhos Adulto: P, M, G,
GGeEXG.
CAMISETA TRADICIONAL em malha de algodão, cores
diversas; com estampas de logomarcas, Tamanhos
Adulto: P, M, G, GG e EXG.

UN

200

UN

400

UN

100

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 Iogomarcas.
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, GG e EXG.

KIT

10

KIT UNIFORME ESPORTIVO (FUTEBOL) personalizado

KIT

10

LOTE 04
UNIFORMES ESPORTIVOS

01

02

03

FØA

1C
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39

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:
branca, cinza, laranja e preta.

UN

100

(JN

80

UN

30

UN

150

UN

100

LOTE OS
UNIFORMES DO SAMU
01

02

03

04

CALÇA
PADRAO
SAMU:
Calça
padrão
Samu
confeccionada tipo 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 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, GO 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.00
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
manga
direita.
Tamanho:
Brasil
bordada
na
P/M/G/GG/XXG
GANDOLA: Gandola padrão SAMU confeccionada tipo
terbrim (sarja 2/1, 221 gim 2 , 67% poliester, 33%
rip stop; mangas longas
algodão) profissional
destacáveis com aplicação de zíper reforçado invisível,
símbolo do SAMU bordado no peito esquerdo e na
manga direita (dimensões aproximadas: circunferência
Medindo 1
com 6,3cm de diâmetro, texto \ SAMU\
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05

4,5xlcm e texto \"í92\"- medindo 4,5x2cm) e nas
costas (dimensões aproximadas: circunferência com
14cm de diâmetro, texto \ - samu\ Medindo 8,5x2cm
e texto \ - 192\
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; 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 2.5x3cm 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 velcro.
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.

UN

35

LOTE 06
UNIFORMES DO HOSPITAL
01

CONJUNTO UNISSEX (MÉDICOS), 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

52

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

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

Página 54 de 77

AT~

\L)

02

4,0 pontos/cm; fixação da bainha: ponto overlock com
pesponto duplo visível 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. 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, 6, 66, EXG.
CONJUNTO UNISSEX (ENFERMEIROS E TËCNICO DE
ENFERMAGEM), para uso intra-hospitalar (em tecido
oxford, nas cores cinza e azul bebê, composto de Oi
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/em; fixação da bainha:
overlock
com
duplo
visível
ponto
pesponto
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 unisse; corte reto, cintura alta, com
bolsos de
elástico
e cordão
regulável,
com
aproximadamente 15cm embutidos nas laterais, bainha
tradicional, com logomarca do hospital e prefeitura de
lbotirama serigrafada, tamanhos: P, M, 6, GG, EXG.

CJ
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'426, M

04

05

06

07

08

09

CAMISA SOCIAL FEMININA (ESCRITÓRIO); 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 camiseta); manga 3/4; sem
bolso; com gola social, com logomarca do hospital
serigrafada na frente. tamanhos: P, M, 6, 66, EXG.
CALÇA SOCIAL FEMININA (ESCRITORIO); 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 (ESCRITÕRIO); 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,
6, 66, EXG.

i00% algodão; tecido com gramatura de 2769/m2; com
armação do tipo tela; cós 1/2 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, 6, 66, 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, 6, 66, 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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/
nas costas com o nome da prefeitura de Ibotirama
serigrafada, conforme modelo em anexo, tamanhos
adultos: P< M< GG 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
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 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
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 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

1

______

_______
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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, veicro 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
UN
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)
________
BRASÕES, brasões da guarda civil municipal de
Ibotirama, bordados diretamente nas mangas das
UN
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
UN
(nas costas, cor amarelo) camisetas masculinas: P, M G,
GG,XXG

'SZ

60

(

04

05

06

07

40

80

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

LJN

05

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

PAR

60

LOTE 08
01

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.
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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 3D vistos com
180 graus; Personalização SAMU
192 na lateral.
Tamanhos: 35/36/37/38/39/40/41/42/43
TÉNIS na cor preta, material embórrachado, 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

PAR

750

-

03

04

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

UN

600

05

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

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
ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos
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ASLRAYLA

incidentes, impostos, taxa de administração, materiais, serviços, encarbs-sQcjjabalhistas,
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, § 10 da Lei
8.666/93;

XXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXX de 2021.

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

em

ii.
Pregoeiro e equipe de apoio

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° XX)Ç/2021-PMI/BA.
Processo Administrativo n°.: XXX/2021.
Tipo: Menor Preço Por lote

A

empresa

,
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
do RG n°.
e CPF n°
, residente à
Rua/Av
, n° -, como meu mandatário, a quem confiro amplos poderes
para junto ao Órgão
praticar todos os atos necessários, relativos ao:
procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial n° _________, conferindo-lhe, ainda,
poderes e demais condições, para apresentar documentação e propostas, participar de sesses
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.

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)
4
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ASINAT*A
• 72TL

_

a—

em

AO
Pregoeiro e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Ibotirama
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° XXX/2021-PMI/BA.
Processo Administrativo n°.: XXX/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°. ......................... edo,
CPF n°.............................., DECLARA para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento
Iicitatório sob a modalidade de Pregão Presencial n°. XXX/2021-PMI/BA, em cumprimento ao inciso
XXXIII, do artigo 7.° 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)
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

em
AO
Pregoeiro e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Ibotirama
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° )COÇ'2021-PMI/BA.
Processo Administrativo n°.: )00Ç12021.
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° 10.520/2002,
de 17 de julho de 2002, e para fins do Pregão Presencial n°. XXX/2021-PMI/BA da Prefeitura
Municipal de Ibotirama - BA, DECLARA:
( ) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação.
ou
(exclusivamente para microem presas e empresas de pequeno porte beneficiárias da Lei
Complementar n° 123106)
o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, ressalvada, na forma do §1 0 do
art. 43 da Lei complementar n° 123/06 alterado pelo §1 0 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-UF, XX de XXXXXde 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
sessão, separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e documentos de habilitação).
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A'

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 Ives de Oliveira, n° 78, Centro Ibotirama/Ba, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, senhor LAÉRCIO SILVA DE
SANTANA, brasileiro, união Estável, portador da Cédula de Identidade (RG) n° ___________ e
CPF/MF no,
e domiciliado à Rua
(endereço completo), e, por outro lado a empresa
com sede na Rua
na cidade de
inscrita no CNPJ(MF) sob n°
e
Inscrição Estadual n°
,
neste ato•
representada pelo senhor(a)
portador da cédula de Identidade (RG) n°:
CPF/MF sob n°
, residente e domiciliado à Rua/Av.
, Estado de
, que em
na cidade de
razão da proposta vencedora do objeto do Pregão Presencial n°
/2021-PMI/BA, Processo no
/2021, 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
LI - DOOBJErO
- É objeto da presente Licitação a contratação de empresa especializada para aquisição de
2.3
uniformes profissionais, escolares e esportivos personalizados, bem como peças diversas pára
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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CONTRATO DE FORNECIMENTO N°: XXX/2021.
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- A entrega dos materiais deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias após à
Ordem de Fornecimento.
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, com
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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1.2.14 - 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;
12.15 - LOCAIS DE ENTREGA
- Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Prefeitura, situado na Rua P rofa
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,f06/93.

(

) 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

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

UNIDADE
QUANT.

Valor
Unit.

Valor
Total

:-TOTAL DO LOTE XXX
2.2.2 - O pagamento será efetuado através de Cheque nominal, e/ou deposito/transferência em
conta corrente da empresa, até 30 0 (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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inferioridade, alteração ou inadequação de qualquer produto, respon
danos causados oriundos da utilização dos mesmos.
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2.2.2.1 - A contratada deverá apresentar os documentos citados no item a'M
mês subsequente ao do fornecimento dos produtos, com os valores das
discriminados.

/

aflhimo dia do•
besas devidamente

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 upro 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°
X)OÇ/2021-PMI/BA e seus anexos;
1

2.3 - 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:
Atividade/Projeto:
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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 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1 - Firmar Contrato de fornecimento com o Município de Ibotirama, 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.
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.
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Elemento de Despesa:
** ****
Fonte de Recursos:

3.9 - Fica a Licitante Vencedora obrigada a ressarcir ao Município, o eIor.receb11o, quando
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 0, 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 lbotirama, 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, contdo
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 phla
contratante, não deverão ser interrompidos.
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

1

4.5 - Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que veifi
pela contratada.

o-)
/
ni-al& solicitados

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 bancál'ia,
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
5.1 - 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.
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
XXXXXXXXX, designado pela Portaria n° )0000Ç12021, de XX de XXXXXXX de 2021, conforme art. 67
da Lei.
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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:
atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual
deverá ser acompanhada por um encarregado da pasta.
CLÁUSULA VI- DAS MODIFICAÇÕES WOU 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,

VIII - DAS PENALIDADES
8.1 - Os licitantes, participantes deste certame, que cometerem os delitos mencionados no art. 7° 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 n°s. 10520/02 e n°
8.666/93, à CONTRATADA as seguintes sanções:
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5.4 - A ação de fiscalização da Prefeitura Municipal de Ibotirama não exonera a CONTRATADA de suas
responsabilidades contratuais;

CLLLCAS4INATL*A
1

1 - Advertência.
V53
2 - Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministPaçãe-PúSlica enquanto
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.
Parágrafo Primeiro: O valor da multa aplicada será descontada dos pagamentos eventualmente
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
da 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,l 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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10.3 A rescisão contratual de que trata o inciso 1 do Art. 78 acarreta as Qquencu previstas no
Art. 80, incisos 1 a IV, ambos da Lei n° 8.666/93.
-

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 se
apurem eventuais perdas e danos.
CLÁUSULA Xl - DO REGIME LEGAL
11.1 - 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 suas.
alterações ulteriores, obedecendo às normas de Direito Público, suplementadas pelos princípios.da
teoria geral dos contratos e do Direito Privado, respectivamente, conforme Processo Administrativo:
no. /2021, Pregão Presencial n°. /2021, homologado em __J........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 _______________de 2021.

CONTRATADA

CONTRATANTE

Procuradora Jurídica
OAB xxxx
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AO
Pregoeiro e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Ibotirama
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° XXX/2021-PMI/BA.
Processo Administrativo n°.: XXX/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°.............................., DECLARA, para fins do disposto no Edital do Pregão Presencial n°.
X30Çf 2021- PMI/BA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa,
na presente data, é considerada:
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° 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.: PREGÃO PRESENCIAL N° XXX/2021-PMI/BA.
Processo Administrativo n °.: XXX/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 fato da
(IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato 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) não
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer oqtro
participante potencial ou de fato da (IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO) antes da adjudicação do objeto
da referida licitação;
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DAticrrX6O) não foi,
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (IDENTIFICAÇ
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante de (ÓRGÃO LICITANTE) antes da abertura oficial das propostas; e
f) 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.

Responsável Legal
Cargo/Função
(carimbo e assinatura do licitante)
...........

...........

...........
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EDITAL DE LICITAÇÃO

1 fl
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PREGÃO PRESENCIAL N° XXX/2021-PMI/BA.
PROCESSO N° XXX/2021.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este volume do edital de licitação na modalidade Pregão Presencial n 9 XXX/2021-PMI/BA,
possui XX (XX)OJ000() folhas, incluindo esta, numericamente ordenadas e rubricadas por minha
pessoa.

Ibotirama Bahia, em XX de XXXXXXXX de 2021.
-

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

Pregão Presencial n

XXX/2021-PMI/13A

-

Aquisição de Uniformes

Página 77 de 77

Documento Assinado Digitalmente por: LAERCIO SILVA DE SANTANA - 07/01/2022 10:45:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce669b01-1aa5-4403-8095-5702d99af74a

w_

/
ESTADO DA BAHIA
MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

-

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA

44 üa

W

GABINETE DO PREFEITO

ibotirama, 19 de outubro de 2021.
A: Sra. Bartira Athaide A. G. de Assis
Procuradora Jurídica

Senhora Procuradora,

Encaminho a V. 5a, os autos do processo licitatório em
atendimento ao parágrafo único do art. 38 da Lei 8.666193, para
que seja previamente examinado e elaborado um parecer jurídico
para que o mesmo transcorra dentro dos tramites legais e lisura
administrativa.

nceros votos ae estima e consicieraçao.

4

LAÉRCIO SILVSANTANA

Prefeitoftí4njci pai
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Processo n°. 04812021.
Interessado: Prefeitura Municipal de Ibotirama.
Assunto: Contratação de empresa para o fornecimento de uniformes profissionais,
escolares e esportivos personalizados, bem como peças diversas para as Secretarias
Municipais deste município.
EMENTA: ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
REALIZADO NO ÂMBITO DA PMI/BA. PROCEDIMENTO DO CERTAME DESDE QUE
AUTORIZADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE. APROVAÇÃO DO EDITAL E MINUTA
DO CONTRATO.
11-INTRODUÇÃO
Tratam os autos de análise e pronunciamento sobre processo licitatório, objetivando a
Contratação de empresa para o fornecimento de uniformes profissionais, escolares e
esportivos personalizados, bem como peças diversas para as Secretarias Municipais
deste município.
II— RELATÓRIO
Foi juntado aos autos solicitação de abertura de processo licitatório do Sec. Mun. de
Planejamento Adm. e Finanças para a aquisição de uniformes profissionais, escolares
e esportivos personalizados acima discriminados.
O Senhor Prefeito Municipal, após aprovação da solicitação, determinou ao Chefe de
Departamento de Licitação, Contratos e Convênios, da Prefeitura que autuasse o
processo, autorizando desde já que o mesmo tomasse as providencias necessárias à
realização do certame, existe também, nos autos, Decreto nomeando o Pregoeiro e
sua equipe de apoio.
Foi devidamente informado pelo Setor Contábil, que existe dotação orçamentária
para prouver à despesa e que o aumento da despesa tem adequação orçamentária e
financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e
com a lei de diretrizes orçamentárias.
Assim formados, vieram os autos a esta Consultoria Jurídica para análise e parecer.
É o relatório.
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III - CONSIDERAÇÕES

É a licitação o instrumento obrigatório que dispõe o Poder Público para coligir,
analisar e avaliar comparativamente ofertas, com a finalidade de, entre elas, verificar a
que lhe é mais favorável.
Tomando-se em consideração que a administração versa numerário público,
imprescindível que dela se exija a observância de certos princípios básicos, quais
sejam, os da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade,
probidade administrativa e de outros princípios mais específicos, a saber, vinculação
ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, isonomia e da proposta mais
vantajosa.
Com efeito, a Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, em seu art.37, inciso
XXI, preconiza que "ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços, compras e alienações serão mediante processo de licitação pública que
assegure à igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta,
nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações."
Com arrimo na determinação constitucional, o legislador ordinário criou a Lei Federal
n° 8.666/ 93 que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública.
O diploma legal em tela, em seu art. P, repetiu o mandamento constitucional ao
estabelecer normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a
obras, serviços, inclusive de publicidade, compras alienações e locações no âmbito
dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
O processo licitatório vale repetir, é a regra a ser seguida pelo administrador, sendo
exceções às hipóteses de contratação direta. Desse modo, é sempre recomendável
licitar, oportunizando aos interessados a apresentação de suas propostas o que,
fatalmente, propiciará à entidade pública contratante uma escolha mais adequada.
A licitação pode ser didaticamente dividida em duas fases: a interna e a externa. A
primeira consiste basicamente na formação do processo que irá subsidiar todo o
percurso do feito até a contratação e deve observar as cautelas procedimentais
previstas nos arts. 38 e 7 1 da Lei 8.666/93.
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Assim, importante se verificar a regularidade do início desseqcesso, analisay4'o-se a
primeira fase:
"Art.38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo
administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a
autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para
despesa e ao qual serão juntados oportunamente: [...]"
Compulsando-se os autos, vislumbram-se seus regulares protocolo, autuação,
numeração, autorização, indicação do objeto e informação de existência de recursos
orçamentários.
De modo que restou satisfeita a exigência do caput do art.38. Foi observado também
pelo Administrador os ditames do art. 16 da Lei Complementar n° 101 /00, pois consta
declaração expressa da autoridade competente de que a despesa encontra
adequação na LOA, PPA e na [DO.
Dentro dessa primeira fase interna, impõe o inciso IV do art. 3 1 da Lei 10.520 de 17 de
julho de 2002, a necessidade de a administração designar um pregoeiro e equipe de
apoio, a qual, conforme notícia o documento de que faz parte dos autos.
Conforme preceitua o § 1 0 , art l°do Decreto n° 5.504, de 05 de agosto de 2005 "Nas
licitações realizadas com a utilização de recursos repassados nos termos do caput,
para aquisição de bens e serviços comuns, será obrigatório o emprego da modalidade
pregão, nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e do regulamento
previsto no Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, sendo preferencialmente a
utilização de sua forma eletrônica, de acordo com cronograma a ser definido em
instrução complementar".
A respeito do edital e dos seus anexos, como já antecipado, é princípio específico da
licitação a vinculação do instrumento convocatório, extraindo-se dele a máxima de
que "o edital faz lei entre as partes". Realmente, conforme disposto no art. 41 da Lei
8.666/93, "a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao
qual se acha estritamente vinculada."
Desde logo, então, percebe-se a importância que esse instrumento adquire no
processo licitatório, razão porque o art.40 da lei geral de licitações cuida de listar uma
série de estipulações obrigatórias em um edital.
Pois bem. De um modo geral, a minuta do instrumento convocatório sob exame
encontra-se em sintonia com a legislação de regência.

Wk
Ibotirama
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Nos termos do art.54 da Lei 8.666/93, os contratos devem estabelecer com clareza e
precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam
direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos
da licitação e da proposta a que se vinculam.
O art.55, lista o rol das cláusulas necessárias em qualquer contrato, dentre as quais
destacam-se as que exigem menção ao seu objeto; ao regime de execução; ao preço
e às condições de pagamento; aos prazos de execução, conclusão e entrega; ao
crédito pelo qual correrá a despesa; aos direitos e deveres das partes; e às
penalidades aplicáveis.
Do cotejo da minuta do contrato com a legislação pertinente, verifica-se que o
mesmo, foi elaborado em conformidade e atendimento às disposições legais.

IV - CONCLUSÃO
Em face das razões acima delineadas, baseado na legislação vigente, opinamos, salvo
melhor juízo, para que seja dada solução de continuidade ao certame licitatório,
sugerindo que seja feita a licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo menor
preço por lote, desde que, emitida a competente autorização pels_-eatoi4dQd<
superior.
A consideração superior.

/

É o presente parecer submetido à crítica entendida.

Ibotirama - Ba, 20 de,oiitubro de 2021

E A. G. DE ASSIS
1 do Município
21853
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O contrato administrativo que aqui interessa regula-se pelas suas cláusulas e pelos
preceitos de direito público, aplicando—se-lhe, supletivamente, os princípios da teoria
geral dos contratos e as disposições de direito privado.

SECRETARIA MUN. DE

Ibotirama, 25 de outubro de 2021.

AO: Setor de Licitação
Att. Edileuza Pacifico de Souza
Chefe de Departamento de Licitação, Contratos e Convênios

Encaminho os autos do processo licitatõrio, APROVO o edital
e autorizo a comissão a proceder ao início da fase externa do
certame licitatório.

LAÉRCIO SILVA\I$ANTANA
PrefeitJAnicipaI
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Ibotirama, 28 de outubro de 2021.

AO: Sr. Fernando Mendonça de Brito
Chefe de Departamento de Finanças

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando os autos do processo licitatório juntamente com o Edital
e seus Anexos, para que sejam tomadas as devidas providências relacionadas à
publicação do aviso da licitação, bem como do Edital na íntegra.

Respeitosamente,

Edileuz'ãPacífick de Souza
Chefe de Departamento de Licitação, Contratos e Convênios

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

N° DO PROC.CCO \
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-EDITALPREGÃO PRESENCIAL N.° 016/2021-PMI/BA
PROCESSO N° 048/2021
Regido pela Lei n.° 10.520/2002
Subsidiariamente, pela Lei 8.666/1993 e Lei Complementar 123/2006.

Objeto:

Contratação de empresa especializada para aquisição de uniformes profissionais,
escolares e esportivos personalizados, bem como peças diversas para as
Secretarias Municipais deste município, de acordo com o Anexo 1.

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Horário: 9:00

Data: 17/11/2021

Local:

Setor de Licitações e contratos da Prefeitura Municipal de Ibotirama, situada na
Praça Ives de Oliveira, 78 Centro lbotirama-Bahia.
-

-

1

Neylon NiclelIe Pereira de Sá Teles
e-mail: licitacaoibotirama.ba.gov.br

Pregoeiro:

ANEL

Pregão Presenciam- 01612021-PMJ/BA- Aquisição de Uniformes

Prefeitura Municipal de Ibotirarna
Praça Ives de Oliveira, no 78 - Centro
(77) 3698-1512
www.ibotirama.baSio.org.br
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EDITAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO
N°. 048/202t
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2021.
TIPO: MENOR PREÇO
REGIME DE EXECUÇÃO: PREÇO POR LOTE
O MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA, inscrito no CNPJ N° 13.798.152/0001-23, com sede à Praça Ives de
Oliveira, n2 78, Centro, em Ibotirama, por intermédio do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, nomeados
pelo Decreto n °. 028/2021, de 18 de janeiro de 2021,, torna público para conhecimento dos
interessados que, no dia e hora indicados na capa deste edital, fará realizar licitação na modalidade
pregão, sendo observadas as condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, bem como os
preceitos do direito público, em especial as disposições contidas na Lei Federal n2 10.520/02,
subsidiariamente, nos dispositivos da Lei Federal nq 8.666/93 e alterações posteriores, e Lei
Complementares n° 123 de 14 de dezembro de 2006 e147/2014 de 07 de agosto de 2014.
01- OBJETO
1.1 - Constitui objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para aquisição de
uniformes profissionais, escolares e esportivos personalizados, bem como peças diversas para
manutenção das Secretarias Municipais deste município, de acordo com o Anexo 1.
1.2 - Será firmado contrato com a vencedora da licitação, definindo-se, desde já, que a entrega dos
produtos será efetuada de forma parcelada de acordo a necessidade e conforme emissão de ordem
de fornecimento.
1.2.1 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contado a partir de sua assinatura.
1.3. - O prazo para a entrega dos produtos será em até quinze (15) dias após emissão de ordem de
serviço da Secretaria responsável, com todos os custos e riscos do transporte por conta da empresa
vencedora;
1.3.1 - Fica estabelecido, que os materiais solicitados através da ordem de serviço deverão ser
entregues no Almoxarifado Central da Prefeitura, situado na Praça Ives de Oliveira, nesta cidade de
Ibotirama-Ba.
J_3.2 - Caso a empresa adjudicatária não cumpra as condições de entrega constante de sua
proposta, será formalmente notificada pela Prefeitura Municipal de Ibotirama, não obtendo resposta
tomará as providências legais de penalidade;
02 - SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO:

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, no 78 - Centro

(77) 3698-1512
www.ibotirama.ba.io.org.br
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2.1 - A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a proposta de
de
interesse do proponente e os documentos que a instruírem, será pública, dirigida por um Pregoeiro e
realizada de acordo com os termos deste edital e seus anexos, normas Regidas pela Lei
10.520/2002, subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações. A abertura, dos envelopes

2.1.1 - No dia, hora e local previstos na capa deste edital, o Pregoeiro e equipe de apoio iniciará o
recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e documentação de
habilitação que deverão ser entregues em envelopes separados e lacrados juntamente com a
Declaração de pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, da forma de que
trata o edital;
21-2 - O endereço para a entrega e abertura dos envelopes é:
AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIA
Setor de licitação e contratos da Prefeitura Municipal de Ibotirama, situada na Praça Ives de Oliveira,
N° 78 - Centro - lbotirama-Bahia.
LOCAL E DATA__________________
2.2- Não havendo expediente na data marcada, a sessão será realizada no primeiro dia útil•
subsequente, à mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator ou fato
imprevisível;
2.2.1 - Na impossibilidade da conclusão dos trabalhos da sessão deste pregão na mesma data de
abertura, e em face de decisão do pregoeiro, poderá ser determinada à continuidade das atividades
em dia (s) subsequente (s);
2.3 - Os envelopes de proposta e documentação encaminhados ao Pregoeiro após a data e horário
fixado no presente Edital, serão recusados e devolvidos, ainda lacrados, aos respectivos remetentes;
2.4 - O licitante que pretender obter esclarecimentos sobre este Edital e seus anexos deverá solicitálos por escrito, por meio de carta, telegrama e e-mail, enviados ao endereço abaixo, até 02 (dois) dias
antes da data estabelecida para a apresentação das propostas, e serão atendidos, dentro do menor
prazo possível, pela Entidade de Licitação que comunicará via e-mail ou por escrito aos demais
interessados que hajam retirados os Editais e tenham deixado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE
IBOTIRAMA dados para remessa de informações. No caso de ausência da solicitação pressupõe-se
que os elementos constantes deste ato convocatório são suficientemente claros e precisos, não
cabendo, portanto, posteriormente, qualquer reclamação. Em caso de dúvidas solicitar
lbotirama, situada na Praça lves de Oliveira, N° 78 - Centro - lbotirama-Bahia - CEP: 47.520-000.
Fone: (77) 3698 1512 - Contato; Neylon Nichelle Pereira de Sá Teles, Joelma Pereira dos Santos e•
Claudiane de Almeida Moura.
03- DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO
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3.1 - Somente poderão participar do presente Pregão empresas interessadas que atenderem a todas
as exigências requeridas neste edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação. E ainda, as
que contiverem no seu ramo de atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial, a faculdade para comercialização do objeto deste edital e seus anexos;
3.2 - A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições
deste Edital;
3.3 - Cada licitante apresentar-se-á com um representante legal que, devidamente munido de
credencial, será o único admitido a intervir em todas as fases do procedimento licitatório, quer por
escrito, quer oralmente, respondendo assim, para todos os efeitos, por seu representado;
3.4 - Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais
de uma licitante neste certame;
3.5 - NÃO PODERÃO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITAÇÃO:
3.5.1 - Empresas em estado de recuperação judicial e falência, sob concurso de credores, em
dissolução ou em liquidação;
3.5.2 - Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública
direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou Distrito Federal bem como as que estejam punidas
com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública Federal;
3.5.3 - Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao Município de Ibotirama, bem assim a
empresa ou instituição da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico;
3.5.4 - Que esteja suspensa de licitar ou contratar com qualquer órgão da esfera municipal, estadual
ou federal;
3.5.5 - Que esteja reunida em consórcio ou coligação;
3.5.6- Que não atenda as exigências deste Edital;
3.5.7 - Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante no
presente certame.
04- DA PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
4.1 - Os interessados na presente licitação, poderão adquirir o Edital e seus anexos impressos no
seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Ibotirama situada na Praça Ives de Oliveira, n° 78, Centro
- Ibotirama - BA, de 2 a 61 feira, de OShOOmin às 1.2h00min horas, deixando na oportunidade
registrado, o endereço e telefones para fins de contato ou emissão de correspondência, e também

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, n° 78 - Centro
(77) 3698-1512
www.ibotirama.ba.io.org.br
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através de solicitação com os dados da empresa (Razão social, CNPJ, endereço, telefonè-e..ttnafl)45
e-mail: licitacao@ibotirama.ba.pov.br.
4.2 - A proposta e quaisquer documentos deverão ser apresentados em português;

1

4.3 - Os documentos relativos à proposta (Envelope n.° 1) e à habilitação (Envelope n.° 2) serão
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, devidamente autenticada por cartório
competente ou publicação em órgão da Imprensa Oficial;
4.4 - Os documentos de proposta e de habilitação deverão ser entregue sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, em envelopes devidamente fechados e identificados apropriadamente, nos.
termos deste edital;
4.4.1 - Os licitantes arcarão integralmente com todos os custos decorrentes da elaboração e
apresentação de suas propostas, independente do resultado do procedimento licitatório;
4.5 - Em circunstâncias excepcionais, a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA poderá solicitar a
prorrogação do prazo de validade das propostas, não sendo admitida a introdução de quaisquer
modificações na proposta.
4.6 - Os documentos necessários para participação na presente licitação, compreendendo os
documentos referentes às propostas e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no
idioma oficial do Brasil. (Língua Portuguesa).
4.7 - Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados
em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados, mediante
reconhecimento da assinatura do tabelião ou notário do país de origem, que tiver reconhecido a firma
do emitente de tais documentos além de serem traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor
juramentado.
4.8 - O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, deverá ser o
mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá o objeto da presente
licitação.
4.9 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se fotos,
gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de preço.

J4Çj,At(QLQR..
05- DA REPRESENTAÇÃO, CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES.
5.1 - No dia, horário e local designados para recebimento dos envelopes constantes na capa deste
edital, a licitante deverá se fazer representada por um procurador credenciado, que entregará: uma
declaração de pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e um envelope

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, no 78 - Centro
(77) 3698-1512
www.ibotirama.ba.io.org.br
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contendo a Proposta da licitante e outro a Documentação da licitante, sendo recomeTidáveI-st1
presença com 15 (quinze) minutos de antecedência em relação ao horário previsto para a sua
abertura da seguinte forma:
5.2 - O CREDENCIAMENTO FAR-SE-Á POR MEIO DE:
5.2.1 - Instrumento público ou instrumento particular de procuração, com firma reconhecida em
cartório, acompanhado de cópia da cédula de identidade do credenciado e documento (contrato
social, estatuto, etc), autenticados, que comprove os poderes do mandante para outorga das:
faculdades constantes da credencial, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, que deverá comprovar o seu:
poder de outorga das procurações aqui mencionadas.
5.2.1.1 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá
apresentar cópia da cédula de identidade acompanhado da cópia do respectivo Estatuto ou Contrato
Social em vigor autenticada, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir:
obrigações em decorrência de tal investidura;
5.2±2 - Será obrigatória a presença de um representante na reunião da licitação, não sendo aceito o
envio dos envelopes de proposta e documentação via correio.
5.2.1.3 - Somente será admitido o credenciamento de um único representante para cada licitante.
5.2.2 - A falta de clareza quanto aos poderes necessários à oferta de lances implicará a
impossibilidade de o licitante formulá-los, aplicando-se a regra da 1° parte do item seguinte.
5.2.3 - O licitante que não cumprir as exigências de representação não poderá formular as ofertas.
verbais da etapa de lances do pregão, valendo, contudo, para todos os efeitos, os termos de sua
proposta escrita. Outrossim, o licitante não poderá praticar qualquer ato na sessão de realização.do
certame, como a interposição de recursos.
5.2.4 - Somente os licitantes que atenderem aos requisitos do item 5.2 deste edital, terão poderes
para formular verbalmente, na sessão, novas propostas e lances de preços, manifestar após a
declaração do vencedor, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer contra decisões da
Pregoeira, assinar a ata onde estará registrado o valor final decorrente dos lances e praticar todos os
demais atos inerentes ao certame em nome da proponente. O licitante que se retirar antes do
término da sessão considerar-se-á que tenha renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos•
atos da Pregoeira;
5.2.5 - Todas as licitantes deverão apresentar perante o Pregoeiro e Equipe de Apoio, antes da
entrega dos envelopes, a Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de
Habilitação (Anexo V). A ausência da declaração constitui motivo para a exclusão da licitante do
certame.
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5.2.5.1 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
preços sujeitará a licitante às sanções previstas no Decreto N. 5.450/2005.
5.2.6 - As EMPRESAS participantes que se enquadrem como ME (microempresa) ou EPP (empresa de
pequeno porte), interessadas no tratamento diferenciado de que trata a Lei Complementar
123/2006, devem apresentar a Declaração de Enquadramento (Anexo Vil) deste edital.
5.2.6.1 - Aqueles que se declararem microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP),.
interessadas no tratamento diferenciado de que trata a Lei Complementar 123/2006, deverão
apresentar juntamente com a declaração do item 5.2.8 a CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA
COMERCIAL expedida pela Junta Comercial neste ano, em conformidade com a IN DNRC n°
103/2007, art. 8 0 ;
5.2.6.2 - O licitante que NÃO declarar sua condição de microempresa ou de empresa de pequeno
porte, bem como não cumprir a exigência constante do item 5.2.6.1, NÃO poderá usufruir da
prerrogativa e do direito de preferência, de que tratam os artigos 44 e 45 da Lei Complementar n°
123/06.
5.2.7 - Os documentos necessários ao credenciamento de representante poderão ser apresentados,
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou publicação em órgão.da
imprensa oficial. O Pregoeiro e equipe de apoio não autenticarão nenhum documento.
5.2.8 - Todos os documentos relativos ao credenciamento de representantes devem estar fora dos
envelopes de proposta ou de documentos, inclusive a declaração de cumprimento das condições de
habilitação.
5.2.9 - O licitante que se retirar antes do término da sessão considerar-se-á que tenha renunciado ao
direito de oferecer lances e recorrer dos atos do Pregoeiro;
5.2.10 - Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos
proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes;
5.2.11 - A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços e
Documentos de Habilitação, será pública e dirigida pelo Pregoeiro, na data, horário e local e nos
termos determinados neste Edital;
5.2.12 - Serão abertos inicialmente os envelopes contendo as Propostas de Preços, cujos documentos
serão lidos, conferidos e rubricados pelo Pregoeiro e pelos participantes que o desejarem.
06- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
6.1 - A Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação deverão ser apresentadas no local, dia e
hora determinados na capa deste edital, em envelopes separados, devidamente lacrados e rubricados
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
ENVELOPE N.° 1- PROPOSTA DE PREÇOS
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.°
/2O21-PMI/BA.
DATA E HORA
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:_____________
CNPJ N.°______________
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
ENVELOPE N.° 2- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.°
/2021-PMI/BA.
DATA E HORA
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
CNPJ N.°___________
6.2 - A Proposta de Preços (envelope n°. 01) deverá ser apresentada em uma via, impressa em papel
timbrado da licitante em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente,
referenciando a cotação de acordo com as especificações constantes do Anexo II, redigida com
clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com todas as páginas rubricadas, sendo a última
página de cada via, datada e assinada pelo diretor ou sócio da empresa licitante com poderes para
tal investidura, contendo:
6.2.1- Nome ou razão social, endereço completo e número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ, no Ministério da Fazenda;
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no fecho, contendo em suas partes externas e frontais em caracteres destacados,
denominados:

6.2.2 - Endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para
asÇonXaaCguentejtquedeweráSexaiw
efetivado o crédito, caso lhe seja adjudicado o objeto;
6.2.3 - Preço unitário e total, no preço unitário no máximo 02 (duas) casas após a vírgula, nos termos
deste edital, conforme planilha constante do termo de referência Anexo 1, com especificação clara e
detalhada do produto ofertado, com indicação de preços unitários e total de cada item e preço global,
para facilitar o julgamento da proposta mais vantajosa, já inclusos no preço os valores dos impostos,
taxas, transporte, carga e descarga, encargos sociais e trabalhistas e outras despesas, se houver,
para o fiel atendimento do objeto;
6.2.3.1 - Em caso de divergência entre os preços apresentados em algarismos e por extenso,
prevalecerão os últimos;
6.2.3.2 - É obrigatório aos licitantes descrever na íntegra em sua proposta o objeto ofertado
obedecendo às especificações mínimas constantes do Anexo 1, bem como demais informações
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necessárias ao perfeito entendimento do conteúdo da proposta, sob pena de déstLassifiçi& da
mesma, caso não o faça;
6.2.3.3 - Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar
preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não
sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os materiais serem
fornecidos sem ônus adicionais.
6.2.4 - Declaração expressa de que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que,
porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos diretos
e indiretos, tributos incidentes, impostos, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, 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,
§ 10 da Lei 8.666/93;
6.2.5 - Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação, ou seja, de sua abertura;
6.2.6 - Será desclassificada a proposta que não atender às exigências do ato convocatório desta
licitação e a que contiver preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, salvo quando.
apresentar omissões simples e irrelevantes para entendimento da proposta e/ou procedimento
licitatório, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a critério do Pregoeiro,
ser relevada;
6.2.7 - É vedada a cotação de dois ou mais preços para cada objeto/item constantes do Anexo II, pelo
mesmo licitante, sob pena de desclassificação total da proposta, conforme o caso;
6.2.7.1 - Deverão obrigatoriamente ser cotados todos os produtos/itens integrantes do Anexo 1, sob
pena de desclassificação;
6.2.7.2 - Em nenhuma hipótese será admitida cotação parcial em referência ao quantitativo total dos
produtos constante do Anexo 1, requerido neste instrumento, ocasião em que serão desclassificadas
as propostas que incorrerem neste ato;
6.8 - Após a finalização da fase de lances, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro;
6.9 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital ou baseada nas ofertas
das demais licitantes;
61.0 - Não será levada em consideração a proposta que não estiver devidamente assinada por diretor
ou sócio da empresa licitante com poderes para tal investidura.
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07- DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO
7.1 - O Pregoeiro dará início à Sessão Pública na data e horário previstos neste Edital, recebendo os
envelopes de proposta das licitantes presentes.
7.2 - O Pregoeiro verificará a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos
estabelecidos no Instrumento Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo.
7.3 - As propostas que atenderem os requisitos do Edital e seus Anexos serão verificadas quanto a
erros formais, os quais poderão ser corrigidos pelo Pregoeiro da seguinte forma:
a) discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso;
b) erros de transcrição das quantidades previstas, mantém-se o preço unitário e corrige-se a
quantidade e o preço total;
c) erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, mantém-se o preço•
unitário e a quantidade, retificando o preço total;
d) erro de adição, mantêm-se as parcelas corretas e retifica-se a soma.
e) erro de unidade de medida, mantém-se o estabelecido no Edital.
7.4 - O valor total da proposta poderá ser ajustado/retificado pelo Pregoeiro em conformidade com os
procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o total da proposta.
7.5 - Poderão ser inseridas correções/anotações para esclarecimentos da proposta, desde que não
configure alteração de condições de pagamento, prazo ou quaisquer outras que importem em
modificação nos seus termos originais quanto ao mérito (substância).
7.6 - Verificando-se no curso da análise das propostas o descumprimento de qualquer requisito
exigido neste edital e seus anexos, e desde que não se possa utilizar o disposto no subitem anterior, a
proposta será desclassificada.
7.7 -Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços simbólicos, irrisórios, inexequíveis
ou abusivos (acima da média do mercado), conforme os Arts. 43, inciso IV, 44, § 3 0 e 48, incisos 1 e II,
da Lei n°. 8.666/93.
7.8 - A desclassificação da proposta da licitante importa na preclusão do seu direito de participar da
fase de lances.
7.9 - A licitante que desejar desistir da proposta apresentada deverá fazê-lo antes da etapa de lances,
com pedido justificado e decisão motivada do Pregoeiro.
7.10 - Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar, às licitantes, o
prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de
desclassificação.
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7.12 - Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o Pregoeiro e sua equipe de
apoio classificarão o licitante autor da proposta de menor preço por lote, e aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente
à de menor preço;
7.13 - Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições
definidas no subitem acima, a Pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes, até o
máximo de 03 (três), para que seus proponentes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam
os preços oferecidos nas suas propostas escritas;
7.14 - O empate entre dois ou mais licitantes somente ocorrerá quando houver igualdade de preços.
entre as propostas escritas e quando não houver lances para definir o desempate. Neste caso o
desempate ocorrerá por meio de sorteio a ser realizado durante a sessão do presente Pregão;
7.15 - Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lançes
verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo último classificado e
prosseguindo-se com os demais licitantes em ordem decrescente de classificação;

716 - Os lances verbais destinam-se a cobrir o lance do primeiro classificado, ou seja, tem de ser,
obrigatoriamente, inferior a este, não sendo aceitos lances para igualar valores. Dos lances ofertados
não caberá retratação;
7.16.1 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à:
licitante, na ordem decrescente dos preços.
7.16.2 - É vedada a oferta de lance verbal com vista ao empate.
7.17 - A desistência do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará na sua exclusão da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por aquele
apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
7.18 - Caso não haja representante credenciado dentre as empresas convocadas para completar o
número de licitantes, na forma do subitem 7.13, serão considerados os preços ofertados pelas
empresas do envelope de proposta, para efeito de classificação final.
7.19 - Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço por lote e o respectivo valor estimado para a aquisição dos materiais;
7.20 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, exclusivamente pelo
critério de menor preço por lote, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do primeiro classificado,
decidindo motivadamente a respeito;
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7.11 - Para julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO POR LOTE, para
fornecimento do objeto desta licitação conforme condições deste edital.

e-

7.21 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, será considerada vendarrã empresa
licitante que oferecer o lance de menor preço, desde que esta seja MICROEMPRESA e/ou EMPRESA
DE PEQUENO PORTE.
7.22 - Caso a empresa que ofertou o lance final de menor preço seja uma empresa de grande porte,!
será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para as microempresas e•
empresas de pequeno porte.
7.23 - O empate fictício, citado no item anterior, será considerado aquela situação em que o laice
final apresentado pela microempresa e empresa de pequeno porte seja igual ou até 5% (cinco por
cento) superior ao melhor preço final.
7.24 - Para efeito do disposto nos itens 7.21 e 7.22, ocorrendo o empate fictício, a microempresa ou
a empresa de pequeno porte melhor classificada poderá, ao final da oferta de lances, apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado.
7.25 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
item 7.23, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem no citado empate
fictício, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
7.26 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 7.23 (cinco por cento - 5%), será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar uma
melhor oferta.
7.27 - Na hipótese da não-contratação nos termos disciplinados para o empate fictício, o objeto será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
7.28 - A regra do empate fictício ou ficto somente se aplicará quando a melhor oferta não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.29 - A microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor mais bem classificada será•
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
7.29 - Sendo aceitável o preço ofertado, a Pregoeira procederá a abertura do envelope contendo os
documentos de "HABILITAÇÃO" da empresa que apresentou o melhor lance, para verificação do
atendimento das condições de habilitação fixadas neste Edital.
7.30 - Serão inabilitadas as empresas licitantes que não apresentarem a documentação em situação
regular, SALVO EXCEÇOES, conforme estabelecido no item 8 deste Edital, podendo, inclusive, ser a
empresa penalizada conforme os ditames da lei.
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7.31 - No caso de inabilitação da proponente que tiver apresentado a melhor oferttserae-aflalisados
os documentos habilitatórios da licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim
sucessivamente, até que uma licitante atenda às condições fixadas neste Edital.
7.32 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e seus Anexos, será declarada pela
Pregoeira o licitante vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto;
7.32.1 - Verificando-se, no curso da análise, o desatendimento de requisitos estabelecidos neste
edital e seus anexos, a proposta será desclassificada;
7.32.2 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na •
proposta específica, prevalecerão as da proposta específica;
7.33 - Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável ou o seu autor não atender aos
requisitos de habilitação, a Pregoeira examinará a oferta subsequente, na ordem de classificação, até
a apuração do licitante que atenda a todas as exigências do Edital, inclusive quanto à documentação
tW
7.34 - O licitante declarado vencedor deverá apresentar o Pregoeiro, no prazo máximo de 02 (dois)
dias úteis após o encerramento da sessão pública deste pregão, a proposta escrita de preços
contemplando o lance final ofertado com nova planilha de formação de preços sendo todos os itens
do lote realinhado, com os devidos preços unitários e totais, sob pena de desclassificação da proposta
e aplicação das sanções previstas neste edital e legislação pertinente;
7.35 - Nas situações previstas nos subitens acima, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a
proponente para tentar obter preço melhor;
7.36 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às
penalidades estabelecidas neste Edital;
7.37 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes
é que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro e proponentes presentes;
7.38 - Não será motivo de desclassificação omissões simples que sejam irrelevantes para o
entendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração;
7.39 - O resultado desta Licitação será publicado na Imprensa Oficial, e afixado no quadro próprio de
avisos da Prefeitura Municipal de Ibotirama, para intimação e conhecimento dos interessados;
7.40 - O pregoeiro na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas
necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às
solicitações no prazo por ele estipulado, contando do recebimento da convocação;
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7.41 - Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante, osz!Õsio9M(sido
declarado inidôneo para licitar com a Administração Pública, este será desclassificad6B6 certame,
sem prejuízo das sanções legais cabíveis;
7.42 - Caberá ao Pregoeiro a decisão de desclassificação quanto à ausência de alguma informação
que não seja vital ou que possa ser fornecida oportunamente durante a análise das propostas;
7.43 - O Pregoeiro manterá em seu poder os documentos das demais licitantes, pelo prazo de 15
(quinze) dias, contados após a homologação da licitação, devendo as empresas retirá-los após este
período, sob pena de inutilização dos mesmos. Tais documentos poderão ser prontamente devolvidos
às licitantes que não foram vencedoras, desde que solicitados no ato da sessão.
7.44 - Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo Pregoeiro e
demais licitantes presentes.
8- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Envelope n.° 2)
8.1- Os LICITANTES, para fins de habilitação, deverão apresentar no Envelope n.° 2 - "Documentos de
Habilitação", os documentos que demonstrem atendimento às exigências que são indicadas a seguir:
8.1.1 - RELATIVAMENTE À REGULARIDADE JURÍDICA:
81.2 - Registro comercial, no caso de empresa individual;
8.1.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando +
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de
eleição de seus administradores;
8.1.4 - Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
investidura ou nomeação da diretoria em exercício;
8.1.6- Cópia do RG e CPF dos sócios. »
8.2- RELATIVAMENTE À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA8.2.1. - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ);
8.2.2 - Certificado de Regularidade do F.G.T.S.- CRF, expedida pela Caixa Econômica Federal;

-Y
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MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
8.2.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, efetuada mediante
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da•
União (DAU) inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais (INSS) previstas nas
alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, às•
contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros,
inclusive inscritas em DAU (Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à
Dívida Ativa da União CND ou CPEND);
8.2.4 - Certidão negativa de débitos Municipais da Sede da empresa Licitante;
8.2.5 - Certidão negativa de débito em relação a tributos estaduais, expedida pela Secretaria da
Fazenda Estadual, do Estado sede da licitante;
8.2.6- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT;

X

8.23- Alvará de Funcionamento definitivo, ou referente ao exercício em curso, da sede da licitante. Se
à alvará for definitivo, deverá estar acompanhado do recibo de pagamento do exercício em curso;

X

8.3- RELATIVAMENTE À REGULARIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA:
8.3.1 - Certidão emitida pelo CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL, da sede da empresa, que comprove
inexistir distribuição de ações de falência e concordata, em quaisquer dos cartórios dos feitos de
falência ou concordatas da Comarca de sua sede, caso não haja especificamente Distribuidor Cível na
comarca da pessoa jurídica, deverá ser juntado à certidão de falência ou concordata, declaração do
cartório expedidor, declarando exercer tal função, expedida há menos de 30 (trinta) dias.
8.4 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:
8.4.1 - Declaração, sob as penas da lei, de que não utiliza mão-de-obra direta e indireta de menores
de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos e insalubres, bem como não .utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos,
exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme inciso XXXIII, do Art. 7 0 , da
Constituição Federal, conforme modelo (ANEXO IV).
8.4.2 - Declaração, sob as penas da lei, de pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação, conforme modelo (ANEXO V).
ç
8.4.3 - Declaração expressa de que a empresa licitante está enquadrada ou não como Micro Empresa
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), para fins de obtenção das prerrogativas constantes da Lei
Complementar n°. 123, de 14/12/2006, conforme modelo (ANEXO VII). À
8.4.4 - Declaração de Elaboração Independente da Proposta, conforme modelo (ANEXO VIII). Esta
declaração deverá estar junto com a proposta de preços no envelope n° 01;

'a
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8.5 Não serão aceitos pelo Pregoeiro "protocolos de entrega" ou "solicitação
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos;

em

-

8.6 Todos os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados em original ou publicação
em órgão da imprensa oficial ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas,
sendo que o Pregoeiro e equipe de apoio não autenticarão nenhum documento.
-

8.7 Os documentos que não tiverem prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor somente
serão válidos desde que tenham sido expedidos, no máximo, dentro dos 30 (trinta) dias anteriores à
data fixada para o recebimento dos envelopes. Documentos apresentados com a validade expirada•
acarretarão a inabilitação do proponente.
-

Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer
8.9
dispositivo deste edital e seus anexos, poderá o Pregoeiro, a seu juízo, considerar a proponente
inabilitada.
-

8.10 Da documentação e propostas apresentadas, caracterizadas falta não sanáveis, acarretará a
inabilitação da proponente.
-

8.11 Toda a documentação deverá ser apresentada em nome do estabelecimento licitante, ou seja,
se matriz, documentos da matriz, se filial, documentos da filial, salvo aqueles que somente são
emitidos em nome da matriz.
-

8.12 Os documentos emitidos através da Internet, somente terão validade quando apresentado em
original e não cópia, cujas autenticidades deverão ser confirmadas mediante consulta ao respectivo
site, que o expediu, ou por publicação em órgão de imprensa oficial;
8.13 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação
para efeito de comprovação de regularidade fiscal exigida neste Edital, mesmo que esta apresente
alguma restrição, conforme disposto no artigo 43 da Lei Complementar n° 123/2006.
-

-

8.13.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte que esteja com alguma restrição na.
comprovação da regularidade fiscal na fase de habilitação será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a requerimento da interessada e a critério da Administração
Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme disposto no
parágrafo 1° do artigo 43 da Lei Complementar n 0 147/201.4.
-

8.13.2 A não-regularização da documentação pela microempresa ou empresa de pequeno porte, no
prazo concedido, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções prevista no
art. 81 da Lei n°. 8.666/93 e neste Edital, sendo facultado à Administração convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a execução do objeto e assunção do contrato, rep9tir
ou revogar a licitação.
-
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9- DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
9.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa,
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão;
9.2 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas;
9.3 - Acolhido à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame;
9.4 - Os documentos apresentados com a validade expirada, acarretarão a inabilitação do
proponente. Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos se
apresentados com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias consecutivos de antecedência'da
data prevista para apresentação das propostas.
9.5. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o
retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório
e ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7 0 da Lei n° 10.520/02 e legislação vigente.
9.6. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a realização
de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 02 (dois) a 03 (três)
anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8666/93.
10- DOS RECURSOS
10.1 - Depois de declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, sua
intenção de interpor recurso, a ser interposto no final da sessão pública, que será registrada
resumidamente em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das
razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar as
contrarrazões, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata do processo. A falta de manifestação, na sessão, importará decadência do
direito de recurso;
10.1.1 - O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo;
10.1.2 - Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados a partir do término da
sessão, junto a Prefeitura Municipal de Ibotirama;
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10.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decçinca do diratfo de
ncedor;
recurso e consequentemente haverá a adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira
10.3 - Acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento;
10.4 - A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será reduzida a termo
em ata;
103Senao reconsiderar sua decisão a pregoeira submetera o recurso, devidamente informado, a:
considerações da autoridade competente, que proferirá decisão definitiva antes da homologação do•
procedimento;
10.6 - Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente homologará a adjudicação do objeto ao licitante vencedor.
103- Não serão aceitos recursos enviados por fax ou e-mail e as razões só serão aceitas se enviadas
por escrito, em original, e protocolada no Setor de Licitações e Contratos, com endereço no Prédio da
Sede da Prefeitura Municipal, localizada na Praça Ives de Oliveira, n° 78 - Centro, CEP: 47.520-000,
Ibotirama - BA, ou registradas verbalmente na sessão.
10.8- Acatado(s) o(s) recurso(s) pelo Pregoeiro, não será procedida a adjudicação do objeto à possível
proponente vencedora.
10.9- Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente adjudicará o objeto à licitante vencedora.
10.10- A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento às interessadas,
através de comunicação por escrito, via fax ou e-mail.
1.0.11- Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de Licitações e
Contratos deste Município.
11- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.1 - Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao proponente
vencedor, com a posterior homologação do resultado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito.
11.2 - Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, o Prefeito Municipal de Ibotirama, adjudicará o objeto ao Proponente vencedor e
homologará o procedimento licitatório.
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11.3 — Para fins de homologação, o proponente vencedor fica obrigado a apreèqar. nova
adequada ao preço ofertado na etapa de lances verbais, no prazo de 48 (quareritat'olt
contados da notificação realizada na sessão pública do Pregão;
11.4 — No caso do adjudicatário, se convocado, não assinar o contrato ou documento equivalente,
vindo a decair do direito a execução do objeto dessa licitação, o município poderá revogá-la, ou
convocar os licitantes remanescentes, na ordem em que foram classificados, para contratar em igual
prazo e nas mesmas condições em que a primeira classificada teria sido contratada.
12- PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO
12.1 — A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de
contrato, observadas as cláusulas e condições deste edital, nos termos da minuta de contrato (ANEXO
VI) e proposta vencedora.
12.2 — Após a homologação do certame, a Adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
12.3 — Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá
encaminhá-lo para assinatura ou aceite do adjudicatário, mediante correspondência postal com aviso
de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar da data de seu recebimento.
12.4 - O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
12.5 — A assinatura do contrato e a entrega da copia da nota de empenho respectiva ficará
diretamente condicionada como solenidade de tratamento recíproco ao ato formal de assinatura do
respectivo contrato, cabendo à empresa, para tanto:
12.5.1 — Fazer-se representar por profissional devidamente habilitado a examinar comparando a
minuta com o instrumento obrigacional definitivo;
12.5.2 - Autorizar o seu representante devidamente qualificado e com poderes pertinentes, mediante
procuração com firma reconhecida em cartório, não havendo divergência entre os documentos
cotejados, a firmarem seu nome o referido contrato;
12.6 — O exame a que alude o item anterior dar-se-á no recinto da Prefeitura Municipal de Ibotirama,
podendo ser utilizado o tempo necessário à análise e conferência das peças mencionadas, inclusive,
se preciso, fora do expediente normal de trabalho, limitando-se este dentro do prazo estabelecido no
subitem 12.2 deste edital;
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12.7 - Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas &t-ouua--t6ima . de
discordância ou inconformismo a quaisquer tópicos do contrato que guardem absoluta conformidade.
com sua minuta, em expressão e substância;
12.8 - Salvo motivo justificado e aceito pelo Município de lbotirama - BA, o licitante decairá do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n° 10.520/2002, se não comparecer ao
local, na data e horário designados para assinatura do contrato.
12.9 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido'no.
subitem 12.2, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, ficando sujeito às
penalidades previstas neste edital.
12.10 - É facultado à Administração, quando o convocado não retirar o referido documento no prazo e
condições estabelecidas, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação,
para fazê-lo em igual prazo, nas condições de suas propostas, ou conforme negociação, podendo
ainda, revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81, da Lei n. 8.666/93.
12.11 - Constituem motivos para o cancelamento do Contrato as situações referidas nos artigos 77 e
78, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, bem como as previstas neste Edital e anexos.
1212 - Ao assinar o instrumento contratual e retirar a cópia da nota de empenho, a empresa
adjudicatária obriga-se a fornecer os produtos a ela adjudicados, conforme especificações e
Condições contidas neste edital, em seus anexos e também na proposta apresentada, prevalecendo,
no caso de divergência, as especificações do edital e do ANEXO 1;
13- DAS PENALIDADES
13.1 - 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;
13.2 - 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.
14- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1 - 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
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autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no editalt'no-tVFho de
contrato e das demais cominações legais, conforme Art. 7 0 da Lei Federal n° 10.520/2002.
14.2 - 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;
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da
Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
II - 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 Ibotirama/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.
14.3 - 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.
14.4-0 valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) djas.
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
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insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administra1laoje9wfnscrito
como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos
correspondentes.
14.5 - As sanções previstas nos incisos III e IV do item 14.2 supra, poderão ser aplicadas às empresas
que, em razão do contrato objeto desta licitação:
- 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;
III - sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos.
14.6 - As sanções previstas nos incisos 1, III e IV do item 14.2 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.
14.7 - 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.
14.8 - 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.
15- DO PAGAMENTO/REAJUSTE
15.1 - Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato, observadas as
disposições em contrário;
15.2 - 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.
15.2.1 - A contratada deverá apresentar os documentos citados no item anterior até o décimo dia do
mês subsequente ao do fornecimento dos produtos, com os valores das despesas devidamente
discriminados.
15.3 - Poderá a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA suspender o pagamento de qualquer nota
fiscal, nos seguintes casos:
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com a contratante e para
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.
15.4 - 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;
15.5 - 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;
15.6 - No ato do pagamento de cada fatura deverá ser comprovada a manutenção das condições
iniciais de habilitação quanto à situação de regularidade da empresa.
15.7 - 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° 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.
16- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1 - As despesas decorrentes da presente licitação, correrão à conta dos recursos próprios e/ou
vinculados, consignados no orçamento anual da Prefeitura Municipal de lbotirama, cuja programação
é a seguinte:
UNIDADE GESTORA:
02.04.000
02.05.000
02.06.002
02.07.000
02.06.001
02.09.001
02.09.001
02.09.001

02.09.001
02.08.001

PROJETO/ATIVIDADE:
2.014
2.019
2.031
2.034
2.085
2.072
2.074
2.075
2.082
2.057/2.058/2.059/
2.060/2.063/2.064/2.066/2.067/
2.068/2.069/2101

ELEMENTO DE DESPESA:
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00

FONTE:
0100
0100
0100
0100
7101
0100
0129/0100
0129/0100
0129/0100
6102/0214/
0114
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17- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 Os materiais deverão ser entregues rigorosamente dentro das especificações estabelecidas
neste Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa, com a
aplicação das penalidades contratuais.
-

17.2 A empresa deverá manter conforme o caso, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
-

18- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1- Fica assegurado à Prefeitura Municipal de Ibotirama o direito de:
18.1.1. Adiar a data de abertura da presente Licitação, dando conhecimento aos interessados,
notificando-se, publicamente, aos licitantes que já tenham retirado o Edital, com a antecedência de
pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, antes da data inicialmente marcada, ou em ocasiões
supervenientes ou de caso fortuito;
18.1.2. Havendo interesse do poder público, o presente instrumento poderá ser transferido, revogado
total ou parcial, ou ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites estabelecidos •
no art. 65 da lei n° 8.666/93), sem que caiba aos proponentes qualquer direito à indenização ou
reclamação, nos termos da lei;
18.1.3. Alterar as condições deste Edital ou qualquer documento pertinente a este Pregão, fixarjdo
novo prazo, não inferior a OS (oito) dias úteis, para a abertura das propostas, a contar da publicação
das alterações;
18.1.4. A Administração poderá, até a assinatura do contrato e/ou outro documento equivalente,
inabilitar o licitante, por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem
prejuízo de outras sanções cabíveis, se vier a ter conhecimento de fato ou circunstância anterior ou
posterior ao julgamento da licitação que desabone a habilitação jurídica, as qualificações técnica e
econômico financeira e a regularidade fiscal do licitante. Neste caso, o Pregoeiro convocará os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, restabelecendo a sessão para negociar
diretamente com o Proponente melhor classificado e posterior abertura do seu envelope
"Documentos de Habilitação", sendo declarada vencedor e a ele será adjudicado o objeto deste
Pregão, podendo apresentar o(s) documento(s) que vencer(em) seu prazo de validade após o
julgamento da licitação;
18.2 A participação neste Pregão implicará aceitação integral e irretratável das normas do Edital e
seus Anexos, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito
de impugnação e recurso;
-

Prefeitura Municipal de Ibotirama
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18.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da liTtsçâffi
moção
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública, nos termos do §
30, do artigo 43, da Lei Federal n° 8.666/93;
18.4 - A Contratada ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao.
patrimônio do município de Ibotirama, reparando às suas custas os mesmos, sem que lhe caiba
nenhuma indenização por parte da Prefeitura Municipal de Ibotirama.
18.5 - Ao licitante vencedor é vedado 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.
18.6 - É de responsabilidade do licitante o acompanhamento do processo até a data da realização da
sessão pública de abertura dos envelopes "Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação".
18.7 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação 'do
presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, no Setor de
Licitações e Contratos, com endereço na Praça Ives de Oliveira, n° 78, Centro, Ibotirama - BA.
18.8 - A não solicitação de informações complementares, por parte das proponentes interessadas,
implica na tácita admissão de que as informações técnicas e jurídicas foram consideradas
suficientes.
18.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, salvo disposição em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos em dias
úteis de expediente do Município de Ibotirama - BA.
18.10 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de
documentação relativa ao presente Pregão.
18.11 - A reunião de abertura da presente licitação poderá ser adiada ou transferida para outra data,
mediante prévio aviso.

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em Ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
18.13 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, no 78 - Centro
(77) 3698-1512
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18.14 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importr&ajettto da
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta.
18.15 - Exigências formais não essenciais são aquelas cujo descumprimento não acarrete
irregularidade no procedimento, em termos processuais, bem como, não importem em vantagem a
um ou mais licitantes em detrimento das demais.
18.16 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições da licitação, acréscimos ou
supressões devidamente justificadas, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 65, Lei n°
8.666/93.
18.17 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
18.18 - É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo
processo licitatório e, a qualquer interessado, a obtenção de cópia, mediante o pagamento dos
emolumentos devidos, conforme artigo 63, da Lei, 8.666/93.
18.19 - Os termos dispostos neste edital, as cláusulas e condições contratuais e as constantes dos
demais anexos completam-se entre si, reportando um documento ao outro em caso de dúvidas ou
omissões. Dessa forma, todos os anexos integram o edital, como se nele transcrito fosse, valendo
suas condições e estipulações como normas para o procedimento e para a execução do objeto
contratual.
18.20 - Os casos omissos serão submetidos a parecer da Assessoria Jurídica e/ou Procuradoria deste
Órgão.
18.21 - Após o encerramento das fases procedimentais, os envelopes não abertos ficarão à
disposição das licitantes, na posse do pregoeiro, pelo prazo de 30 (trinta) dias, sendo que após esse
prazo serão fragmentados.
18.22 - A publicidade de atos pertinentes à licitação e passíveis de divulgação, será efetuada
mediante publicação na Imprensa Oficial, e comunicado via fax aos interessados, quando for o caso.
18.23 - Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Ibotirama, ocorrendo decretação de
feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta Licitação na data marcada, o
evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e
local, independentemente de nova comunicação.
18.24 - Os interessados na presente licitação, poderão adquirir o Edital e seus anexos
impressos no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Ibotirama situada na Praça lves'de
Oliveira, n° 78, Centro - Ibotirama - BA, de T a 6 feira, de OShOOmin às 12h00min horas,
deixando na oportunidade registrado, o endereço e telefones para fins de contato ou emissão

íC
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de correspondência, e também através de solicitação com os dL
empres
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail) via e-mail: licitacao@iboti
18.25 - Fazem parte do presente Edital:
• Anexo 1 - Termo de Referência! Detalhamento do Objeto;
• Anexo II - Modelo de Proposta de Preços;
• Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento/Procuração;
• Anexo IV - Modelo de Declaração de Cumprimento do Art. 70 da C.F. - Inexistência de Menor
Trabalhador;
. Anexo V - Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de.
Habilitação;
• Anexo VI - Minuta do Contrato;
• Anexo VII - Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte;
• Anexo VIII - Declaração de Elaboração Independente da Proposta.
19-DO FORO

19.1 - O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente Edital é o da Comarca de Ibotirama Ba, excluído qualquer outro.

Ibotirama, 28 Â~ro de 2021.

Neylon

Prefeitura Municipal de Ibotirama
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ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA/ PLANILHA DE QUANTITATIVOS
E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO.
Ï

-DO OBJETO

1.1
- É objeto da presente Licitação a Contratação de empresa especializada para aquisição de
uniformes profissionais, escolares e esportivos personalizados, bem como peças diversas para
manutenção das Secretarias Municipais deste município, de acordo com as especificações
detalhadas que se encontram neste anexo.
Ï.2 - A Prefeitura Municipal não está obrigada a adquirir, total ou parcialmente, os itens licitados, que
somente serão adquiridos diante da demanda necessária das Secretarias Municipais deste município.
2-JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO
2.1 - - Justifica-se a presente aquisição diante da disponibilização orçamentária e para:
-

-

- -

-

-----------------

-

a) Garantir a identificação dos alunos dentro das Unidades de Ensino, quanto no deslocamento dos
mesmos nas vias públicas, tornando-se uma ferramenta de segurança para os estudantes e para
escolas e creches do município.
b) Promover igualdade nas vestimentas e garantir condições básicas para os alunos e demais
servidores municipais;
c) Gerar conforto e flexibilidade na realização de atividades extras e esportivas;
d) Promover bem estar e integração entre todos;
e) Evitar o uso de roupas inadequadas que causam transtornos indisciplinares e comportamentos indevidos ao ambiente escolar e ambiente de trabalho;
f) Contribuir com a organização e o bom funcionamento de todas as Secretarias e órgãos da
Prefeitura do Município.
2.2
- As quantidades estimadas conforme planilha de quantitativos abaixo foi fixada tendo por
base o levantamento realizado pelos responsáveis pelas respectivas secretarias.
3 - PLANILHA DE QUANTITATIVO/ESTIMATIVA DE CUSTO
3.1 - Quantitativos estimados abaixo:

'Lt

Ibotiiara
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LOTE 01
UNIFORME ESCOLAR

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
REI 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).

IJN

460

ITEM

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.
-

01

LOTE 02
UNIFORME DA ESCOLA MILITAR
-

01

02

-

-
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