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PREGÃO N° 0254/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL 

I - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 

00294.11.07.611.2021 

II – DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO (Horário de Brasília): 

Recebimento das propostas de preços: 18/11/2021, a partir das 09h00min; 

Abertura das propostas de preços: 18/11/2021, às 13h00min; 

Início da sessão de disputa: 18/11/2021, às 14h00min. 

Pregoeiro: Thatiana Campos Dacttes  
III – LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 

Prefeitura Municipal de Camaçari, Rua Francisco Drummond, s/n.º, Centro Administrativo, Prédio das Secretarias 

de Saúde e Educação, térreo, Camaçari, Bahia, CEP 42.800-918. 

IV – OBJETO DA LICITAÇÃO: 
 

Aquisição  e instalação de piso modular para quadra poliesportiva da cidade do saber. 

  
V – VIGÊNCIA, ENTREGA E GARANTIA: 

a) VIGÊNCIA: A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura; 

b) ENTREGA:  realizar o fornecimento e instalação em ate 60 dias uteis contados apos assinatura da ordem de 
serviço 
 

c) GARANTIA: A contratada devera fornecer certificado de garantia com cobertura de problemas de fabricação 

dos componentes, com duração minima de 12 meses a contar da data de instalação; 
  

VI – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

O pagamento será efetuado em ate 30 (trinta) dias após comprovada finalização do objeto e Apresentação de todas 

as notas fiscais e garantias, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e Contribuições previstos na legislação 

em vigor. 

 
VII - LOCAL DE ENTREGA: 

O local de entrega e instalação será no Ginásio Poliesportivo da cidade do saber situado R. do Telégrafo, s/n - 

Centro, Camaçari - BA, 42809-000. 

 
VIII – ANEXOS: 

Anexo I   - Termo de Referência; 

Anexo II - Modelo de Proposta de Preço; 

Anexo III - Modelo de Declaração de Atendimento as Condições de Habilitação; 

Anexo IV - Formulário de Dados para assinatura da Ata de Registro de Preços; 

Anexo V  - Minuta do Contrato; 

Anexo VI - Modelo de Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte; 

 Anexo VII  -  Modelo de Declaração de cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

 
 

 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, 

designada pelo Decreto Municipal n.º º 7.468/2021, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, tipo menor preço, de acordo com as condições 

estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 

OS INTERESSADOS DEVERÃO ACOMPANHAR AS MENSAGENS REFERENTES A ESTA LICITAÇÃO 

(RESPOSTAS A QUESTIONAMENTOS, IMPUGNAÇÕES, RECURSOS, ETC.) NO SITE DE LICITAÇÕES 

DO BANCO DO BRASIL (WWW.LICITACOES-E.COM.BR), SENDO EXCLUSIVOS RESPONSÁVEIS PELO 

ÔNUS DECORRENTE DA PERDA DE NEGÓCIOS DIANTE DA INOBSERVÂNCIA DE QUAISQUER 

MENSAGENS EMITIDAS PELO PORTAL. 

DADOS DO EDITAL       Camaçari, 03 de novembro de 2021. 

mailto:compelpmc@gmail.com
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1. REGÊNCIA LEGAL 

 
1.1 Lei n.º 10.520/02; 

1.2 Decreto Municipal n.º 4.072/05; 

1.3 Decreto Municipal n.º 4212/2006; 

1.4 Lei 8.666/93 na sua atual redação, subsidiariamente; 

1.5 Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações posteriores; 

1.6 Lei Municipal n.º 803/2007; 

 
2. TIPO 

 
2.1 Menor Preço por lote. 
2.2 Empreitada por Preço Global. 

 
3. OBJETO 

 
3.1 Indicado no campo IV - Dados do Edital. 

 
4. ENDEREÇO ELETRÔNICO 

 
4.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública on line, conduzido por servidor público denominado 

(a) PREGOEIRO (A), por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – Internet, mediante 

a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo www.licitacoes-e.com.br 

constante da página eletrônica do Banco do Brasil S/A, coordenador do sistema, utilizando-se, para tanto, 

métodos de- autenticação de acesso e recursos de criptografia, garantindo segurança em todas as fases 

do certame. 

 

5. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA REFERÊNCIA DE TEMPO 

 
5.1 Indicados nos campos II e III - Dados do Edital. 

 

 

5.3 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente de lances, 

emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 

aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances. 

 
5.4 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. 

 

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. 

 
6.1 Os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão estar credenciados junto ao Banco do 

Brasil S/A, no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis antes da data de realização do Pregão. 

 
6.2 Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste 

edital e seus anexos, e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado. 

 
6.3 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se enquadrem 

em uma ou mais das situações a seguir: 

5.2 O interessado deverá observar, rigorosamente, as datas e os horários limites para o 

recebimento e abertura da proposta, atentando, também, para o inicio da disputa. 

mailto:compelpmc@gmail.com
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a) declarados inidôneos por ato da Administração Pública e empresa privada; 

b) estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação; 

c) reunidos sob forma de consórcio; 

d) estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pelo Município de 
Camaçari, nas hipóteses previstas no art. 88 da Lei 8.666/93; 

e) enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei 8.666/93; 

f) tenham funcionário ou membro da Administração Municipal, mesmo subcontratado, como 

dirigente, acionista, detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, 

ou controlador ou responsável técnico, consoante o art. 9º, II da Lei 8.666/93. 

 
7. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES-E 

7.1 Para acesso ao sistema eletrônico os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão dispor 

de chave de identificação e senha pessoal e intransferível, obtidas junto às Agências do Banco do 

Brasil S/A sediadas no País. 

7.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de 

procuração por instrumento público ou particular, com firma, atribuindo-lhes poderes para formular lances 

de preços e praticar todos os demais atos e operações no licitações-e do Banco do Brasil S/A. 

7.3 Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar 

cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

7.4 A chave de identificação e a senha terão validade de um ano e poderão ser utilizadas em qualquer Pregão 

Eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil 

S/A, devidamente justificado. 

7.5 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 

efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S/A a responsabilidade 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 
7.6 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica em 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 

transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

 
8. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

8.1 A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação de senha pessoal e intransferível 
do credenciado da licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido. Obs.: a informação dos 
dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.licitações-e.com.br, opção ”Acesso 
identificado”. 

8.2 O encaminhamento de propostas pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 

habilitação previstas no Edital. 

8.3 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema, bem como pela sua desconexão. 

 

8.4 A apresentação de proposta implicará na plena aceitação, por parte da proponente, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 

8.5 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances. 
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9. PROPOSTA ELETRÔNICA, PROCEDIMENTOS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 

9.1 A partir do horário previsto no sistema 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 previstas no Edital. 

9.2 Deverá constar no campo “Informações adicionais” do sistema licitações-e e na proposta escrita, 

detalhamento de todas as características do serviço de forma clara e inequívoca. 

9.3 Aberta à 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. 
 

 

9.4 Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance anteriormente registrado no 

sistema. 

 
9.5 O sistema não aceitará lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 

primeiro lugar. Entretanto, o licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance 

registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para 

o lote. 

 
9.6 Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedado identificação do autor do lance aos demais participantes. 

 
9.7 A etapa de lances no tempo normal será controlada e encerrada pelo (a) Pregoeiro (a), mediante 

encaminhamento de aviso e fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo 

de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 
9.8 Encerrada a etapa competitiva o (a) Pregoeiro (a) poderá encaminhar pelo sistema eletrônico, 

contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que possa 

ser obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação. 

 
9.9 O (A) Pregoeiro (a) anunciará o licitante detentor da melhor proposta, imediatamente após o 

encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão do (a) Pregoeiro 

(a) acerca da aceitação do lance de menor valor. 

 
9.10 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço 

e o valor estimado para a contratação. 

 
9.11 Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta 

ou lance de menor preço. 

 
9.12 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta ou 

o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. O (A) Pregoeiro (a) 

poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor. 

 

9.13 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as condições e exigências deste Edital e/ou 

consignarem preços inexequíveis ou superfaturados, assim considerados aqueles incoerentes com os 

praticados pelo mercado, para execução do objeto desta contratação. 

 

9.3.1 Os lances formulados deverão obedecer às condições contidas no subitem 10.1.1, 

alínea “c.1” deste edital. 

mailto:compelpmc@gmail.com
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10. PROPOSTA ESCRITA 

 

10.1.1 A proposta de preços escrita deverá ser apresentada em conformidade com as informações contidas 

no anexo II deste ato convocatório, em papel timbrado da licitante, redigida por meio mecânico ou 

informatizado, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, de forma clara e inequívoca, assinada a última 

folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou representante legal da licitante, devidamente 

identificado, nela constando, obrigatoriamente: 

 
a) Razão Social, N.º do CNPJ, telefone/fax/e-mail/contato da empresa. 

b) Marca e modelo dos produtos ofertado. 

c) Preço unitário e global do lote expresso em moeda nacional. 
 

d) Prazo de validade mínimo da proposta de 120 (cento e vinte) dias. 
 

 

 

 

 

10.1 A proposta de preços escrita contendo a planilha com os valores atualizados em conformidade 

com os lances eventualmente ofertados e especificações detalhadas do objeto, deverá ser 

encaminhada à Comissão através do e-mail compelpmc@gmail.com, no prazo máximo de 2 (duas) 

horas contados a partir do encerramento da disputa de lances. 

c.1) As propostas eletrônica e escrita e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer 

despesas necessárias para execução do objeto desta licitação, tais como: transporte e 

todos os custos com seus profissionais envolvidos na execução do objeto; tributos; 

emolumentos; contribuições sociais, fiscais e parafiscais; fretes para entrega CIF/Camaçari; 

treinamento; seguros; encargos sociais e trabalhistas; equipamentos de proteção individual 

e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às 

especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros 

nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos 

determinados pela autoridade competente. 

10.1.2 O arrematador do lote, deverá encaminhar a documentação à Comissão Central Permanente 

de Licitação – COMPEL, no endereço indicado no campo III – Dados do Edital, no prazo 

máximo de 1 (um) dia útil a contar da data e hora do encerramento da etapa de lances e 

enviar para o e-mail   compelpmc@gmail.com o código de rastreamento e cópia dos 

documentos exigidos no edital, conforme abaixo: 

a) O original da planilha com os valores atualizados em conformidade com os lances 

eventualmente ofertados e especificações detalhadas do objeto, atendendo as 

condições do subitem 10.1.1 deste edital; 

b)  Declaração de atendimento as condições de habilitação, conforme anexo III do 

edital; 

c) Para comprovação da situação de regularidade, original ou cópia autenticada dos 

documentos de habilitação, na forma do item 11 deste edital; 

d) Os dados do representante legal deverão ser apresentados juntamente com a 

proposta, conforme Anexo V do Edital. No caso de representação por procurador, 
deverá ser anexada a procuração com firma reconhecida em cartório, acompanhada 

da cópia autenticada da cédula de identidade do outorgante e do 

outorgado, dando poderes para o outorgado assinar contratos. No caso de 
procuração pública, deverá ser acompanhada da cópia autenticada da cédula de 

identidade do outorgado. 

mailto:compelpmc@gmail.com
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10.2  Não será aceita cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se 

alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre 

o objeto desta licitação, na forma da Lei. 
 

 

11. HABILITAÇÃO 

 
11.1 Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles 

que, por sua natureza, não contenham validade, e poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor da unidade que realizará o Pregão, 

ou publicação em órgãos da imprensa oficial, não sendo aceitos “protocolos” ou “solicitação de 

documento” em substituição aos documentos requeridos neste edital. 

 
11.1.1 As Certidões deverão ter a validade relativa à data de ocorrência do certame, sob pena 

de inabilitação. Salvo as licitantes classificadas remanescente, convocadas posteriormente 

em razão da desclassificação ou inabilitação do arrematador do lote. 

 
11.2 Para habilitação nesta licitação será exigida a seguinte documentação: 

 
11.2.1 Habilitação Jurídica  

 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou inscrito, 

em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 

11.2.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista  
 

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da 

União, no âmbito da RFB e da PGFN abrangendo inclusive as contribuições sociais 

previstas nas alíneas “a” e “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei n.º 8.212, de 24 de 

julho de 1991; 

b) Prova de regularidade com as Fazendas Estaduais e Municipais da sede da licitante. 

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

mediante apresentação de Certificado de Regularidade de Situação/CRF. 

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante 

e) Deverá ser apresentado juntamente com a proposta de preço, os documentos 
constantes no Anexo II deste edital, campo <EXIGÊNCIA>. 

10.1.3 Os documentos deverão ser encaminhados em envelope lacrado devidamente identificados 

(nome da licitante, modalidade e número da licitação da licitação e endereço da Comissão). 

10.1.4 Sendo aceitável a proposta de menor preço, será analisada a documentação de 
habilitação, para confirmação das suas condições de habilitação. 

10.3 Terá a proposta desclassificada, a licitante que não atender ao disposto nos itens 9 e 10 deste 
edital. 

mailto:compelpmc@gmail.com
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a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com prazo de 

validade de 180 (cento e oitenta dias), contados da data de sua emissão, de acordo com 

a Legislação federal “Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011”. 

11.2.3 Qualificação Técnica  

 
a) Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um) atestado em 

nome da licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para 

desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação; 

 
a.1 O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando as seguintes 

informações da emitente: papel timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data de 
emissão, nome e cargo/função de    quem assina o documento, bem como conter 

objeto, atividades desenvolvidas e período da contratação. 

 
a.2 Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial 

da Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais 

participem sócios ou diretores da Concorrente 

 

11.2.4 Qualificação Econômico-Financeira  

 
a) Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

 

11.2.6 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar- 

se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

 
11.2.7 A regularidade dos documentos exigidos no subitem 11.2.2 será confirmada a autenticidade 

por meio de consulta “on-line”. 

 
11.3 Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada 

ou ainda em cópia simples neste caso, mediante a apresentação dos originais, para conferência e 

autenticação. 

 
11.4 Os documentos referentes à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Qualificação Econômica e 

Financeira poderão ser substituídos pelo Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura Municipal 

de Camaçari (CADFOR), desde que apresentado dentro do prazo de validade, sendo necessário 

que os mesmos encontrem-se listados no CRC, caso contrário, o licitante fica obrigado a apresentá-

los. 

 
11.5 Quando a licitante estiver participando da licitação com a documentação de habilitação de uma filial, 

deverá apresentar os documentos relativos à Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, com a 

Seguridade social e Certidão de Falência ou Concordata da sede da licitante. 

 
 

 
 

12.1 O não atendimento a qualquer das exigências, bem como às especificações dos anexos deste Edital, 
desclassificará ou inabilitará a licitante, respeitado o disposto neste edital. 

 

12. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO OU INABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO OU 

DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS 

11.2.5 Declaração assinada pelo titular ou representante legal da licitante, devidamente 

identificado, de cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal conforme Anexo VI. 
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12.2 Critério de Julgamento da Habilitação 
 

12.2.1 Serão habilitadas as licitantes que atenderem todas as exigências deste edital. 

12.2.2 A licitante que deixar de atender às condições de habilitação contidas neste edital, apresentar 

documento (s) incompleto (s), ilegível (is), com borrões, rasuras, entrelinhas, ou, ainda, com 

seus prazos de validade vencidos será inabilitada. Salvo o tratamento diferenciado às Micro e 

Pequenas Empresas no tratamento diferenciado da Lei Complementar 123/2006 e Alterações 

posteriores, nas restrições relativas às certidões de regularidade fiscal. 

12.3 Critérios de Julgamento Proposta de Preço 
 

12.3.1 O critério de julgamento das propostas será o de menor preço global por lote, observados 

os prazos para fornecimento, as especificações técnicas e demais condições definidas neste 

Edital. 

 
12.3.2 Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado do 

Pregoeiro da Comissão, desde que não comprometam o interesse público e da Administração. 

12.3.3 Consideram-se erros materiais irrelevantes aqueles cuja ocorrência não comprometa a 

idoneidade do documento ou a perfeita compreensão do conteúdo da proposta, a exemplo de: 

 
a) Havendo constatação de erros de somas e/ou produtos nas planilhas apresentadas, a 

Comissão poderá proceder à diligência para que a licitante efetue a correção dos cálculos, 

mantendo os preços unitários e os quantitativos da planilha, passando a ter validade o 

resultado após a correção. 

b) Ocorrendo divergência entre o valor total numérico e o valor descrito por extenso 

apresentados na proposta ao documento equivalente, prevalecerá o extenso. 

c) Os preços unitários e totais deverão ser arredondados e apresentados com 02 (duas) casas 

decimais, salvo se na falta dessa operação não implicar alteração nos valores unitário e total 

da planilha. 

12.3.4 A classificação das propostas será por ordem crescente, a partir da mais vantajosa, 

considerando-se os critérios estabelecidos neste Edital. 

12.3.5 Será desclassificada a proposta que: 
 

 

 

 
 

12.4 Até a assinatura do Contrato/Nota de Empenho poderá a Comissão de Licitação desclassificar a 

licitante, em despacho motivado, sem direito a indenização ou ressarcimento, e sem prejuízo de 

outras sanções, se tiver ciência de fato ou circunstancia anterior ou posterior ao julgamento desta 

licitação que revele inidoneidade ou incapacidade financeira, técnica ou administrativa. 

12.5 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 

implicará a imediata desclassificação ou inabilitação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 

tenha sido o vencedor, o cancelamento do pedido de compra, sem prejuízos sanções cabíveis. 

 

a) esteja em desacordo com o solicitado no Edital, e que não possibilite a aplicação do 

disposto nos subitens 12.3.2 e 12.3.3 deste edital. 

b) apresente divergência entre os quantitativos da planilha da licitante e a planilha do 

Município. 

c) não atender a(s) diligência(s) solicitadas pela Comissão, inclusive a constante nos 

subitens 12.3.2 e 12.3.3 deste Edital. 
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13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
13.1 A Adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo (a) Pregoeiro (a) sempre que não 

houver recurso. 

 
13.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Superior e só poderá ser realizada 

depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo (a) Pregoeiro (a) ou, quando houver 

recurso, pela própria Autoridade Superior. 

 
14. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

 
14.1 Até o segundo dia útil antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 

solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

 
14.2 Caberá ao (a) Pregoeiro (a) decidir sobre a petição de impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas. 

 
14.3 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar a intenção de recorrer da decisão do (a) 

Pregoeiro (a), sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis, o qual deverá ser 
protocolado na Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, (horário de atendimento das 8h 
às 14h). Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de 
dias, que começarão a correr do término do prazo de declaração do recorrente. 

 
14.3.1 O sistema aceitará a manifestação do recurso, inicialmente, nas 24 (vinte e quatro) horas 

imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor. 

14.3.2 O licitante desclassificado antes da fase de disputa também poderá manifestar a sua intenção 

de interpor recurso naquele momento. 

 
14.4 Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 

justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

 
14.5 Os recursos contra decisões do (a) Pregoeiro (a), em regra, terão efeito suspensivo, sendo este restrito 

ao lote objeto das razões oferecidas. 

 
14.6 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 
14.7 Os recursos e contrarrazões de recurso deverão ser dirigidos ao Pregoeiro (a), no endereço citado 

abaixo, o qual deverá ser recebido, examinado e submetido à autoridade competente que decidirá sobre 
a sua pertinência. 

 

14.8 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados após os respectivos prazos legais 

e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 

responder pelo proponente, nem impugnações e recursos enviados por fax ou e-mail. 

 

 

15. INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 

15.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, a Prefeitura Municipal de Camaçari, emitirá a nota 

de empenho ou documento equivalente, específica com o proponente vencedor, visando o fornecimento 

objeto desta licitação nos termos que integra este Edital. 

14.9 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala de Pregão da 
COMPEL, situada na Avenida Francisco Drummond s/n.º, Centro Administrativo, Prédio das Secretarias 
de Saúde e Educação, térreo, Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL - Camaçari/BA, 
CEP 42.800-918. 
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15.2 O proponente vencedor terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da convocação, para 

assinar o contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 
proponente vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo 

órgão comprador. 

15.3 É facultado à Administração, havendo recusa da licitante vencedora em atender a convocação no prazo 
mencionado no item anterior, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

fornecer o objeto ou revogar a licitação. Contudo, antes de tal convocação, deverão ser examinados os 

seus documentos habilitatórios, que deverão atender as exigências editalícias. 

15.4 Não é permitida subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, da execução do 
objeto desta licitação sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 

15.5 No ato da contratação, o proponente vencedor deverá apresentar documento de procuração 

devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a retirar a nota de empenho ou 

documento equivalente, em nome da empresa. 

15.6 A licitante obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e dentro 
do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação, e as supressões resultante de 
acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

 
16 ENTREGA DOS PRODUTOS 

16.1 A entrega dos produtos deverá ser efetuada no prazo estabelecido no item V e no local indicado no item 

VII – Dados do edital, mediante conferência obrigatória pela Comissão de Recebimento da 

CONTRATANTE, se estiver de acordo com as especificações da Proposta de Preços e do Termo de 

Referência deste instrumento. 

 

16.2 Correrá por conta da CONTRATADA, toda e qualquer despesa com testes, laudos e demais provas 

exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto deste instrumento. 

 

16.3 A CONTRATADA deverá corrigir, remover ou substituir totalmente às suas expensas, os produtos e/ou 

serviços os quais se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no total ou em parte com o objeto 

desta licitação. 

 

16.4 Não poderão ser entregues produtos fora das especificações, sem rotulagem que obedeça a legislação 

em vigor e com marca diferente da constante na Proposta de Preços. 

16.5 Os produtos serão recebidos pelos responsáveis pelo recebimento e inspeção, conforme Anexo I – Termo 

de Referência. 

 
16.6 Não será considerado entrega realizada para itens que tenham sido devolvidos por não atender as 

especificações e marcas definidas no contrato, ou quantidades a menores ou a maior do que a solicitada. 

 
16.7 A Nota Fiscal de fornecimento deverá ser emitida em conformidade com as unidades de fornecimento 

indicadas no anexo II do edital e da proposta do Contratado. 

 
16.8 A Contratante não se responsabilizará pelos produtos no caso de descumprimento do prazo 

estabelecidos. Podendo ser adotadas quaisquer medidas para desobstruir o almoxarifado do órgão 
solicitante, conforme cada caso. 

 
16.9 A entrega deverá ser realizada por Preposto da Contratada devidamente uniformizado e identificado. 

 
17 PAGAMENTO 

 
17.1 O pagamento será conforme descrito no campo VI – Dados do Edital (fl.1). 

 
17.2 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o decurso 
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do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas 

forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira. 

 
17.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 

direito a reajuste de preço. 

 
18 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

18.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA estão elencadas na Cláusula Sétima do anexo 

IV – Minuta do Contrato, bem como no item 12 do Anexo i – Termo de Referência, e fazem parte deste 

edital, independente de transcrição. 

 

19 RESILIÇÃO 

19.1 Por conveniência da Administração Municipal, devidamente motivada. 

 
20 PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
20.1 Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, as quais 

prevalecerão até a vigência das garantias previstas na Legislação. 

 
20.2 A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações contratuais, às 

penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 com alterações posteriores, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal. 

 
21 SANÇÕES 

 

21.1 Ao LICITANTE que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas será aplicada a seguinte sanção, graduada 

conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio processo 

administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório: 

21.1.1 Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, quando: 

 
a) Não celebrar o contrato; 

b) Deixar de entregar documentação exigida para o certame; 

c) Apresentar documentação falsa; 

d) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

e) Não mantiver a proposta; 

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) Comportar-se de modo inidôneo; 

h) Cometer fraude fiscal. 

 

21.2 O CONTRATADO estará sujeito à aplicação das seguintes penalidades, após regular apuração pelo 

descumprimento parcial ou total dos compromissos assumidos: 

 
21.2.1 Advertência sempre que forem constatadas infrações leves. 

 
21.2.2 Multa por atraso imotivado na entrega do objeto contratado, nos prazos abaixo definidos: 

 
a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento do produto; 
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b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota 

de empenho ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura do 

fornecimento do produto; 

 
c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho 

ou documento correspondente: 20% sobre o valor da fatura do fornecimento do 

produto. 

 
21.2.3 Suspensão nos prazos abaixo definidos: 

 
a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 (quinze) 

dias; 

 
b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do 

contrato, no âmbito da Administração Pública Municipal. 

 
21.2.4 Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuízo 

causado à Administração Pública Municipal, quando: 

 
a) não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato: 

multa de 10% a 20%; 

 
b) paralisar a entrega do objeto contratado, sem justa causa e prévia comunicação à 

Administração: multa de 10% a 20%; 

 
c) adulterar ou alterar características físicas do objeto contratado: multa de 20%; 

 
d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, objeto contratado falsificado, furtado, 

deteriorado ou danificado: multa de 20%; 

 

21.3 A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja 

em vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município 

até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta. 

 
21.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal por até 5 

(cinco) anos, quando o licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no subitem 

21.2.3 e 21.2.4 e/ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido 
o prazo da penalidade aplicada. 

 
21.5 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão 

deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo administrativo, 

garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Secretaria 

Municipal da Administração. 

 

21.6 Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado responderá pela sua 
diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, 
cobrada judicialmente. 

 
21.7 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da 

infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não 

impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato. 
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21.8 As sanções previstas no item 21 deste edital são de competência exclusiva do titular da Secretaria 

Municipal da Administração, permitida a delegação para a sanção prevista no subitem 21.2.1, facultada 

a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas. 

 
21.9 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 

após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação 

administrativa à Contratada, sob pena de multa. 

 
22 IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

 
22.1 Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital de Pregão, perante a Prefeitura Municipal de 

Camaçari, aquele que não protocolar na COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – 
COMPEL (horário de atendimento das 8h às 14h), até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da 
sessão do pregão, apontando as falhas e irregularidades que o viciou. 

 
22.2 Apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a caracterizará como 

recurso, recebendo tratamento como mera informação. 

 
22.3 Dos demais atos relacionados com o pregão, o recurso dependerá de manifestação do licitante ao 

final da sessão pública, fazendo constar em ata a sua intenção de interpor recurso com a síntese das 
suas razões, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar memoriais relacionados 
à intenção manifestada, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões 
em igual número de dias, que começarão a contar ao término daquele prazo, sendo- lhes assegurada 
vista imediata dos autos. 

22.3.1 As impugnações e recursos deverão ser protocolados na Comissão Central Permanente de 
Licitação – COMPEL, dirigida ao (a) Pregoeiro (a), no endereço: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMAÇARI - COMPEL – RUA FRANCISCO DRUMOND, S/N°, CENTRO 
ADMINISTRATIVO, PRÉDIO DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO, TÉRREO, 
CAMAÇARI, BAHIA, CEP.: 42.800-918, no horário de atendimento das 8h às 14h. 

 
22.4 A falta de manifestação motivada e imediata importará a preclusão do direito de recurso. 

 
22.5 Não serão aceitos como recursos às alegações e memoriais que não se relacionem às razões indicadas 

pelo licitante na sessão pública. 

 
22.6 O recurso contra decisão do (a) Pregoeiro (a) não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará 

a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 
22.7 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos subscritos por representante não habilitado 

legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 

 
23  TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS MICRO-EMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE (LEI COMPLEMENTAR N.º 123/06 E ALTERAÇÕES POSTERIORES). 

 
23.1 Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), devidamente 

identificadas nos termos do art. 72 da Lei Complementar n.º 123/06 e alterações posteriores, deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente alguma restrição. 
 

23.1.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Comissão de 
Licitação, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
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23.1.2 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 23.1.1, implicará na inabilitação 
do licitante e decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 
da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
23.1.2.1 Na ocorrência da hipótese prevista no dispositivo anterior, será facultado à Comissão de 

Licitação declarar vencedor do certame o licitante, efetivamente habilitado, que tenha 

apresentado a melhor proposta, ou revogar a licitação. 

 
23.2 Em caso de empate entre as propostas apresentadas será assegurada, como critério de desempate, 

preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 
 

23.2.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada. 

 
23.3 Para efeito do disposto no item 23.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

 
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

 
b) não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 

da alínea “a”, serão convocadas as microempresa ou empresas de pequeno porte 

remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 23.2.1, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

 

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no item 23.2.1, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor 

oferta. 

 
23.4 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 23.3, o objeto licitado será adjudicado 

em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 
23.5 O disposto nos itens 23.2 e 23.3 somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
23.6 Independente do disposto nos itens 23.2 e 23.3, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais 

bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) 

minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

 
24 DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
24.1 Ao participar da licitação, a licitante declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de qualquer vínculo 

de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre si e os responsáveis pela 

licitação, querem direta ou indiretamente. 

 
24.2 A apresentação de proposta a esta licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos 

deste edital e seus anexos. 

 
24.3 Poderão ser admitidos, pelo (a) Pregoeiro (a), erros de natureza formal, desde que não comprometam 

o interesse público e da Administração. 

 
24.4 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Prefeito Municipal revogá-

la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente, comprovado ou 

anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado 

no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. 
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24.5 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará 

a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, o 

cancelamento do pedido de compra, sem prejuízo de demais sanções cabíveis. 

 
24.6 É facultado ao (a) Pregoeiro (a) ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover 

diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

 
24.7 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 

determinado pelo (a) Pregoeiro (a), sob pena de desclassificação/inabilitação. 

 
24.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, 

desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua proposta. 
 

24.9 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a 

segurança da contratação. 

 
24.10 Os erros materiais irrelevantes serão objetos de saneamento, mediante ato motivado do (a) Pregoeiro 

(a). 

 
24.11 Consideram-se erros materiais irrelevantes aqueles cuja ocorrência não comprometa a idoneidade 

do documento ou a perfeita compreensão do conteúdo da proposta. 

 
24.12 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por 

qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário 

Oficial do Município. 

 
24.13 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo (a) Pregoeiro (a) com base na legislação 

vigente. 

 
24.14 A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital. 

 
24.15 Fica designado o foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia – Brasil, para julgamento de quaisquer 

questões judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado 

que seja. 

 

Camaçari, 03 de novembro de 2021. 

 
 

Thatiana Campos Dacttes 

Pregoeira da COMPEL 
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PREGÃO N.º 0254/2021 (ELETRÔNICO) - COMPEL 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1- OBJETO 
 
Aquisição e instalação de piso modular para quadra poliesportiva da cidade do saber. 
 
 2- JUSTIFICATIVA 
 
A quadra poliesportiva localizada na cidade do saber em Camaçari é uma das poucas na Bahia com estrutura fisica similar 
ao padrão olimpico, capaz de sediar grandes torneios e eventos desportivos e culturais, alem de ofertar aulas das mais 
variadas modalidades esportivas e artisticas aos municipes, no entanto o piso atual se encontra totalmente deteriorado 
devido ao uso constante e a degradação do tempo, visto que o mesmo é utilizado há cerca de 15 anos, sendo necessario 
sua substituição afim de reestabelecer a capacidade de execução das atividades. 
      
3- PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
 O prazo de vigência será de 12 (doze) meses contados a partir da data de assinatura 

 4- VALOR GLOBAL 

  379.775,97 (trezentos e setenta e nove mil setecentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos) 

 5- DETALHAMENTO 

 Item Produto Qtd. Per Valor U.M Total 

1 

5610300001 - Piso modular esportivo para ginásio (48 x 28) feito em 
polipropileno copolimerizado virgem (não reciclado). Sistema de 
instalação através de encaixes macho fêmea com 20 encaixes T por 
peça ( 10 machos e 10 fêmeas) . Dimensões de cada peça : 304 x 
304 x 15 mm. Peso : 360 g. Sistema de amortecimento com 50 
amortecedores borracha por peça. Acabamento superficial fosco. 
Pintura das linhas esportivas com tinta PU bi componente alifática 
aplicada sobre fundo. 

1  R$ 379.775,97 Und. R$ 379.775,97 

Descrição: 
 
Piso modular esportivo para ginásio (48 x 28) feito em polipropileno copolimerizado virgem (não reciclado). Sistema de instalação através de 
encaixes macho fêmea com 20 encaixes T por peça ( 10 machos e 10 fêmeas) . Dimensões de cada peça : 304 x 304 x 15 mm. Peso : 360 g. 
Sistema de amortecimento com 50 amortecedores borracha por peça. Acabamento superficial fosco. Pintura das linhas esportivas com tinta 
PU bi componente alifática aplicada sobre fundo 

 

 5.1 INFORMAÇÕES ADICIONAIS À PLANILHA 

 

O local de entrega e instalação será no Ginásio Poliesportivo da cidade do saber situado R. do Telégrafo, s/n - Centro, 

Camaçari - BA, 42809-000. 

 

 A medida oficial do piso que devera compor a quadra é de 48 por 28 metros. 
 
a) A disponibilização de ferramentas, instrumentos de medição e quaisquer outros equipamentos necessários para 
instalação, serão de responsabilidade da contratada. 

b) Todas as peças utilizadas deverão ser compatíveis, novas e sem uso prévio, de primeira qualidade, não podendo ser 
recondicionadas ou reaproveitadas, devendo ser submetidos à aprovação do fiscal do contrato. 

 c) A contratada devera fornecer certificado de garantia com cobertura de problemas de fabricação dos componentes, com 
duração minima de 12 meses a contar da data de instalação. 

d) É de responsabilidade da contratada a substituição das peças e/ou equipamentos que não atenderem as especificações 
e/ou apresentarem defeito de fabricação; 

 e) É de responsabilidade da contratada realizar as demarcaçoes esportivas sobre o piso apos sua instalação. 
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 6 - EXIGÊNCIAS TÉCNICAS  
 

a) Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um) atestado em nome da licitante, fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da 
licitação. 
   
b) O atestado deverá ser apresentado constando as seguintes informações da emitente: papel timbrado, cnpj, endereço, 
telefone, data de emissão, nome e cargo/função de quem assina o documento, bem como conter objeto, atividades 
desenvolvidas e período da contratação. 
   
c) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da concorrente ou pela própria 
concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais participem sócios ou diretores da concorrente. 
 

d) Declaração de vistoria técnica emitida pela secult. 

e) A SECULT emitirá um documento que comprove a realização da vistoria. este documento deverá ser apresentado pelas 
empresas, na fase de habilitação. a empresa interessada poderá substituir o documento acima citado, por uma declaração 
assinada pelo seu responsável técnico de que possui pleno conhecimento do objeto e a area de intervenção prevista. 

 Vistoria Técnica: A licitante deverá agendar a vistoria prévia na secretaria de cultura do município de Camaçari, em até 
03 (três) dias úteis antes da data da abertura da licitação, através do telefone nº (71) 3644-9802. 

 A SECULT emitirá um documento que comprove a realização da vistoria. Este documento deverá ser apresentado pela 
licitante, na fase de habilitação. 

 7  - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

a) O pagamento será efetuado em ate 30 (trinta) dias após comprovada finalização do objeto e Apresentação de todas as 
notas fiscais e garantias, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e Contribuições previstos na legislação em vigor. 
  
b) Havendo erro ou discrepância no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a Liquidação da despesa, 
esta ficará pendente e o pagamento retido até que a contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não 
ocorrendo, neste caso, qualquer ônus a contratante. 
  
c) A contratada arcará com todas as despesas relativas ao serviço de troca de itens que não atendam as 
Especificações, que apresentem defeitos de fabricação ou instalação. 

 8 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

a) Realizar o fornecimento e instalação em ate 60 dias uteis contados apos assinatura da ordem de serviço; 
  
b) Executar objeto do contrato cumprindo as especificações previstas no termo de referencia; 
  
c) Assumir e promover, sob sua exclusiva responsabilidade e à sua custa, o pagamento de todos os impostos, taxas e 
quaisquer outros tributos de origem federal, estadual e municipal, vigentes na data de assinatura do contrato, como 
também, manter-se inteiramente quites com os órgãos públicos; 
  
d) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 
contrato; 
  
e) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia e expressa anuência do contratante; 
  
f) Manter, durante a execução do contrato, endereço e telefone para contato permanentemente atualizados; 
  
h) Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos de uso necessário à execução do contrato, de acordo com o 
seu plano de execução, empregando materiais, novos e peças originais procurando sempre manter o padrão existente de 
acordo com as normas aplicáveis; 
  
i) Fornecer e responsabilizar-se pelo transporte de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão-de-obra 
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necessários à execução; 
 
 j) Responsabilizar-se e comunicar a secretaria de cultura num prazo máximo de 24 horas da ocorrência do fato; por danos, 
na execução do contrato, por negligência, imperícia e imprudência ou dolo, que venham a ocorrer nas instalações, prédios, 
equipamentos e, respondendo também, por acidentes de que possam ser vítimas seus profissionais, e ainda, por eventuais 
danos causados no local de execução dos serviços, aos servidores da contratante, bem como a terceiros, quando 
praticados, ainda que involuntariamente, por seus empregados, arcando com a restauração, substituição ou indenização, 
conforme o caso; 
  
m)Levar imediatamente ao conhecimento do gestor do contrato, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra 
durante a execução do contrato, para adoção de medidas cabíveis, bem como, comunicar, por escrito e de forma detalhada 
todo tipo de acidente que eventualmente venha a ocorrer no período contratual; 
  
n) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo gestor do contrato; 
  
o) Atender no prazo acordado às solicitações abertas por defeitos na instalação ou em seus componentes, sem ônus 
adicionais; 
  
p) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por profissionais da empresa 
durante a execução do contrato; 
  
q) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal; 
  
r) Todo resto de material ou lixo gerado durante a execução do objeto deverão ser descartados pela contratada, 
observando-se, para tanto, a legislação ambiental pertinente; 
  
s) Arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução deste contrato, 
isentando a secretaria de cultura de qualquer responsabilidade; 
  
t) Apresentar à contratante, quando solicitado, relatórios que comprovem a execução do objeto do contrato. 
  
u) Deverá manter a guarda de toda documentação comprobatória dos serviços prestados para o controle, avaliação e 
auditoria. 

  
9 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 a) Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus serviços dentro das normas e 
condições do contrato a ser assinado; 

b) Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados; 

 c) Rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as exigências deste termo de referência, 
ficando a contratada obrigada a refazê- los sem qualquer ônus para contratante; 

 d) Notificar por escrito em formulário próprio, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução 
do contrato, fixando prazo para sua correção; 

 10 - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

A gestão e fiscalização do contrato sera realizada por equipe designada pela SECULT. 

 11 - DOTACAO ORCAMENTARIA 

 Ação: 2028 
 Elemento: 449052 
 Fonte: 0100000 
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PREGÃO N.º 0254/2021 (ELETRÔNICO) - COMPEL 

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 
Á  

PMC – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI PREGÃO 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL N.º 0254/2021 – 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: (ELETRÔNICO) - 

NÚMERO DO C.N.P.J.: TEL/FAX: COMPEL 

PESSOA PARA CONTATO:  

 

 

LOTE 01 

 
ITEM 

 
  EX 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
UF 

 
QTD 

MARCA/ 
MODELO 

PREÇO (R$) 

UNITÁRIO TOTAL 

01 
 

 

Piso modular esportivo para ginásio (48 x 28) feito em 
polipropileno copolimerizado virgem (não reciclado). 
Sistema de instalação através de encaixes macho fêmea 
com 20 encaixes T por peça (10 machos e 10 fêmeas). 
Dimensões de cada peça: 304 x 304 x 15 mm. Peso: 360 g. 
Sistema de amortecimento com 50 amortecedores 
borracha por peça. Acabamento superficial fosco. Pintura 
das linhas esportivas com tinta PU bi componente alifática 
aplicada sobre fundo. 

UN 1  

  

VALOR GLOBAL LOTE (R$)  

 

LEGENDA DO CAMPO EXIGÊNCIA (EX) 

 
 

A 

Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um) atestado em nome da licitante, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto da licitação.  

 

B 
O atestado deverá ser apresentado constando as seguintes informações da emitente: papel timbrado, cnpj, 
endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de quem assina o documento, bem como conter 
objeto, atividades desenvolvidas e período da contratação.  

 

C 
Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da concorrente ou pela própria 
concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais participem sócios ou diretores da concorrente. 

D 
Declaração de vistoria técnica emitida pela secult.  

 

 

 

 

 

E 

A SECULT emitirá um documento que comprove a realização da vistoria. Este documento deverá ser 
apresentado pelas empresas, na fase de habilitação. A empresa interessada poderá substituir o documento 
acima citado, por uma declaração assinada pelo seu responsável técnico de que possui pleno conhecimento do 
objeto e a area de intervenção prevista. 
 
 Vistoria Técnica: A licitante deverá agendar a vistoria prévia na secretaria de cultura do município de Camaçari, 
em até 03 (três) dias úteis antes da data da abertura da licitação, através do telefone nº (71) 3644-9802. 
 
 A SECULT emitirá um documento que comprove a realização da vistoria. Este documento deverá ser 
apresentado pela licitante, na fase de habilitação.  

 
 
 

OBJETO: Aquisição e instalação de piso modular para quadra poliesportiva da cidade do saber. 
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VALIDADE DA PROPOSTA –  
120 DIAS 

ASSINATURA DO FORNECEDOR 

Prazos de entrega conforme indicado 

no campo IV – Dados do Edital. 

Condições de pagamento conforme 

indicado no campo VI – Dados do 

Edital 

 
 

   ,  / /      
LOCAL  DATA    ASSINATURA/CARIMBO 

OBSERVAÇÃO: A contratada devera fornecer certificado de garantia com cobertura de problemas de 

fabricação dos componentes, com duração minima de 12 meses a contar da data de instalação. 

. 

Declaramos que concordamos e atenderemos todas as exigências do edital e seus anexos e que nos preços 
ofertados estão inclusas todas as despesas necessárias à execução do objeto desta licitação, tais como: os custos 
com seus profissionais envolvidos na execução do objeto da licitação; tributos; emolumentos; contribuições sociais, 
fiscais e parafiscais; fretes para entrega de quaisquer materiais CIF/Camaçari; seguros; encargos sociais e 
trabalhistas; equipamentos de proteção individual e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado 
corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a 
erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade 
competente. 
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PREGÃO N.º 0254/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL 

ANEXO III – MODELO DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

 
(Deverá ser redigida em papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 
 

A ........................(Razão Social da empresa) .................., CNPJ n.º .................., localizada na 
 

................................ DECLARA para fins de participação na licitação Pregão N.º 0254/2021 (ELETRÔNICO) - 

COMPEL promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, e sob as penas da lei, de que atende todas 

as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital. 

 

 
Local de data, 

 
(Assinatura e identificação do responsável legal da empresa). 
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PREGÃO N.° 0254/2021 (ELETRÕNICO) – COMPEL 

ANEXO IV - DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 
 
 

PROPONENTE 

NOME DA 

EMPRESA 

 

C.N.P.J. N.º  

ENDEREÇO  

TELEFONE  FAX  E-MAIL  

 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

NOME COMPLETO  

C.I. N.º  

C.P.F. N.º  

PROFISSÃO  

NACIONALIDADE  ESTADO CIVIL  

ENDEREÇO RESID.  

 
DADOS BANCÁRIOS 

NOME DO BANCO  N.º DO BANCO  

NOME DA AGÊNCIA  N.º DA AGÊNCIA  

N.º CONTA CORRENTE  

 
 

 

  , de de . 

Local e data 

 
 
 
 

Assinatura Representante Legal e Carimbo 
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PREGÃO N.º 0254/2021 (ELETRÔNICO) – 

COMPEL ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO N.º

 /  

 
 

Contrato de prestação de serviços que 
entre si celebram o MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI e a empresa 

  . 

 
O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ n.º 14.109.763/0001-80 com sede na Rua Francisco Drummond s/n.o, 

Camaçari – BA, representado neste ato pela Secretária da Cultura, Sra. MARCIA NORMANDO TUDE, brasileira, 

portadora da carteira de identidade - RG n.o 390.210.099 SSP-BA, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas CPF 

sob o n° 615.121.685-72, doravante denominada CONTRATANTE, e (PESSOA JURÍDICA), com sede à 

(endereço), (e-mail), (telefone), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

sob o n° (CNPJ) representada neste ato por (REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA), (profissão), 

(nacionalidade), (estado civil), portador da carteira de identidade n.o (CI) inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas 

sob o n° (CPF), doravante denominada CONTRATADA, cuja celebração foi autorizada pelo despacho às fls. 02 do 

processo administrativo n.º 00294.11.07.611.2021 e que se regerá pelo disposto na Lei Federal n.° 10.520, de 17 

de julho de 2002, e legislação pertinente, e subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal n.º 8.666/93, as 

quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusula que se 

anunciam a seguir e do qual ficam fazendo parte integrante, independente de transcrição, os documentos: 

 
a) Edital de PREGÃO N.º 0254/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL e seus anexos. 

b) Propostas de preço apresentada pela CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
O presente contrato tem por objeto a aquisição e instalação de piso modular para quadra poliesportiva da 

cidade do saber, conforme Anexo I do Edital da licitação, proposta da CONTRATADA e Ata de Registro de Preços 

em epígrafe. 

 
Parágrafo único - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas 

condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo 

celebrados entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO RECURSO FINANCEIRO 

As despesas para pagamento deste contrato correrão à conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir 

especificada: 
 

Und. Gestora Projeto/Atividade Elemento de Despesa Fonte 

16 – SECRETARIA 

MUNICIPAL DA 

CULTURA 

 

2028 – GESTÃO DE MANUTENÇÃO 

DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS 

 

44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E 

MATERIAL PERMANENTE 

 

 
01000000 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

 
O valor global deste contrato é R$         ( ), referente ao (s) lote (s), constante da proposta de preço 

apresentada pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do presente 

objeto. 
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§ 1º Os serviços objeto deste contrato serão executados pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 
O pagamento será efetuado em ate 30 (trinta) dias após comprovada finalização do objeto e Apresentação de todas 

as notas fiscais e garantias, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e Contribuições previstos na legislação 

em vigor, obedecendo ao estabelecido no Edital e seus anexos, mediante apresentação de Nota Fiscal 

acompanhado das certidões negativas de débitos tributários. 

 
§ 1º  Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação 

da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua correção. 

Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente 

corrigida. 

 
§ 2º  Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a 

reajuste de preço . 

 
CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS 

 
A vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir do início após a emissão da ordem de serviço. 

 
§ 1º PRAZO DE ENTREGA: realizar o fornecimento e instalação em ate 60 dias úteis contados após assinatura da 

ordem de serviço. 

 
§ 2º PRAZO DE GARANTIA:  A contratada devera fornecer certificado de garantia com cobertura de problemas de 

fabricação dos componentes, com duração minima de 12 meses a contar da data de instalação. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL DE ENTREGA 

 
O local de entrega e instalação será no Ginásio Poliesportivo da cidade do saber situado R. do Telégrafo, s/n 

- Centro, Camaçari - BA, 42809-000. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

 
A CONTRATANTE e a CONTRATADA, deverão obedecer aos direitos e obrigações a seguir: 

 
§ 1º DOS DIREITOS 

 
a) Constituem direitos da CONTRATANTE, receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e 

da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e nos prazos convencionados. 

§ 2º DAS OBRIGAÇÕES 
 

I. Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

 
a) Efetuar o pagamento ajustado; 

 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 

 
c) Fiscalizar a execução dos serviços. 

 
II. Constituem obrigações da CONTRATADA: 
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b) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, 

obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais, se for o caso; 

c) Manter durante a contratação, em compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

d) Apresentar durante a contratação, se solicitado, documentos que comprovem está cumprindo a 

legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

e) Não utilizar esta contratação, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de 

empréstimos bancários ou descontos de duplicatas. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 

 
Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em 

decorrências direta ou indireta do presente contrato, ou da sua execução, serão de exclusiva 

responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária. 

 
§ 1º Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, as quais 

prevalecerão até a vigência das garantias previstas na Legislação. 

 

§ 2º A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações contratuais, às 

penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 com alterações posteriores, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES 

 
À CONTRATADA serão aplicadas as seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem 
prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio processo administrativo garantido a ampla defesa e o 
contraditório: 

 
I. Advertência sempre que forem constatadas infrações leves. 

 
II. Multa por atraso imotivado na execução do objeto contratado, nos prazos abaixo definidos: 

 
a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento do produto/serviço; 

 
b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho 

ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura do fornecimento do produto/serviço; 

c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou 

documento correspondente: 20% sobre o valor da fatura do fornecimento do produto/serviço. 

 
III. Suspensão nos prazos abaixo definidos: 

 
a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 (quinze) dias; 

 
b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito 

da Administração Pública Municipal. 

 

a) Cumprir integralmente com as condições deste Contrato, do Termo de Referência (Anexo I do Pregão 

n.º 0254/2021 (Eletrônico) – COMPEL), e da proposta apresentada, independente de transcrição; 
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IV. Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor global do contrato, a depender do 

prejuízo causado à Administração Pública Municipal, quando: 

 
a) não atender às condições estabelecidas no contrato: multa de 10% a 20%; 

 

b) paralisar execução do objeto contratado, sem justa causa e prévia comunicação à Administração: 

multa de 10% a 20%; 

c) adulterar ou alterar características físicas do objeto contratado: multa de 20%; 

 

d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, objeto contratado falsificado, furtado ou danificado: 

multa de 20% e rescisão contratual; 

e) executar o objeto do contrato de forma que venha causar quaisquer danos à Contratante e/ou a 

terceiros: multa de 20%. 

 

§ 1º    A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em 

vigor impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até 

o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta. 

§ 2º     Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, por 

até 05 (cinco) anos, quando o licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas nos 

incisos III e IV desta Cláusula e/ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 

depois de decorrido o prazo da penalidade aplicada. 

§ 3º    As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou 

serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo 

administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a 

critério da Secretaria Municipal da Administração. 

§ 4º      Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado responderá pela sua 

diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, 

ainda, cobrada judicialmente. 

§ 5º      A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da 

infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não 

impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato. 

§ 6º    As sanções previstas nesta Cláusula são de competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal 

da Administração, permitida a delegação para a sanção prevista no inciso I, facultada a defesa do 

interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas. 

§ 7º    Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 

após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da 
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notificação administrativa à Contratada, sob pena de multa. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO 

 

A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste contrato só poderá ser procedida 

mediante Termo Aditivo, assinado pelas partes, resguardado o disposto no art. 65, inciso I, alíneas “a” e “b” 

da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO 

 

Não é permitida subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, da execução do objeto desta 

licitação sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

 

Este contrato poderá ser rescindido: 

 

a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.o8.666/93; 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; e 

c) Judicialmente, nos termos da legislação. 

 

Parágrafo único - A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até 

o limite dos prejuízos causados a CONTRATANTE, bem como na assunção do objeto do contrato pela 

CONTRATANTE na forma que a mesma determinar. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES 

 

A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como qualquer dano causado à 

CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos 

ou subordinados. 

 

§ 1º A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, 

contribuições fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre 

a compra do material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para 

efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

 

§ 2º A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações no 

fornecimento dos produtos e/ou serviços, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem 

que haja culpa da CONTRATADA, devidamente apurados na forma da legislação vigente, quando 

comunicados à CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem 

expressa e escrita da CONTRATANTE. 

 
 

§ 3º Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto que a CONTRATADA 
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acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos, encargos, 

emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não incidentes sobre a compra efetuada, tais valores 

serão imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago à 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE 

 

Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição 

deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em 

oportunidades futuras. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

 

Fica eleito o Foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões 

decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado 

que seja. 

 

E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de 

igual teor e forma, para que produza os efeitos jurídicos. 

 

 

Camaçari – Bahia, de de 2021. 

 

  _  

MARCIA NORMANDO TUDE 

 CONTRATANTE 

 

  _   

REPRESENTANTE 

LEGAL CONTRATADA 
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PREGÃO N.º 0254/2021 (ELETRÔNICO) - COMPEL 

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 

 
........................................................................................., ,inscrita no CNPJ n° ................................ , DECLARA, 

 
para fins de participação no Pregão N.º 0254/2021 (ELETRÔNICO) - COMPEL, sob as sanções administrativas 

cabíveis e sob as penas da lei, que na presente data, esta empresa: 

 

(      ) está enquadrada como MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n° 123 de 

14/12/2006. Declara ainda que a empresa esteja excluída das vedações constante do parágrafo 4°do artigo 3°da 

Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006. 

 

( ) está enquadrada como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da lei Complementar 

nº 123, de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa esteja excluída das vedações constante do parágrafo 

4°do artigo 3°da Lei Complementar n°123, de 14/12/2006. 

 

( ) não está enquadrada como MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE. Declara ainda ter 

conhecimento de que por esse motivo não será aplicado a esta empresa o tratamento exclusivo ou diferenciado 

concedido pela Lei Complementar n.º 123/2006. 

 

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

(data) 

 

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

(nome e assinatura do representante legal) 

 

 
OBSERVAÇÃO: 

 
1- assinalar com um ”X” a condição da empresa. 

 
2- esta declaração deverá ser entregue junto com o documento de credenciamento e a não apresentação, implicará 

na inaplicabilidade do tratamento diferenciado para o licitante, não podendo o mesmo invocar esse tratamento 

diferenciado no decorrer da licitação. 
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 

 
 

 
Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal N.º 8.666/93, acrescido pela Lei N.º 

9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

empregamos menor de 16 (dezesseis) anos. 

 
 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (     ). 

 
 
 

 
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 
 
 
 

  , _ de _ de . 

Local e data 

 
 
 
 
 

Licitante interessado 
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