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DECRETO 267.2020 - INSTITUI A LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO, NA FORMA
ELETRONICA, A QUE SE REFERE A LEI FEDERAL Nº 10.520.2002 REGULAMENTA E,
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O PREFEITO MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições, fundamentado na Lei Orgânica do Município, considerando o que dispõe a Lei
Federal nº 10520, de 17/07/2002, e

Considerando o objetivo desta administração de adotar medidas que assegurem a melhor
utilização dos recursos públicos, valendo-se de instrumentos ágeis e eficazes para o
gerenciamento, controle e economia na realização de suas despesas;

Considerando o anseio generalizado no sentido de se dar maior celeridade no descortino
dos procedimentos licitatórios, doravante instaurados pela Administração Direta do
Município, e, por conseguinte, redução dos custos operacionais e diminuição dos valores
médios das aquisições e serviços necessários ao atendimento do interesse público;

Considerando que o pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência,
da probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo, da razoabilidade, da competitividade, da
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proporcionalidade e aos que lhes são correlatos;

Considerando, por fim, a aplicabilidade por todos os entes políticos da federação brasileira,
das normas gerais instituídas pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 assim
como pelo Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e Instrução Normativa –
IN nº 206, de 18 de outubro de 2019 que estabeleceram a obrigatoriedade e prazo para
utilização da modalidade de pregão, na forma eletrônica , ou da dispensa eletrônica, quando
da aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, com a utilização de recursos da
União decorrentes de transferências voluntárias.

D E C R E T A:
Art. 1º. A Administração Pública do Município de Teixeira de Freitas, Bahia, realizará,
licitação na modalidade de “pregão”, destinada a aquisição de bens e serviços comuns,
qualquer que seja o valor estimado da contratação, através de propostas escritas de preços
e lances verbais sucessivos em sessão pública.

§ 1º Consideram-se bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser concisa e objetivamente definidos no objeto do edital, em perfeita
conformidade com as especificações usuais praticadas no mercado.

§ 2º Excluem-se da modalidade de “pregão”, as contratações de obras, bens e serviços
especiais de engenharia, as locações imobiliárias e as alienações em geral.

§ 3º O “pregão”, na forma eletrônica, poderá ser realizado utilizando-se recursos próprios de
tecnologia da informação, ou em parceria, mediante convênios, com instituições federais,
estaduais, municipais, financeiras e bolsas de mercadorias ou valores, esta última, desde
que atenda os requisitos previstos no parágrafo 3º, do artigo 2º, da Lei Federal nº 10.520, de
17 de julho de 2.002.

§ 4º A utilização da modalidade de pregão, na forma eletrônica, ou da dispensa eletrônica,
nos termos do caput, é ressalvada nos casos em que a lei ou a regulamentação especifica
que dispuser sobre a modalidade de transferência discipline de forma diversa as
contratações com os recursos do repasse.

§ 5º Será admitida, excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade
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competente, a utilização da forma de pregão presencial nas licitações de que trata o caput
ou a não adoção do sistema de dispensa eletrônica, desde que fique comprovada a
inviabilidade técnica ou a desvantagem para a administração na realização na forma
eletrônica.

§ 6º Subordinam-se ao regulamento previsto neste decreto os Órgãos e Entidades da
Administração Pública, direta e indireta, do Poder Executivo Municipal.

CAPÍTULO I

DOS PROCEDIMENTOS DO “PREGÃO PRESENCIAL”

Art. 2º. Compete ao Prefeito Municipal, podendo ser delegado ao Ordenador de Despesas,
nas licitações realizadas na modalidade de “pregão”:

I – Autorizar a abertura da licitação, à vista do despacho do Ordenador de Despesa, de que
trata o inciso I, do artigo 3º, deste decreto;
II – Designar o pregoeiro e os membros de sua equipe de apoio;
III – Decidir os recursos interpostos contra atos do pregoeiro;
IV – Adjudicar o objeto da licitação, na hipótese de recursos administrativos;
V – Homologar, revogar ou anular o procedimento licitatório; e,
VI – Aplicar as sanções por inadimplemento.

Art. 3º. O Ordenador de Despesas deverá instruir o processo com o seguinte:

I – Justificativa da necessidade da contratação requisitada pelos órgãos da Administração
Municipal, definindo de forma clara e objetiva, o objeto do certame;

II – As exigências de habilitação;
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III – As sanções por inadimplemento;

IV – Os prazos e condições da contratação;

V – Os prazos de validade das propostas;

VI – As condições de prestação de garantia de execução do contrato, e

VII – A existência de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações
do objeto pretendido.

Art. 4º. São atribuições do pregoeiro:

I – A participação na elaboração e subscrição do edital; a coordenação dos trabalhos da
equipe de apoio e a condução do procedimento licitatório;

II – Os critérios de aceitabilidade dos preços;

III – O critério de encerramento da etapa de lances verbais, e, a redução mínima admissível
entre os lances sucessivos;

IV – O credenciamento dos interessados, mediante a verificação dos documentos que
comprovem a existência de poderes para a formulação de propostas, lances e demais atos
inerentes ao certame;

V – O recebimento da declaração dos licitantes de que cumprem plenamente os requisitos
de habilitação, bem como, os envelopes contendo as propostas e os documentos de
habilitação;

VI – A abertura dos envelopes de propostas, a análise e desclassificação daquelas que não
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atenderem às especificações do objeto ou às condições e prazos de execução ou
fornecimento fixadas no edital;

VII – A ordenação das propostas classificadas e a seleção dos licitantes que participarão da
fase de lances verbais;

VIII – A classificação das ofertas, conjugadas as propostas e os lances;

IX – A verificação e a decisão motivada a respeito da aceitabilidade do menor preço;

X – A negociação do preço, visando à sua redução;

XI – A análise dos documentos de habilitação do autor da oferta de melhor preço;

XII – A adjudicação do objeto ao licitante vencedor, caso não haja manifestação de recursos
por parte dos licitantes;

XIII – A elaboração da ata da sessão pública;

XIV – O recebimento dos eventuais recursos, das solicitações de esclarecimentos e
providências e das impugnações do ato convocatório; e,

XV – O encaminhamento do processo instruído ao Prefeito Municipal ou ao Ordenador de
Despesas por ele delegado, para o exercício das atribuições definidas nos incisos III, IV e V,
do artigo 2º, deste decreto.

Art. 5º. A fase preparatória do “pregão” será iniciada com a abertura do processo, do qual
constarão:
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I – As deliberações da autoridade competente a que aludem os incisos I e II, do artigo 2º,
deste decreto;

II – Os documentos indicados nos incisos I e II, do artigo 3º, deste decreto;

III – A planilha de orçamento, que conterá os quantitativos e os valores unitários e totais do
bem ou serviço; e,

IV – As minutas do edital e, quando for cabível, a do termo de contrato, ambas aprovadas,
previamente, pela Procuradoria Geral do Município.

Art. 6º. A convocação dos interessados em participar do certame será efetuada mediante
publicação de aviso resumido, conforme aduz o inciso I do artigo 4º da Lei Federal nº
10.520/2002.

§ 1º Do aviso de que trata este artigo, constarão o objeto da licitação, o local da sessão
inaugural, dias e horários para a obtenção da íntegra do edital.

§ 2º O edital completo que fixará prazo para a apresentação das propostas, não inferior a 8
(oito) dias, contados da publicidade impressa do aviso reduzido, será colocado à disposição
de qualquer pessoa para consulta.

Art. 7º. A sessão pública do “pregão” observará as seguintes regras:

I – A partir do horário previsto no edital, os interessados ou os seus representantes deverão
identificar-se e, se for o caso, comprovar a existência de necessários poderes para a
formulação de propostas e outros atos inerentes ao certame;

II – Como requisito para a participação no “pregão”, os licitantes oferecerão específica
declaração de pleno conhecimento e atendimento das exigências de habilitação, e, na
sequência, entregarão os seus envelopes devidamente lacrados;
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III – Depois de divulgadas as propostas de preços recebidas e em perfeita consonância com
as especificações e condições de prestação detalhadas no edital, o pregoeiro classificará o
autor da proposta de menor preço, bem como, as que tenham apresentado preços
sucessivos e superiores até 10% (dez por cento), em relação àquela;

IV – Quando não forem verificadas, no mínimo, 3 (três) propostas escritas de preços nas
condições definidas no inciso anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas
subsequentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances
verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas;

V – Aberta a etapa competitiva, os licitantes escolhidos serão convidados pelo pregoeiro, de
forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta de maior preço
e os demais, em ordem decrescente de valor;

VI – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado, importará na sumária
exclusão do licitante da fase de lance e na manutenção do último preço apresentado, para
efeito de ordenação das propostas;

VII – Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação;

VIII – Declarada encerrada a fase competitiva de lances e ordenadas as propostas, o
pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor,
decidindo motivadamente a respeito;

IX – Acolhida a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação
de habilitação do licitante que a tiver formulado, para verificação do atendimento das
exigências do edital, e que, se confirmado, será imediatamente declarado vencedor;

X – Se a oferta não for aceitável ou, se o licitante desatender as regras de habilitação, o
pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a aceitabilidade e procedendo a sua
habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta que atenda o edital;
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XI – Nas situações previstas nos incisos VII, VIII e X, o pregoeiro poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor;

XII – Eventual intenção de recurso deverá ser manifestada ao final da sessão pública do
pregão, devendo, contudo, o recorrente, apresentar por escrito no prazo de 3 (três) dias
corridos, as razões de seu inconformismo expostos na ata da reunião;
XIII – Na hipótese do inciso anterior, os demais licitantes terão o mesmo prazo de 3 (três)
dias, contado do término daquele assegurado ao recorrente, para, em querendo, contraarrazoar;

XIV – O recurso tem efeito suspensivo e seu acolhimento importará na invalidação apenas
dos atos incapazes de aproveitamento;

XV – Resolvido o recurso e constatada a regularidade dos procedimentos, a autoridade
competente homologará o ato adjudicatório para determinar a contratação no prazo fixado
no edital;

XVI – Como condição para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as
mesmas condições de habilitação apresentada no julgamento correspondente;

XVII – Quando o proponente vencedor não atender ao previsto no inciso anterior, ou,
recusar-se a assinar o ajuste, injustificadamente, outro será convocado respeitada a ordem
classificatória, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

Art. 8º. Qualquer pessoa poderá reclamar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do “pregão”, desde que o faça até 2 (dois) dias úteis antes da data prevista
para a entrega das propostas.

§ 1º Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24h (vinte e quatro horas).

§ 2º No caso de provimento das razões apresentadas, será designada nova data para a
realização do “pregão”.
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Art. 9º. 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, fazer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla
defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Teixeira de
Freitas, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade.

Art. 10. Como prova de habilitação no “pregão”, será exigida dos licitantes, exclusivamente,
a documentação relativa à:

I – Habilitação jurídica;

II – Qualificação técnica;

III – Qualificação econômico-financeira; e,

IV – Regularidade fiscal.

Art. 11. Os atos essenciais do “pregão” serão documentados e apensados no respectivo
processo, cada qual oportunamente, compreendendo, além daqueles indicados nos artigos
2º e 3º:

I – Os originais das propostas escritas e dos documentos de habilitação do licitante
vencedor;

II – A ata da sessão do “pregão”; e,

III – Os comprovantes da publicidade do aviso de abertura do “pregão”, do resultado final da
licitação e do extrato do instrumento ou do termo contratual.
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CAPÍTULO II

DOS PROCEDIMENTOS DO “PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA”

Art. 12. O pregão, na forma eletrônica, será realizado quando a disputa pelo fornecimento de
bens ou pela contratação de serviços comuns ocorrer à distância e em sessão pública, por
meio de Sistema de Compras Eletrônico, disponível no endereço eletrônico
www.comprasnet.gov.br.

§ 1º O sistema de que trata o caput será dotado de recursos de criptografia e de
autenticação que garantam as condições de segurança nas etapas do certame.

§ 2º O sistema a que se refere o caput poderá ser próprio do município de Teixeira de
Freitas, do Órgão ou Entidade promotora do pregão eletrônico, ou ainda, de terceiros,
mediante a celebração de contrato, convênio ou acordo de cooperação técnica, desde que
estejam integrados à plataforma de operacionalização das modalidades de transferências
voluntárias.

Art. 13. Serão previamente credenciados perante o coordenador do sistema eletrônico, a
autoridade competente do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro, os
membros da equipe de apoio, os operadores do sistema e os licitantes que participarem do
pregão eletrônico.

§ 1º O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para a
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

§ 2º Os licitantes e seus representantes legais deverão estar previamente credenciados
junto ao provedor do sistema, no prazo de até 03 (três) dias úteis antes da data de
realização do pregão eletrônico.

§ 3º O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha
pessoal e intransferível para acesso ao sistema eletrônico.
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§ 4º A chave de identificação e senha poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico,
salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou em virtude de sua inabilitação
perante o Cadastro de Fornecedores do Município.

Art. 14. O uso da chave de identificação e senha de acesso pelo licitante é de sua exclusiva
responsabilidade incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante legal, não cabendo ao provedor do sistema ou Órgão promotor da licitação
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da chave de acesso,
ainda que por terceiros.

Parágrafo único. A perda da chave de acesso ou a quebra de sigilo deverão ser
comunicadas de imediato ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso ao
sistema.

Art. 15. O processo relativo ao pregão, na forma eletrônica, será instruído com os seguintes
documentos, no mínimo:

I – Estudo técnico preliminar, quando necessário;

II – Termo de referência;

III – Planilha estimativa de despesas;

IV – Previsão de recursos orçamentários necessários, com a indicação das rubricas, exceto
na hipótese de pregão para registro de preços;

V – Autorização de abertura da licitação;

VI – Designação do pregoeiro e da equipe de apoio;

VII – Edital e respectivos anexos;
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VIII – Minuta do termo de contrato, ou instrumento equivalente, ou minuta da ata de registro
de preços, conforme o caso;

IX – Parecer jurídico;

X – Documentação exigida e apresentada para a habilitação;

XI – Proposta de preços do licitante;

XII – Ata da sessão pública, que conterá os seguintes registros, dentre outros:

a. Os licitantes participantes;
b. As propostas apresentadas;
c. Os avisos, os esclarecimentos e as impugnações;
d. Os lances ofertados, na ordem de classificação;
e. A suspensão e o reinicio da sessão, se for o caso;
f. A aceitabilidade da proposta de preço;
g. A habilitação;
h. A decisão sobre o saneamento de erros ou falhas na proposta ou na documentação;
i. Os recursos interpostos, as respectivas analises e as decisões; e
j. O resultado da licitação;

XIII – Comprovantes das publicações:

a. Do aviso do edital;
b. Do extrato do contrato; e
c. Dos demais atos cuja publicidade seja exigida; e
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XIV – ato de homologação.

§ 1º A instrução do processo licitatório poderá ser realizada por meio de sistema eletrônico,
de modo que os atos e os documentos de que trata este artigo, constantes dos arquivos e
registros digitais, serão validos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovação e
prestação de contas.

§ 2º A ata da sessão pública será disponibilizada na internet imediatamente após o seu
encerramento, para acesso livre.

Art. 16. No planejamento do pregão, na forma eletrônica, será observado o seguinte:

I – Elaboração do estudo técnico preliminar e/ou termo de referência;

II – Aprovação do estudo técnico e/ou termo de referência pela autoridade competente ou
por quem esta delegar;

III – Elaboração do edital, que estabelecerá os critérios de julgamento e a aceitação das
propostas, o modo de disputa e, quando necessário, o intervalo mínimo de diferença de
valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;

IV – Definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, dos prazos e das
condições que, pelas suas particularidades, sejam consideradas relevantes para a
celebração e a execução do contrato e o atendimento das necessidades da administração
pública; e

V – Designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio.

Art. 17. O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação, se não constar
expressamente do edital, possuirá caráter sigiloso e será disponibilizado exclusiva e
permanentemente aos órgãos de controle externo e interno e será fundamentado no § 3º do
art. 7º da Lei Federal nº 12527/2018 e no art. 20 do Decreto nº 7.724/2012.
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Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, o valor estimado ou valor máximo aceitável
para a contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do
envio de lances, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das
demais informações necessárias à elaboração das propostas.

Art. 18. Caberá a autoridade máxima competente, ou a quem possuir a competência,
designar agentes públicos para o desempenho das funções deste Decreto, observados os
seguintes requisitos:

I – O pregoeiro e os membros da equipe de apoio serão servidores do órgão ou da entidade
promotora da licitação; e

II – Os membros da equipe de apoio serão, em sua maioria, servidores ocupantes de cargo
efetivo, preferencialmente pertencentes aos quadros permanentes do órgão ou da entidade
promotora da licitação.

§ 1º A critério da autoridade competente, o pregoeiro e os membros da equipe de apoio
poderão ser designados para uma licitação específica, para um período determinado,
admitidas reconduções, ou por período indeterminado, permitida a revogação da designação
a qualquer tempo.

§ 2º Os órgãos e as entidades de que trata o § 6º do art. 1º estabelecerão planos de
capacitação que contenham iniciativas de treinamento para a formação e atualização
técnica de pregoeiros, membros da equipe de apoio e demais agentes encarregados da
instrução do processo licitatório, a serem implementadas com base em gestão por
competências.

Art. 19. Caberá ao pregoeiro conduzir a sessão pública e em especial, as seguintes
atribuições:

I – Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e
anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração dos
mesmos;
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II – O recebimento das propostas e verificar sua conformidade em relação aos requisitos
estabelecidos no edital;

III – Coordenar a sessão pública e o envio de lances, a escolha da proposta ou lance do
menor preço e habilitação;

IV – Verificar e julgar as condições de habilitação;

V – Sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de
habilitação e sua validade jurídica;

VI – Indicar o vencedor do certame;

VII – A adjudicação da proposta vencedora, quando não houver recurso;
VIII – A elaboração da ata;

IX – A coordenação dos trabalhos da equipe de apoio;

X – o recebimento, o exame e a decisão dos recursos interpostos, encaminhando-os à
autoridade competente quando mantiver sua decisão;

XI – Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor sua
homologação.

§ 1º O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

§ 2º As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.
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§ 3º A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, decidir sobre a
impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação.

Art. 20. O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de
outros setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão.

Art. 21. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances,
excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido de senha, ainda que por terceiros.

Parágrafo único. Incumbirá, ainda, aos licitantes, acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante a sessão pública do pregão, responsabilizando-se pelo ônus decorrente
da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão.

Art. 22. Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica:

I – Credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame;

II – Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os documentos de
habilitação e a proposta e, quando necessário, os documentos complementares;

III – Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

IV – Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na
forma eletrônica; e
V – Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse
próprio.

Art. 23. A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a convocação dos
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interessados por meio da publicação do aviso do edital nos Diários Oficiais, da União, do
Estado, do Município e por meio eletrônico em sítio oficial do órgão ou da entidade
promotora da licitação.

Art. 24. Deverão ainda serem observadas, no pregão eletrônico, as seguintes regras:

I – Do aviso do edital deverão constar o endereço eletrônico na internet onde ocorrerá a
sessão pública, a data e hora de sua realização e a indicação de que o pregão será
realizado por meio de sistema eletrônico;

II – Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília/DF e, dessa forma, serão registradas no
sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame;

Art. 25. A sessão pública do pregão eletrônico será regida pelas regras especificadas neste
decreto conforme segue:

I – A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha relativa ao licitante e
subsequente encaminhamento de proposta de preço em data e horário previstos no edital,
exclusivamente por meio eletrônico;

II – Como requisito para a participação no pregão, o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação, previstas no edital;

III – No caso de contratação de serviços comuns, as planilhas de custos previstas no edital
deverão ser encaminhadas em formulário eletrônico especifico, juntamente com a proposta
de preços do licitante vencedor;

IV – A partir do horário previsto no edital, terá início a sessão pública do pregão eletrônico,
com a divulgação das propostas de preços recebidas e em perfeita consonância com as
especificações e condições de fornecimento detalhadas no edital;
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V – Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo informados imediatamente do seu recebimento e
respectivo horário de registro e valor;

§ 1º os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras
de aceitação dos mesmos.

§ 2º só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido
anteriormente registrado no sistema.

§ 3º não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

§ 4º durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes,
vedada a identificação do detentor do lance.

VI – Dois serão os modos de disputa, o aberto, aquele em que os licitantes apresentarão
lances públicos e sucessivos, com prorrogações, e o aberto e fechado, aquele em que os
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado;

§ 1º Nos dois modos de disputa, os critérios de julgamento deverão ser adotados no edital.

§ 2º No modo de disputa aberto, o edital preverá intervalo mínimo de diferença de valores ou
de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários
quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

a. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente, por 2min. (dois minutos), pelo sistema e ocorrerá
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação,
inclusive quando se tratar de lances intermediários e, na hipótese de não haver novos
lances a sessão pública será encerrada automaticamente.
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§ 3º No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública
terá duração de quinze minutos, encerrado esse prazo, o sistema encaminhará o aviso de
fechamento iminente de lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

a. Encerrado o prazo de que trata o § 3º, o sistema abrirá a oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por
cento superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

b. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata a alínea “a” os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo
de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será
sigiloso até o encerramento do prazo.

VIII – Encerrada a etapa competitiva o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor
valor, para que possa ser obtido preço melhor, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas no edital;

IX – O pregoeiro anunciará o licitante detentor da melhor proposta, imediatamente após o
encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após
negociação e decisão do pregoeiro sobre a aceitação do lance de menor valor;

X – No caso de contratação de serviços comuns, ao final da sessão, o licitante detentor da
melhor proposta deverá encaminhar a planilha de custos referida no inciso III deste decreto,
com os respectivos valores readequados ao valor total representado pelo lance vencedor;

XI – Como requisito para a celebração do contrato, o licitante detentor da melhor proposta
deverá apresentar o documento original da proposta e da planilha de custos;

XII – Os procedimentos para interposição de recurso, compreendendo a manifestação
prévia do licitante, durante a sessão pública, implica no encaminhamento de memorial e de
eventuais contra razões pelos demais licitantes, serão realizados exclusivamente no âmbito
do sistema eletrônico, em formulários próprios;
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XIII – Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o licitante detentor da melhor oferta
deverá comprovar, em até 24h (vinte e quatro horas), a situação de regularidade, na forma
dos artigos 28 a 31 da Lei Federal nº 8.666/1993, podendo essa comprovação se dar
mediante o encaminhamento da documentação de forma digitalizada, com posterior
encaminhamento do original ou cópia autenticada, no prazo de até 2 (dois) dias;

XIV – O pregoeiro consultará por meio eletrônico, quando for o caso, a situação de
regularidade do licitante detentor da melhor proposta perante o Cadastro de Fornecedores
exigido no edital;

Parágrafo único. Caso o CRC previsto no edital, como documento substitutivo, não seja o do
órgão promotor do certame, o licitante deverá comprovar a sua regularidade, enviando o
Certificado de Registro Cadastral e demais documentos, de forma digitalizada, com posterior
encaminhamento dos originais no prazo de 2 (dois) dias;

XV – A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais
informações relativas à sessão pública do pregão, deverão constar de ata divulgada no
sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação
pertinente.

Art. 26. Se a proposta ou lance de menor valor for inaceitável, ou a proposta inexequível, ou
inda, se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitação do
proponente, na ordem de classificação, e assim, sucessivamente, até a apuração de uma
proposta ou lance que atenda ao edital.

§ 1º Na situação a que se refere este artigo, o pregoeiro poderá negociar com o licitante
para que seja obtido preço melhor.

§ 2º Considera-se inexequível, conforme disposto no caput, as propostas cujos custos
unitários dos insumos que a compõem ou das parcelas que a integram divergirem,
qualitativa e quantitativamente, dos preços praticados no mercado fornecedor ou estejam
em desacordo com a legislação específica aplicável, em cada caso, à prestação de serviços.

Art. 27. Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado
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vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

Art. 28. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, referida no
inciso II do art. 25 deste Decreto, sujeitará o licitante às sanções previstas na legislação.

Art. 29. No caso de haver desconexão do pregoeiro com o sistema eletrônico, no decorrer
da etapa competitiva do pregão, o sistema poderá permanecer acessível aos licitantes para
o recebimento dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no
certame, sem prejuízo dos atos realizados.

Parágrafo Único. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessão do pregão será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos
participantes.

Art. 30. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar da Comissão Permanente de Licitação esclarecimentos,
providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 31. A Administração Pública municipal poderá adotar o sistema de dispensa eletrônica,
nas hipóteses dos incisos I, II e III, do caput do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/1993, quando
cabível.

Parágrafo único. Fica vedada a utilização do sistema de dispensa eletrônica nas hipóteses
de que trata o art. 4º do Decreto nº 10.024/2019.

Art. 32. Naquilo que for compatível com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002 e
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, subsidiariamente, aplicar-se-ão as
disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, modificada posteriormente.
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Art. 33. Os casos omissos neste Decreto serão resolvidos pelo Secretário de Finanças, a
quem compete, ainda, as orientações complementares sobre a matéria.

Art. 34. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Teixeira de Freitas/BA, 12 de fevereiro de 2020.

TEMÓTEO ALVES DE BRITO
Prefeito Municipal
ANEXO I, A QUE SE REFERE O § 1º, DO ARTIGO 1º, DO DECRETO Nº 267/2020
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BENS COMUNS

1.
– Material de Consumo
1.
– Combustíveis, óleos lubrificantes, ceras, estopas, xampus;
2.
– Gás liquefeito de petróleo e oxigênio;
3.
– Gêneros alimentícios;
4.
– Materiais básicos para construção civil;
5.
– Materiais de acabamento para construção civil;
6.
– Materiais de limpeza, dedetização, higiene e artigos de copa e cozinha;
7.
– Utensílios de uso doméstico;
8.
– Impressos e utensílios de escritório;
9.
– Pneus, câmaras de ar e outros artigos de borracharia;
1.10 – Produtos farmacêuticos, profiláticos, odontológicos e cirúrgicos;
1.11 – Peças e acessórios para veículos, máquinas e equipamentos;
1.12 – Ferragens, abrasivos e ferramentas manuais;
1.13 – Produtos de informática;
1.14 – Componentes elétricos e eletrônicos;
1.15 - Tecidos e artigos de cama, mesa e banho;
1.16 – Madeiras e outros produtos para conservação de vias públicas;
1.17 – Artigos oftalmológicos.

2.
– Bens Permanentes
1.
– Mobiliário em geral;
2.
– Veículos e máquinas rodoviárias;
3.
– Equipamentos de uso médico, odontológico e hospitalar;
4.
– Equipamentos de informática;
5.
– Instrumentos musicais;
6.
– Equipamentos elétricos e eletrônicos;
7.
– Equipamentos e materiais para recreação e desporto;
8.
– Equipamentos para construção e conservação de vias e logradouros;
9.
– Equipamentos para refeitório, copa e cozinha;
10.
– Móveis e equipamentos escolares;
11.
– Livros e publicações diversas;

SERVIÇOS COMUNS

1.
– Serviços de apoio administrativo;
1.
– Assessoria técnica e jurídica;
2.
– Suporte operacional em Hardware e Software;
3.
– Limpeza e conservação de bens móveis e imóveis;
4.
– Elaboração de projetos;

2.
– Serviços de Publicidade
1.
– Divulgação radiofônica;
2.
– Divulgação impressa;
3.
– Divulgação em vídeo;
3.
– Serviços de Assistência
1.
– Hospitalar;
2.
– Médica;
3.
– Odontológica;
4.
– Serviços Diversos
1.
– Reforma e recuperação de veículos e máquinas rodoviárias;
2.
– Reforma e recuperação de outros equipamentos;
3.
– Manutenção e conservação das vias e praças públicas;
4.
– Manutenção e conservação das estradas municipais;
5.
– Manutenção e conservação de outros logradouros públicos;
6.
– Locação de móveis, imóveis, equipamentos e aparelhos;
7.
– Transporte gratuito.
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DECRETO 303.2020 - REAJUSTA AS TARIFAS DO TRANSPORTE PÚBLICO NO
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
O PREFEITO MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais,
Considerando que o Contrato de Concessão do Transporte Público Municipal prevê reajuste
anual das Tarifas para os serviços de transporte visando ao equilíbrio econômico-financeiro
do contrato;
Considerando que é fato público e notório que o preço dos combustíveis e seus derivados
tem variado constantemente, sendo que o Óleo Diesel teve um aumento de preço da ordem
de 7,643% nos últimos 12 (doze) meses, conforme site da ANP;
Considerando que a data-base da categoria de motoristas e cobradores de transporte
municipal e intermunicipal é no mês de maio de cada ano, impactando nos custos finais dos
serviços, além do aumento do salário mínimo em janeiro último;
Considerando que em Municípios da Região Sudoeste e Extremo Sul da Bahia, as tarifas
praticadas para o transporte público municipal são superiores às atualmente praticadas
neste Município;
Considerando os pareceres da Secretaria de Administração e da Procuradoria Geral do
Município, quanto à necessidade de respeito às bases contratuais,
DECRETA:
Art. 1º - A partir da 00h00 (Zero Hora) do dia 23 de fevereiro de 2020 (Domingo), fica
majorada a tarifa do transporte público do Município de Teixeira de Freitas para R$3,70 (três
reais e setenta centavos) para o PERÍMETRO URBANO, e para R$4,10 (quatro reais e dez
centavos) para a linha DUQUE DE CAXIAS – SEDE – DUQUE DE CAXIAS.
Art. 2º - Este Decreto entra vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Teixeira de Freitas, Bahia, 19 de fevereiro de 2020
TEMOTEO ALVES DE BRITO - Prefeito Municipal

INSTRUÇÃO NORMATIVA 001.2020 CGM - FUNÇÕES DE GESTOR E DE FISCAL DE
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Em cumprimento às disposições legais, instituídas pela Constituição Federal de 1988, que
em seu art. 74, estabelece as finalidades do Sistema de Controle Interno, bem como
embasado na Resolução nº 1.120/2005, art. 10, I, do Egrégio Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado da Bahia, a Controladoria Geral do Município de Teixeira de Freitas,
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Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 62 da Lei Orgânica
Municipal e na Lei Municipal nº 983/2017, e ainda,
Considerando que o artigo 67 da Lei n° 8666/1993 dispõe que “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”;
Considerando as disposições do art. 58, III da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações;
Considerando as disposições do art. 73 e seus incisos, da Lei Eleitoral nº 9.504/1997 e suas
alterações;
Considerando que é medida essencial ao atendimento do interesse coletivo que haja
implementação efetiva de medidas administrativas gerenciais e fiscais na fase de execução
contratual para a obtenção da efetividade das ações planejadas;
Considerando que a Gestão e Fiscalização dos Contratos Administrativos figura como
imposição legal, sendo instrumento eficiente da prevenção de riscos administrativos, fiscais,
financeiros e econômicos; e
Considerando ainda, a necessidade de melhorias de controle e segurança nos
procedimentos e rotinas internas dos setores e departamentos do município, as quais
proporcionarão um serviço público de melhor qualidade pelo menor custo, alcançando os
princípios básicos que norteiam a Administração Pública, a Economicidade, Eficiência e
Efetividade;
RESOLVE:
Fica estabelecido no âmbito da Administração Pública do Município de Teixeira de Freitas –
BA, as regras e os procedimentos administrativos necessários para a gestão e fiscalização
de todos contratos administrativos celebrados no âmbito do poder executivo municipal,
fundamentado na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que trata das Licitações e
Contratos da Administração Pública.
UNIDADES EXECUTORAS
Todos os Órgãos e/ou Entidades da Administração Pública do Município de Teixeira de
Freitas.
FINALIDADE
Estabelecer os procedimentos para disciplinar e padronizar a gestão e fiscalização dos
contratos administrativos, a fim de atender a legislação vigente e aos princípios da
Administração Pública.
BASE LEGAL E REGULAMENTAR
A presente Instrução Normativa tomará como base, dentre outros, os seguintes dispositivos
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legais:
I. Lei Federal nº 8.666/1993 – Licitações e Contratos da Administração Pública.
II. Lei Federal nº 10.520/2002 – Lei do Pregão
III. Lei Eleitoral nº 9.504/1997 – Normas para as Eleições
I – DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º. A presente Instrução Normativa (IN) tem por objetivo disciplinar e normatizar os
procedimentos para gestão e ?scalização de contratos administrativos, que deverão ser
obedecidos por todos os servidores municipais da Prefeitura de Teixeira, envolvidos nos
processos de contratação de bens e serviços, observando o disposto nesta Instrução
Normativa – “IN”.
Art. 2º. O gerenciamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação
da conformidade da execução do procedimento e do objeto contratado, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento das leis e do contrato, devendo ser exercidos por
representantes da Administração, especialmente designados na forma do art. 67 da Lei
Federal nº 8.666/1993.
Art. 3º. A execução dos contratos deverá ser gerenciada e fiscalizada por pessoa
tecnicamente competente, com a adoção de ferramentas de controle que possibilitem a
materialização dos atos e fatos, a sua transparência e a mensuração dos seguintes
aspectos, quando for o caso:
§ 1º. Em se tratando de aquisições de bens de consumo ou permanentes:
I. A adequação dos bens adquiridos com as especificações constantes em contrato e no
Termo de Referência;
II.

A quantidade e a qualidade do bem adquirido.

§ 2º. Em se tratando de serviços:
I. Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de
execução e da qualidade demandada;
II.
Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação
profissionais exigidas;
III. As qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;
IV. A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;
V. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato;
VI. A satisfação do público usuário.
II – DOS CONCEITOS
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Art. 4º – Para o cumprimento do disposto nesta IN, serão adotados os seguintes conceitos:
I. Contratada – pessoa jurídica (empresa) ou pessoa física contratada para a
prestação do serviço ou execução da obra ou fornecimento dos bens;
II. Contratante – órgão ou entidade da Administração Pública solicitante, usuária ou
responsável pelos serviços/produtos objeto da contratação celebrada;
III. Contratos – todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração
Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de
vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, tais como, compra e venda, e
prestações de serviços;
IV. Fiscal de Contrato: servidor público municipal, preferencialmente ocupante de
cargo efetivo, designado para representar a Administração e verificar a execução
física do objeto contratual; no caso de contratos de obras públicas o fiscal de
contrato é denominado fiscal de obra;
V. Gestor de Contrato: Secretário Municipal da Secretaria que gerenciará o contrato e
representará a Administração, verificando a execução administrativa e
procedimental do contrato;
VI. Objeto do Contrato – é o descritivo do serviço a ser contratado ou material a ser
adquirido, observados os prazos de execução, quantidade e qualidade, em estrita
observância às disposições contratuais e editalícias;
VII. Vigência do Contrato – período compreendido entre a data estabelecida para o
início da execução contratual, que pode coincidir com a data da assinatura ou com
a emissão da Ordem de Serviço, e o cumprimento total da obrigação contratada;
VIII. Serviços – toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse
para a Administração tais como: demolição, conserto, instalação, montagem,
operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação
de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnicos e pro?ssionais;
IX. Termo Aditivo – É o instrumento utilizado para formalizar as modificações nos
contratos administrativos, previstas em lei, tais como acréscimos ou supressões
no objeto, prorrogações de prazos, de contrato, além de outras;
X. Termo de Apostilamento – trata-se de “anotação ou registro administrativo de
modificações contratuais que não alteram a essência da avença ou que não
modifiquem as bases contratuais”, podendo ser utilizado nos seguintes casos:
a. Variação do valor contratual decorrente de reajuste previsto no contrato;
b. Compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de
pagamento;
c. Empenho de dotações orçamentarias suplementares, até o limite de seu valor
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corrigido.
XI. Obras – toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação,
realizada por execução direta ou indireta.
III – DA FISCALIZAÇÃO
Art. 5º. A Fiscalização dos contratos consiste em acompanhar e veri?car o ?el cumprimento
das condições contratuais estabelecidas e aceitas pela contratada. É exercida,
necessariamente, por servidor ou contratado formalmente designado por meio de Decreto,
expedido pelo Prefeito Municipal ou Portaria do Secretário da Pasta, no caso de delegação
de Ordenador de Despesas, quando da elaboração do contrato e conforme indicação prévia
no Termo de Referência.
§ 1º. O Gestor e/ou o Fiscal de Contrato, por força de suas atribuições e de sua designação
por meio de Portaria, possui deveres que, se não cumpridos, poderão resultar em
responsabilização administrativa, civil e penal.
§ 2º. O seguinte perfil deve ser considerado para o Fiscal e/ou Gestor de Contratos
designado:
I. Ter boa reputação ético-profissional;
II. Possuir conhecimentos específicos do objeto ou serviço a ser fiscalizado;
III. Não estar, preferencialmente, respondendo a processo administrativo disciplinar;
IV. Não possuir em seus registros funcionais punições em decorrência da prática de
atos lesivos ao patrimônio público, em qualquer esfera do governo;
V. Não haver sido responsabilizado por irregularidades junto ao seu órgão de origem;
VI. Não haver sido condenado em processo criminal por crimes contra a
Administração Pública.
IV – DOS FISCAIS DE CONTRATO
Art. 6º. O fiscal de contrato é o servidor público municipal responsável pela verificação
técnica quanto ao aspecto quantitativo e qualitativo da prestação do serviço ou entrega do
produto, objeto, peça, etc., cuja atuação é pontual.
Parágrafo único. As nomeações deverão respeitar o princípio da especialização, recaindo,
preferencialmente, sob o servidor que seja técnico na área referente ao objeto do contrato.
Art. 7º. São atribuições do fiscal de contratos, sem prejuízo das demais disposições
previstas na Lei Federal 8666-93 e nesta Instrução Normativa:
I. Conhecer o inteiro teor do Edital e seus anexos ou da Ata de Registro de Preços,
do Instrumento Contratual, seus anexos e eventuais aditivos/apostilamentos;
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II. Avaliar a quantidade e a qualidade dos serviços executados ou dos bens
entregues;
III. Atestar, em documento hábil, o fornecimento ou a entrega de bens permanentes
ou de consumo e a prestação do serviço, após conferência prévia do objeto
contratado;
IV. No caso de serviços, controlar a efetividade e eficácia da sua execução em estrita
observância ao estabelecido no contrato (especificações e normas técnicas, por
exemplo), solicitando a correção de eventuais vícios, imperfeições, deficiências
e/ou omissões que constatar consoante art. 69 da Lei Federal n.º 8.666/1993 e
alterações;
V. No caso de compras, acompanhar a entrega dos bens, verificando sua quantidade
e qualidade;
VI. Registrar todas as ocorrências havidas durante o período de execução do
contrato, em formulário próprio (Anexo I), conforme art. 67, §1º da Lei Federal n.º
8.666/1993;
Parágrafo único. Destas anotações deverá constar, no mínimo, descrição sumária do
ocorrido e, estar acompanhado de notificação, subscrição de ciência por parte da contratada
(Anexo II).
VII. Observar os prazos contratuais para a regularização de eventuais falhas e, no
caso da inexistência de sua previsão, estabelecer juntamente com o Gestor de
Contrato, prazo razoável para medida saneadora;
VIII. Conhecer suas atribuições e responsabilidades para o exercício das atividades de
fiscalização;
IX. Assegurar-se do cumprimento integral das obrigações contratuais assumidas pela
contratada;
X. Elaborar e apresentar a cada faturamento, relatório circunstanciado de
acompanhamento do contrato (ANEXO I) que deverá ser instruído com registros
fotográficos e demais documentos probatórios, quando for o caso;
XI. Acompanhar rotineiramente a execução dos serviços contratados, assim como
conferir se os materiais ou bens requisitados foram entregues em perfeito estado e
nas mesmas condições e características pactuadas;
XII. Atuar em tempo hábil na solução dos problemas que porventura venham a ocorrer
ao longo da execução contratual, desde que não ultrapassem suas competências;
XIII. Encaminhar as questões que ultrapassarem suas atribuições ao Gestor do
Contrato;
XIV. Providenciar, sempre por escrito, a obtenção de esclarecimentos, auxílio ou
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suporte técnico para aqueles casos em que tiver dúvidas sobre a providência a ser
adotada.
XV. Indicar, em nota técnica, a necessidade de eventuais descontos a serem
realizados no valor mensal dos serviços, por meio de glosas que serão escritas no
relatório circunstanciado de acompanhamento (Anexo I);
XVI. Cientificar o gestor do contrato e também o Ordenador de Despesas do
órgão/entidade contratante da possibilidade de não conclusão do objeto na data
pactuada, com as devidas justificativas;
XVII. Realizar, juntamente com a contratada, as medições dos serviços nas datas
estabelecidas, antes de atestar as respectivas notas fiscais;
XVIII. Reportar-se sempre ao preposto da contratada, não devendo, em hipótese
alguma, dar ordens diretamente aos seus empregados;
XIX. Conferir toda a documentação que acompanha a Nota Fiscal;
XX. Atestar as Notas Fiscais e as Faturas correspondentes à prestação de serviços,
conforme carimbo de ateste e relatório circunstanciado de acompanhamento
(Anexo I);
XXI. Providenciar, após recebimento e análise dos documentos ?scais e das certidões
de regularidade da empresa, em confronto com o termo contratual e com a
legislação vigente, a juntada aos autos de toda a documentação obrigatória para
pagamento;
XXII. Veri?car a autenticidade das certidões emitidas pelas empresas, por meio
eletrônico, salvo se estas estiverem devidamente autenticadas em cartório,
devendo datar e ?rmar a comprovação na respectiva certidão;
XXIII. Emitir atestados ou certidões de avaliação dos serviços prestados, quando
solicitado;
XXIV. Emitir atestado ou certidão de realização de serviços, total ou parcial, quando
solicitado;
XXV. Controlar a medição do serviço executado, aprovando somente a medição dos
serviços efetivamente realizados;
XXVI. Informar o Gestor do Contrato sobre irregularidade que deva ser sanada;
XXVII. Glosar as medições quando houver má execução do contratado ou mesmo a sua
não execução e, com isso, sugerir a aplicação de penalidades ao contratado em
face do inadimplemento de suas obrigações;
XXVIII. Representar, levando ao conhecimento do Gestor do Contrato e das autoridades
competentes, a execução de ato ilícito que tenha tido conhecimento em razão de
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seu ofício;
XXIX. Controlar o prazo de vigência do contrato e execução do objeto, assim como suas
etapas e demais prazos contratuais (inclusive os editalícios), noticiando por
escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, ao Gestor de Contratos a
adoção das medidas necessárias à deflagração de novo procedimento licitatório
ou prorrogação, quando legalmente admitida;
XXX. Comunicar mediante documento formal, datado e assinado, as notícias de
problemas ou irregularidades na execução dos contratos, dirigindo-o ao
responsável pelo Órgão Municipal de Controle Interno, ao Secretário da pasta
relacionada ao contrato e ao Prefeito Municipal.
Art. 8°. O fiscal de contrato deverá ter acesso ao termo contratual e de todos os aditivos, se
existentes, juntamente com outros documentos (edital, termo de referência e anexos) que
possam ajudar a dirimir dúvidas.
Art. 9º. É lícita a contratação de serviços técnicos profissionais especializados desde que
para assistir e subsidiar o fiscal de informações pertinentes às atribuições de fiscalização,
conforme art. 67, combinado com o art. 13, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993.
Art. 10. Nos contratos complexos cujo objeto se reporte a entrega ou a execução
dependente de avaliação técnica diversificada poderão ser nomeados tantos fiscais quanto
necessários para atender as exigências legais, desde que no expediente de designação
conste expressamente as atribuições de cada um.
V – DOS GESTORES DE CONTRATO
Art. 11. O Gestor de Contrato é o Secretário Municipal nomeado por ato do Chefe do Poder
Executivo Municipal responsável pelo acompanhamento e gerenciamento do instrumento de
contrato do qual sua Secretaria é gestora.
Art. 12. São atribuições do Gestor de Contratos, sem prejuízo das demais disposições
previstas na Lei Federal 8666-93 e nesta Instrução Normativa:
I. Acompanhar o processo licitatório em todas as suas fases desde a assinatura do
pedido, exercendo o acompanhamento da execução dos contratos;
II. Designar, através de Portaria, o Fiscal Técnico e o Fiscal de Compras/Serviços;
III. Gerenciar o contrato, acompanhando, junto ao Fiscal de Contrato, a vigência do
instrumento contratual, a fim de proceder às diligências administrativas
necessárias para prorrogação, se possível e vantajoso for, ou ao encerramento da
contratação, de modo a garantir o atendimento do interesse público, sendo
responsável por requerer tempestivamente as respectivas prorrogações instruindo
o pedido com manifestação técnica do fiscal do contrato, se for o caso;
IV. Assegurar-se do cumprimento integral das obrigações contratuais assumidas, com
qualidade e em respeito à legislação vigente;
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V. Solicitar periodicamente ao fiscal do contrato relatório das ocorrências para que,
sendo o caso, possa tomar as providências cabíveis a fim de corrigi-las;
VI. Atuar em tempo hábil na solução dos problemas de sua alçada que venham a
ocorrer ao longo da execução contratual;
VII. Submeter ao setor de compras relatórios para análise de notas/glosas escritas
pelo fiscal, a fim de constatar a possível necessidade de descontos a serem
realizados no valor mensal dos serviços/compras, informando-as ao setor
financeiro;
VIII. Encaminhar formalmente as demandas ao preposto da contratada, por meio de
ordem de serviço/solicitação de fornecimento;
IX. Repassar ao Fiscal de Contratos todas as eventuais informações adicionais
relativas ao contrato, para que este possa bem fiscalizá-lo;
X. Propor medidas que melhorem a execução do contrato;
XI. Conhecer suas atribuições para o exercício das atividades de gestão;
XII. Encaminhar a Assessoria Jurídica as questões que ultrapassam o âmbito das suas
atribuições para que possam ser solucionadas;
XIII. Providenciar, sempre por escrito, a obtenção de esclarecimentos, auxílio ou
suporte técnico, para aqueles casos em que tiver dúvidas sobre a providência a
ser adotada;
XIV. Negociar condições previamente estabelecidas com o contratante sempre que o
mercado assim o exigir e quando da sua prorrogação, nos termos da Lei,
manifestando-se sobre execução de ajustes, requerimento de concessão de
reajuste, prorrogações e etc., encaminhando, sempre que solicitado, o relatório de
acompanhamento de obras ou serviços prestados comunicando as irregularidades
encontradas;
XV. Juntamente com o fiscal, deve levar ao conhecimento do Chefe do Poder
Executivo, sempre por escrito, instruções relativas a modificações de projetos
aprovados, alterações de prazos, cronogramas e demais informações correlatas
ao contrato, emitindo pareceres e relatórios técnicos como forma de subsidiar a
Administração na tomada de decisões;
XVI. Notificar a contratada, sobre irregularidades encontradas;
XVII. Comunicar ao Chefe do Executivo e à Procuradoria Geral do Município, com cópia
ao responsável pelo órgão municipal de Controle Interno acerca das
irregularidades cometidas pela contratada, sugerindo, quando for o caso, a
imposição de sanções contratuais e/ou administrativas, conforme previsão
contratual, editalícia e/ou legal;
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XVIII. Controlar o prazo de vigência do contrato e execução do objeto, assim como suas
etapas e demais prazos contratuais/ (inclusive os editalícios), recomendando por
escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, ao setor competente a
adoção das medidas necessárias à deflagração de novo procedimento licitatório
ou prorrogação, quando legalmente admitida.
Art. 13. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades acessórias assumidas
pela contratada em decorrência da execução do contrato ensejará a aplicação de sanções
administrativas previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.
Art. 14. Eventual aplicação de sanção ao contratado pela apuração de incidentes contratuais
deverá ser precedida da instauração do processo administrativo correspondente pela
Assessoria Jurídica, e, em todos os casos, é garantido ao contratado utilizar-se de todos os
meios e recursos inerentes ao direito de defesa, conforme art. 5º, inciso LV da Constituição
Federal.
Art. 15. A Secretaria gestora sempre que entender necessário, deverá estabelecer reuniões
com o contratado, de modo a garantir a qualidade da execução do serviço ou a continuidade
da entrega do bem, objetivando alcançar melhorias administrativas e a redução de custos.
VI – DO EQUILIBRÍO
ADMINISTRATIVOS

ECONOMICO-FINANCEIRO

DOS

CONTRATOS

Art. 16. O reajuste, a repactuação e a revisão dos contratos seguirão o disposto na Lei
Federal n.º 8.666/1993, e demais normas aplicáveis.
Art. 17. É competência de o Gestor de Contratos conduzir o procedimento de reajuste ou
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, instruindo de forma adequada o processo com
documentação pertinente, observando-se o contido no edital e contrato, se houver, devendo
inclusive manifestar-se favorável ou desfavoravelmente ao pedido, antes de submetido à
análise da legalidade pela Assessoria Jurídica.
VII – DAS RESPONSABILIDADES
Art. 18. A responsabilidade do gestor e dos fiscais de contratos por ações ou omissões,
dolosas ou culposas, desde que contrários às leis, os sujeitam a responsabilidade nas
esferas administrativa, civil e criminal que seus atos ensejarem.
Art. 19. A responsabilidade administrativa será apurada no âmbito de processo
administrativo disciplinar – PAD e as sanções cominadas ao servidor são as previstas na Lei
Municipal 822/2014 do Estatuto do Servidor.
CAPÍTULO VIII – DAS VEDAÇÕES EM ANO ELEITORAL
Art. 20. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos no pleito eleitoral e no ano
eleitoral:
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I. Ceder ou usar bens móveis ou imóveis pertencentes à administração pública, como
por exemplo, uso de veículos oficiais, computadores, mobiliário, prédios públicos e
etc.;
II. Usar materiais ou serviços públicos que ultrapassem as previsões dos órgãos, como
por exemplo, uso de material e serviço para envio de cartas aos eleitores e etc.;
III. Ceder ou usar serviço de servidor ou empregado público para comitê de campanha,
como por exemplo, trabalhos em campanha durante o horário de expediente nas
repartições públicas;
IV. Fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou
coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou
subvencionados pelo Poder Público;
V. Distribuir gratuitamente bens, valores ou benefícios por parte da Administração
Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de
programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício
anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de
sua execução financeira e administrativa;
VI. os programas sociais de que trata o inciso anterior não poderão ser executados por
entidades nominalmente vinculada a candidato ou por esse mantida;
VII. Realizar, no primeiro semestre do ano da eleição, despesas com publicidade dos
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da
administração indireta, que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos
três últimos anos que antecedem o pleito;
VIII. Nos três meses que antecederem as eleições, na realização de inaugurações é
vedada a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos.
CAPÍTULO IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 21. Os contratos administrativos firmados pelo Município de Teixeira De Freitas estarão
disponíveis no Portal da Transparência do Município.
Art. 22. Conforme preceitua os artigos 77 a 80 da lei Federal nº 8.666/93, são motivos para a
rescisão contratual:
I. O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais,
especificações, projetos ou prazos;
II. A lentidão de seu cumprimento, levando a administração a comprovar a
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;
III. O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
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IV. A paralização da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicação à administração;
V. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contrato com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, da execução do objeto, bem
como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, quando não admitida no ato
convocatório e no contrato;
VI. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
VII. O cometimento reiterado de faltas na sua execução;
VIII. A decretação de falência ou a instauração de sua insolvência civil;
VIX. A dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;
IX. A alteração social, a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do contrato;
X. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordinada a administração, e exaradas no processo administrativo a que se
refere o contrato;
XI. A supressão, por parte da administração, de obras, serviços ou compras,
acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido;
XII. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
administração, decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas deste,
já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação;
XIII. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da administração, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo nos casos de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda, por repetidas suspensões que
totalizem o mesmo prazo, independente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e
mobilizações, e outras previstas, assegurando ao contratado, nesses casos, o
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até
que seja normalizada a situação.
Art. 23. Esta IN entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Teixeira de Freitas - Bahia, 07 de fevereiro de 2020.
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DANIELE SANTOS DE JESUS SOUZA
Controladora Geral
Decreto nº 461/2017

JONAS DE MIRANDA CORRÊA
Assessor Técnico II
Decreto nº 762/2018
ANEXO I
MODELO DE RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ACOMPANHAMENTO
Mês

Ano

Secretaria / Departamento
Empresa Contratada
DADOS DO CONTRATO
Nº
Valor

Prazo
Nota Fiscal
(R$)

Saldo (R$)

Objeto

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ACOMPANHAMENTO
Data

Ocorrências

___/___/___

1.
(Relatar os problemas detectados no mês da execução contratual)
2.
(...)
3.
(...)

Data

Providências
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___/___/___

1.
(Relatar as providencias adotadas para a solução de cada ocorrência
detectada na execução)
2.
(....)
3.
(....)
1.
(....)
2.
(....)
1.
(....)

Data

Resultados

___/___/___

Informar se os problemas foram sanados ou não e quais foram ou serão
as consequências e encaminhamentos adotados.

Teixeira de Freitas, ____ de __________________de 20___.

Nome do Fiscal do Contrato
Nº Matrícula

Portaria Nomeação nº

Assinatura

ANEXO II
MODELO DE NOTIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA
Notificação de Ocorrência nº

____/20__

Contrato nº

Secretaria / Departamento / Unidade
Empresa Contratada
Objeto do Contrato

Irregularidades Apontadas
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1.
Descrever, uma a uma, as irregularidades observadas e em conjunto com
o gestor do contrato por parte da contratadas, definir o prazo adequado
para saneamento da mesma, sem comprometimento do prazo final do
contrato.
2.
(...)
3.
(...)

Nome do Fiscal do Contrato
Nº Matrícula

Portaria Nomeação nº

Assinatura

Teixeira de Freitas, ____ de __________________de 20___.
CIÊNCIA DA CONTRATADA
Estou ciente que o não cumprimento das exigências contidas neste termo, ensejará a
aplicação das sanções previstas na Lei Federal n. 8.666/93 e suas posteriores alterações,
c/c as contidas no Edital de Licitação que ensejou o presente Contrato Administrativo, bem
como nas cláusulas contratuais, e ainda, do prazo que terei para cumprir com as
exigências aqui registradas.
Nome do Gestor da Contratada
Nº do CPF

Nº do RG

Assinatura

ANEXO III
MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO
Contrato nº

NF nº

Data

___/___/___

Secretaria / Departamento / Unidade
Empresa Contratada
Objeto do Contrato
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Aos ____ dias de ____________ do ano ______, a fim de proceder à verificação
(ESPECÍFICA, QUALITATIVA E QUANTITATIVA PERMANENTE) dos (serviços e/ou
materiais), objeto contratual do contrato acima referenciado, ATESTO para os devidos fins
e efeitos, após análise detalhada, que os mesmos encontram-se de acordo com as
especificações contratuais pactuadas entre as partes, dentro dos padrões de qualidade
aceitos pela administração e em condições de aceitação e recebimento definitivo.
Para constar, lavramos o presente TERMO em 02 (duas) vias, devidamente assinadas
para que possam produzir os efeitos legais
Teixeira de Freitas, ____ de __________________de 20___.

Nome do Fiscal do Contrato
Nº Matrícula

Portaria Nomeação nº

Assinatura

PORTARIA GP 02-2020 - FISCAL DE CONTRATO 2-098.2020 EMPRESA L. RODRIGUES
SAMPAIO & CIA LTDA - PUBLICIDADE - SANDRO SOARES MARQUES.
O Chefe de Gabinete do Gabinete do Prefeito Municipal de Teixeira de Freitas, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições legais.
Resolve:
Art. 1º - Art. 1º - Designar o Servidor Público SANDRO SOARES MARQUES, Matrícula
27.341, como Fiscal do (s) Contrato (s), do Gabinete do Prefeito, na forma do art.67 da Lei
nº 8.666/93.

Nº DO CONTRATO

EMPRESA
L. RODRIGUES SAMPAIO & CIA LTDA
CNPJ nº 13.134.935/0001-02.

2-098/2020 PMTF
Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 09 de Janeiro de 2020.
Registre, publique e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Teixeira de Freitas, 20 de Fevereiro de 2020.
AGNALDO TEIXEIRA BARBOSA - CHEFE DE GABINETE
DECRETO 275.2020 - EXONERA, A PEDIDO DO CARGO DE CHEFE DA DIVISÃO DE
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DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS - ANNA PAULA
MOREIRA SANCHES LISBOA
O PREFEITO MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e de conformidade com o
disposto na Lei nº 983/2017 de 01/03/2017.
DECRETA:
Art. 1º - Fica exonerado (a), a pedido, a partir de 02/03/2020, o (a) Sr. (a). ANNA PAULA
MOREIRA SANCHES LISBOA, do cargo comissionado de CHEFE DA DIVISÃO DE
DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, da SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
TURISMO.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Teixeira de Freitas/BA, em 14 de Fevereiro de 2020.
TEMÓTEO ALVES DE BRITO - Prefeito Municipal

DECRETO 308.2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES, POR TEMPO DETERMINADO,
E PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA, NA AGRICULTURA
O PREFEITO MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições conferidas pela Constituição da República Federativa do Brasil, Constituição do
Estado de Bahia, Lei Orgânica do Município, Lei Municipal nº 822/2014 e demais legislações
em vigor.
CONSIDERANDO a essencialidade dos serviços públicos no Município, em respeito aos
munícipes bem assim, em observância dos princípios constitucionais a que se subordinam
todas as esferas de governo e, em cumprimento às determinações legais pertinentes.
CONSIDERANDO que os serviços públicos essenciais e urgentes devem ser contínuos.
CONSIDERANDO o princípio da cooperação entre os Entes Federados, e a reconhecida
necessidade de atender a diversos Órgãos Públicos Estaduais, com pessoal e materiais, de
modo a que não haja solução de continuidade dos serviços públicos em detrimento da
municipalidade;
CONSIDERANDO que o atendimento de serviços essenciais, por vezes, implica na
necessária contratação de pessoal em situações emergenciais e excepcionais, na forma
como prevista na Constituição Federal e no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
CONSIDERANDO, por fim, que em parecer jurídico emitido pelo Conselho de Procuradores
Chave de verificação: domtdf003395c520022020

Pág.: 40 de 41

Edição nº.3395 - XIV - Quinta, 20 de fevereiro de 2020

da Procuradoria Geral do Município, restou legalmente caracterizada a possibilidade de
contratação de pessoal em necessidade temporária e urgente de excepcional interesse
público:
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizado a CONTRATAR, para Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, por tempo determinado, pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias,
podendo ser prorrogado por prazo igual ou inferior, 01 (um) servidor (a) para o cargo de
Motorista, para atender às necessidades temporárias e de excepcional interesse público,
nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, e do art. 201 e segs, da Lei
Municipal 822/2014.
Art. 2º As contratações objeto deste Decreto atendem às necessidades excepcionais desta
Municipalidade, com observância dos limites prudenciais estabelecidos pelo Tribunal de
Contas dos Municípios para comprometimento das despesas com pessoal.
Parágrafo único: A correspondente dotação orçamentária está autorizada em lei específica.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 20 de Fevereiro de 2020.
TEMÓTEO ALVES DE BRITO - Prefeito Municipal
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