CÂMARA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2021
Tipo de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Critério de Julgamento: Menor Preço por Global.
Data e hora do Credenciamento: 13 de setembro de 2021 às 09h00min.
Data e hora da Abertura: 13 de setembro de 2021 às 09h00min.
Repartição interessada: Câmara Municipal de Prado.
Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega dos
envelopes.
Local do Credenciamento e Abertura: Sala de Licitações e Contratos da Câmara Municipal de
Prado, na Rodovia Prado-Itamaraju Km 02, s/n, Bairro São Sebastião - Prado/BA.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PRADO/BA, doravante denominado CÂMARA, mediante o Pregoeiro,
designado pela Portaria N.º 002/2021, torna público, para conhecimento dos interessados, que na
data, horário e local acima indicado, fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL, do tipo menor preço Global, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA O PLENARIO, SALA DE
REUNIÃO E CANTINA; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO E INSTALACÃO DE
PISO LAMBRI, PISO LAMINADO E GUARDA CORPO PARA O PLENÁRIO E PISO LAMBRI NAS
PAREDES DO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADO – BA, nas condições
estabelecidas neste Edital e nos seus Anexos.
O procedimento licitatório obedecerá integralmente à Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002,
publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002 e ao Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000,
publicado no D.O.U. de 09 de agosto de 2000, aplicando-se, subsidiariamente, as normas da Lei nº
8.666/93 e suas alterações.
CONSULTA/AQUISIÇÃO DO EDITAL - As empresas interessadas poderão consultar e/ou adquirir
o Edital na Sala de Licitações e Contratos da Câmara Municipal de Prado, na Rodovia PradoItamaraju Km 02, s/n Bairro São Sebastiao - Prado/BA, no horário das 8:00 às 13:00 horas. O aviso
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de licitação também poderá ser consultado na página oficial da Câmara Municipal de Prado/BA na
rede mundial de computadores no endereço: https://www.camaraprado.ba.gov.br/
Para a aquisição do Edital a empresa interessada deverá fornecer as informações abaixo e assinar
recibo referente à retirada da documentação:
- razão social completa e nº do CNPJ da empresa;
- endereço completo, telefone(s) e Departamento/pessoa de contato;
- número de telefone, fax e e-mail.
AS PROPONENTES DEVERÃO EXAMINAR CUIDADOSAMENTE AS CONDIÇÕES DE
FORNECIMENTO DO OBJETO DESTE EDITAL, DANDO ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS
PENALIDADES

ESTABELECIDAS

PARA

OS

CASOS

DE

DESCUMPRIMENTO

DAS

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, FICANDO CIENTES DE QUE A CÂMARA DE PRADO APLICARÁ
AS SANÇÕES PREVISTAS, OBEDECIDO AO DISPOSTO NO ART. 87, § 2º, DA LEI 8.666/93 COM
SUAS ALTERAÇÕES.
DO

OBJETO

PREGÃO

PRESENCIAL,

do

tipo

menor

preço

Global,

objetivando

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS
PARA O PLENARIO, SALA DE REUNIÃO E CANTINA; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
CONFECÇÃO E INSTALACÃO DE PISO LAMBRI, PISO LAMINADO E GUARDA CORPO PARA
O PLENÁRIO E PISO LAMBRI NAS PAREDES DO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PRADO – BA, nas condições estabelecidas neste Edital e nos seus Anexos.
1.1-A Dotação Orçamentária para fazer face ao objeto da Licitação correrá a conta do Orçamento
para o exercício de 2021; Unidade: 0101 Câmara Municipal; Proj/Ativ.: 01.031.0101.1001 –
Aquisição, Construção, Ampliação, Reformas e Aparelhamento do Prédio da Câmara Municipal;
Elemento 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Elemento 4.4.90.52.00
Equipamentos e materiais permanente; Fonte De Recurso: 0100000 Recursos Livres
(Duodécimos).
2 – DA PARTICIPAÇÃO
2.1– Poderão participar desta licitação as interessadas que detenham atividade pertinente e
compatível com o Objeto deste Pregão; atendam aos requisitos mínimos de classificação das
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propostas exigidos e ainda as exigências para habilitação, requeridas neste Edital.
2.2 - Não poderão participar da presente licitação as interessadas que:
a) Encontrem-se em processo de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação;
b) Tenham decretada sua falência;
c) Estejam cumprindo suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com o Município/Câmara de Prado ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar
com a Administração Pública, bem como licitantes que se apresentem constituída na forma de
empresas em consórcio e seja controladora, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda,
qualquer que seja sua forma de constituição;
d) Sejam empresa estrangeira que não funcione no país.

3- DO CREDENCIAMENTO
3.1- O proponente deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro por um
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento
equivalente.
3.1.1- O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou
instrumento particular com firma reconhecida, com amplos poderes para praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário,
dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto
ou Contrato Social (autenticada pelo registro competente ou o documento original para
autenticação), no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações
em decorrência de tal investidura (Anexo II – Modelo).
3.1.2- O credenciamento deverá estar acompanhado de declaração do proponente, dando ciência
de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme dispõe o artigo 4º, inciso VII,
da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, (Anexo III – Modelo).
3.1.3- O representante sendo sócio ou Proponente Credenciado, deverá apresentar cópia
autenticada do respectivo ato constitutivo ou documento no qual estejam expressos os seus
poderes.
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3.1.4- A ausência do representante em qualquer momento da sessão importará a imediata exclusão
da respectiva credenciada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.
3.2- Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:
3.2.1- Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da
preferência prevista na Lei Complementar nº 123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo
estabelecido no Anexo IV deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes n.º 01 (Proposta) e
n.º 02 (Habilitação). O referido documento deverá ser entregue ao pregoeiro na fase de
credenciamento.
3.2.1.1- A não entrega da Declaração constante no lote 3.2.1 indicará que a licitante optou por não
utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar n.º 123/2006.
3.3- Não será admitido o credenciamento de um mesmo representante para mais de uma licitante.
3.4- O credenciamento é a condição obrigatória para a participação dos licitantes na fase de lances
verbais deste PREGÃO PRESENCIAL.
3.5- O DOCUMENTO DE CREDENDIAMENTO E A DECLARAÇÃO (ANEXO III) DEVERÃO SER
APRESENTADOS FORA DOS ENVELOPES NR. 01 E NR. 02, ASSIM COMO A DECLARAÇÃO
(ANEXO IV) QUANDO FOR O CASO.
3.6- Os documentos de credenciamento serão retidos pelo pregoeiro e juntados ao respectivo
processo.
4- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
4.1- A apresentação da proposta e da documentação deverá ser feita por pessoa credenciada, por
escrito, pela LICITANTE, que esteja inteiramente a par deste Edital e com amplos poderes para
tomar deliberações.
4.2- A Proposta de Preços e os documentos que a instruírem, deverão ser apresentados
separadamente, no local, dia e hora determinados, em 02 (dois) envelopes, devidamente fechados
e rubricados no fecho, contendo em sua parte externa, os seguintes dizeres:
CÂMARA DE PRADO
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2021
Envelope n.º 01 – PROPOSTA
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE E RESPECTIVO CNPJ

CÂMARA DE PRADO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2021
Envelope n.º 02 – HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE E RESPECTIVO CNPJ

4.3- Somente participarão desta licitação as empresas que apresentarem, antes da entrega dos
Envelopes, os seguintes documentos:
a) CREDENCIAMENTO, conforme previsto no item 3 deste Edital;
b) DECLARAÇÃO dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme
disposto no Art. 4º, VII da Lei 10.520 (Anexo III - Modelo).
4.4- As documentações a serem apresentadas nos envelopes n.º 01 e n.º 02 deverão ter uma
numeração, em todas as suas páginas, preferencialmente da seguinte forma:
XXX / YYY em que:
XXX = numeração da página na ordem sequencial;
YYY = número total de páginas constantes no envelope.
4.4.1- A numeração deverá constar preferencialmente na margem superior da página, no canto
direito.
4.5- Os documentos exigidos deverão estar preferencialmente na ordem exigida no edital, com
prazo vigente, e deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia
autenticada por Tabelião de Notas ou por servidor público da Câmara Municipal integrante da
Comissão Permanente De Licitação, em data anterior à da abertura da licitação.
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5- DOCUMENTAÇÃO DO ENVELOPE Nº 1 – “PROPOSTA COMERCIAL”
5.1- O envelope n.º 01 (1.ª FASE) deverá conter os seguintes documentos:
5.1.1- Declaração, assinada por seu representante legal (Anexo V – Modelo);
5.1.2- A proposta de preços, Planilha de Preços Unitários (Anexo VII – Modelo de Proposta) deste
Edital poderá ser datilografada ou impressa em processador de textos, em papel timbrado e com
carimbo da LICITANTE, rubricado em todas as suas folhas, datado e assinado pelo representante
legal da LICITANTE, devidamente identificado, preenchida em todos os seus campos, redigidas
com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, com preços expressos com 02
(duas) casas decimais;
5.1.3- Declarar expressamente que nos preços contidos na proposta estão incluídos todos os custos
e despesas necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
5.1.4- Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que
induza o julgamento a ter mais de um resultado.
5.2- Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados
pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo ser fornecido o objeto ao Legislativo sem
ônus adicionais.
5.3- Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente Edital e seus
Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento.
5.4- A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e nos seus Anexos.
5.5- Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

End.: Av. Prado/Itamarajú, S/N – São Sebastião – Prado – Bahia – Brasil, Cep 45.980.000 CNPJ 16.412.306/0001-95

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA
6. DOCUMENTAÇÃO DO ENVELOPE N.º 02 – “HABILITAÇÃO”
6.1- Para fins de habilitação, as empresas deverão apresentar no envelope n.º 02 (2.ª FASE), em
original, certidão, publicação em órgão da imprensa oficial ou cópia autenticada, a seguinte
documentação:
6.1.1- Declaração de inexistência em seu quadro de pessoal de menores, na forma do disposto no
inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal (Anexo VI - Modelo);
6.1.2- Declaração de inexistência de Fato superveniente (Anexo VIII - Modelo).
6.1.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Cópias das cédulas de identidade dos sócios, autenticadas em cartório;
b) Registro comercial, no caso de empresa individual;
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos
de eleição de seus administradores;
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercício.
6.1.3 - REGULARIDADE FISCAL:
6.1.3.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
6.1.3.2- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;
6.1.3.3- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e conjunta com a Seguridade Social
(INSS), Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;
6.1.3.4- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei e com a
Justiça do Trabalho (CNDT);
6.1.3.5- A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
somente será exigida para efeito de assinatura do contrato;
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6.1.3.5.1- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação da
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;
6.1.3.5.2- Havendo alguma restrição da comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de dois dias úteis, a contar da adjudicação do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério desta Câmara Municipal, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de
certidão negativa;
6.1.3.6- A não-regularização da documentação, no prazo previsto no sublote 6.1.3.5.2, implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital,
procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao
procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02.
6.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
6.1.4.1- Balanço patrimonial do último exercício financeiro devidamente registrado na Junta
Comercial.
6.1.4.2- Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa física, cuja emissão não seja
superior a 30 (trinta) dias da data de apresentação da proposta e documentação.
6.1.4.3- Fica dispensada a apresentação de Balanço Patrimonial os Microempreendedores
individuais (MEI), amparado pelo Art. 1179, Par. 2º do Código Civil Brasileiro.
6.1.5- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Apresentar, no mínimo, um atestado, fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando já ter fornecido em características semelhantes
o objeto desta licitação.
6.2 - OUTRAS COMPROVAÇÕES:
a) Certidão simplificada ou cópia autenticada do enquadramento como Microempresa – ME ou Empresa
de Pequeno Porte – EPP autenticada pela Junta Comercial; exceto para MEI.
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b) Fica dispensada a apresentação da certidão simplificada os Microempreendedores individuais (MEI),
sendo suprido pelo certificado da Condição de Microempreendedor Individual
c) Certidão ou Declaração da Visita Técnica onde serão executados os serviços, emitido pela Câmara
Municipal de Prado, sendo requisito para participação.
d) Certidão (oes), Certificado (s) de curso (s) técnico que comprovem a capacidade técnica para executar
os serviços do objeto deste certame.
d.1) Certidão (oes), Certificado (s) de curso (s) precisam atender a especificidade do objeto.

6.3- DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
6.3.1- Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da
matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos
que são válidos para a matriz e todas as filiais. Caso a empresa seja vencedora o termo de
compromisso e o contrato serão celebrados com a sede que apresentou a documentação.
6.3.2- A autenticação de cópias de documentos poderá ser feita por integrante da Comissão
Permanente de Licitação ou pelo Pregoeiro Oficial da Câmara Municipal de Prado/BA, mediante
cotejo com os originais, os quais serão imediatamente restituídos à respectiva empresa, somente
até um dia anterior à realização da licitação.
7- OBSERVAÇÃO
a) No caso da licitante enviar representante, a mesma deverá apresentar Termo de Credenciamento
(Modelo Anexo II) e Carteira de Identidade. O Termo de Credenciamento ficará fora dos
envelopes e será específico para se manifestar na presente licitação em nome da proponente,
com poderes para assinar atas, receber recursos e demais comunicações ao Pregoeiro, inclusive
para desistir do direito de recurso tanto da decisão de habilitação, quanto de classificação, além
das demais atribuições que forem transferidas para o representante.
b) A documentação apresentada será anexada ao processo e, caso seja cópia, esta deverá estar
autenticada em cartório, com o selo de fiscalização do poder judiciário ou na forma prescrita no
item 6.3.2, aceitando autenticação no momento da abertura somente se o mesmo estiver
com todos os originais em poder no momento de abertura e solicitar previamente tal
condição.
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c) Caso as certidões expedidas pela fazenda Estadual e Municipal não tragam consignados os
respectivos prazos de validade, a Comissão Permanente de Licitação ou o Pregoeiro Oficial
considerará como máximos os prazos vigentes no Estado da Bahia de 90 (noventa) dias e no
Município de Prado/BA de 90 (noventa) dias.
d) Para efeito de apresentação dos documentos e certidões acima mencionados não serão aceitos
quaisquer protocolos.
e) O Pregoeiro e sua equipe de apoio, se reserva ao direito de proceder buscas e extrair certidões
para averiguar a veracidade das informações constantes nos documentos apresentados, caso
julgue necessário, estando sujeita à inabilitação, a licitante que apresentar documentos em
desacordo com as informações obtidas pela comissão, além de incorrer nas sanções previstas
neste edital.
f) A aceitação dos dados via “Internet”, conforme o caso ficará condicionada à confirmação de sua
validade pela equipe de Apoio.
g) Solicita-se às licitantes que apresentem sua documentação preferencialmente na ordem
estipulada no presente edital.
8- DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO
8.1- No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão,
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame através da
apresentação de procuração, carta de preposto, termo de credenciamento ou cópia do Aditivo ou
Estatuto Social indicando o sócio-gerente representante, com duração mínima de 30 (trinta)
minutos.
8.2- Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro em envelopes separados, a
proposta de preços e os documentos de habilitação.
8.2.1- Iniciada a abertura do primeiro envelope-proposta estará encerrado o credenciamento e, por
consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
8.3- O Pregoeiro procederá à abertura dos Envelopes n.º 01 – PROPOSTA COMERCIAL,
classificando-as, pelo MENOR PREÇO GLOBAL, considerando para tanto as disposições da Lei
nº 10.520, principalmente as previstas no Art. 4º, VIII, IX, X e XI.
8.3.1- A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas
neste edital e seus anexos.
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8.3.2- No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais
erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas
para apuração do valor da proposta.
8.3.3- Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
8.3.4- Se a licitante for cooperativa de trabalho, para fins de aferição do preço ofertado, ao valor
total proposto será acrescido o percentual de 15% (quinze por cento) a título de contribuição
previdenciária que, nos termos do artigo 22, inciso IV, da Lei federal n.º 8.212, de 24 de junho de
1991, com a redação introduzida pela Lei federal n.º 9.876, de 26 de novembro de 1999, c/c artigo
15, I, da Lei federal n.º 8.212/91, constitui obrigação da Administração contratante (Patrimônio
Líquido).
8.4- As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos
seguintes critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superior
àquela;
b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três);
c) no caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes.
8.5- O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular
lances, de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.
8.5.1- A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances, em
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de
lances.
8.6- Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta
de menor preço, observada a redução mínima entre os lances determinados pelo Pregoeiro,
aplicável inclusive em relação ao primeiro.
8.7- A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão do LICITANTE da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
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8.8- O Pregoeiro durante a sessão poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais
condições que julgarem necessárias a fim de ordem à licitação.
8.9- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o LICITANTE desistente às
penalidades previstas em lei e neste Edital. Dos lances ofertados não caberá retratação.
8.10- A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.
8.10.1- Não havendo mais interesse dos LICITANTES em apresentar lance verbal, será encerrada
a etapa competitiva e ordenada as ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO.
8.11- O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do
preço.
8.12- Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço global
decidindo motivadamente a respeito.
8.12.1- O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será aferido a partir dos preços de mercado
vigentes na data da apresentação das propostas, nos termos de pesquisa realizada pela
Administração, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.
8.13- Sendo aceitável a proposta será aberto o Envelope n.º 02 – HABILITAÇÃO e verificado o
atendimento às exigências habilitarias previstas neste Edital.
8.14- Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital (PROPOSTA COMERCIAL e
HABILITAÇÃO), a LICITANTE será declarada vencedora, sendo adjudicado GLOBAL o objeto da
licitação, caso não ocorra a manifestação de recurso.
8.15- Caso os documentos apresentados nos envelopes n.º 01 e/ou n.º 02 não estejam numerados,
será(ao) solicitado ao(s) credenciado(s) que numere(m) os documentos, na presença de todos logo
após a abertura do envelope.
8.16- Serão inabilitadas as empresas que não apresentarem qualquer dos documentos citados nos
itens 5 e 6 ou que os apresentarem em desacordo com este Edital.
8.17- Serão desclassificadas as propostas que:
8.17.1- Não atenderem às exigências do ato convocatório desta licitação e demais definições e
especificações por ela fornecida;
8.17.2- Contiverem preços totais excessivos ou manifestamente inexequíveis;
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8.17.3- Apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços
de mercado;
8.17.4- Contiverem rasuras nos preços unitários, entendendo-se por rasura o preço riscado ou
raspado, de modo que sua leitura se torne ilegível ou dúbia.
8.18- A CÂMARA poderá, a qualquer tempo que anteceda a manifestação formal de concordância
com uma das propostas e a seu exclusivo critério, cancelar esta licitação ou parte dela sem que
caibam aos participantes quaisquer direitos, vantagens ou indenizações.
8.19- A LICITANTE em vias de ser julgada vencedora, ou já vencedora desta licitação, ou já
convidada a assinar a Ordem de Compra/Serviço com a CÂMARA, poderá, a juízo deste, perder
sua condição para assinar a aludida Ata, caso se enquadre em qualquer um dos seguintes casos:
8.19.1- Estado de falência, concordata, insolvência notória ou situação econômico-financeira
comprometida.
8.19.2- Título(s) protestado(s), cujo(s) valor(es) possa(m), a juízo da CÂMARA, comprometer a
prestação de serviços.
8.19.3- Declaração da devedora da Fazenda Federal, Estadual ou Municipal ou do INSS.
8.20 - Para contratação objeto da presente licitação será assinada Ordem de Serviço.
8.21- Ocorrendo a circunstância de ser apresentada apenas uma proposta válida, a CÂMARA a
receberá. Entretanto, ficará a critério da CÂMARA a sua aceitação ou o cancelamento.
8.22- A licitante é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo de
desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. A
desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura o Pregoeiro vier a
tomar conhecimento de fatos que contrariem as disposições contidas neste Edital ou que
desabonem a idoneidade da LICITANTE.
8.23- É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar da documentação e da proposta.
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8.24- A Licitante Vencedora deverá, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da
formalização e definição da proposta no pregão, formular e entregar, nos mesmos moldes descritos
no lote 5.1.2 a proposta definitiva de preços, contendo expressamente os valores ofertados, em via
original, sob pena de ser considerada desistente, convocando-se a segunda colocada, sem prejuízo
das sanções estabelecidas no litem 10 deste edital.
8.24.1- Na apresentação da contraproposta a empresa vencedora deverá informar obrigatoriamente
todas as características/especificações dos objetos licitados, que serão disponibilizados à
CÂMARA.
9 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO/ ABERTURA DA LICITAÇÃO
9.1- Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do presente pregão, protocolizando o pedido no protocolo geral da CÂMARA, até 02
(dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço desta
CÂMARA, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
9.1.1- Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
9.1.2- Não serão conhecidas as impugnações interpostas após os respectivos prazos legais, bem
como as que forem enviadas por fax.
9.2. ABERTURA DA LICITAÇÃO
9.2.1. A sessão para recebimento dos documentos das proponentes será pública e realizada em
conformidade com a legislação citada no preâmbulo deste Edital, suas cláusulas e Anexos.
10.

RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1- No final da sessão, as licitantes que quiserem recorrer deverão manifestar-se, motivadamente,
e juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais licitantes desde logo intimadas
para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.2- A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito
de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
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10.3- Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente.
10.4- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.
10.5- O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
10.6- Caso não haja recurso, o pregoeiro, na própria sessão pública, adjudicará o objeto do certame
à Proponente detentora do menor preço, encaminhando o processo para homologação pelo
Presidente da CÂMARA.
10.7- A homologação desta licitação não obriga a CÂMARA à aquisição do objeto licitado.
11 - DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1- As dúvidas quanto à interpretação dos termos deste Edital e de seus anexos, deverão ser
apresentadas à CÂMARA, por escrito, no protocolo geral do Setor de licitação, no endereço e
horário indicado no preâmbulo do Edital, até 02 (dois) dias úteis antes da entrega das propostas,
sob pena de ficarem sujeitas à exclusiva interpretação da CÂMARA, por ocasião do julgamento das
propostas, ou durante os procedimentos licitatórios.
11.1.1- Os esclarecimentos prestados a qualquer das LICITANTES serão transmitidos aos demais,
por escrito.
11.2- Antes do término da validade das propostas ou de sua prorrogação, o Pregoeiro comunicará
às LICITANTES a proposta vencedora.
11.2.1- Presume-se a desistência da LICITANTE de celebrar o Contrato quando, esgotado o prazo
respectivo para sua celebração, não tenha ocorrido a aposição da assinatura de seu(s)
representante(s) legal(is) no instrumento.
11.2.2- O prazo para assinatura poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela LICITANTE durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito
pela CÂMARA.
11.3- A LICITANTE deverá levar em conta, na apresentação de sua proposta, as despesas e os
tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais) incidentes sobre o
fornecimento, objeto desta licitação, não cabendo qualquer reivindicação devida a erro nessa
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avaliação, para efeito de solicitar revisão de preço ou reembolso por recolhimentos determinados
pela autoridade competente.
11.3.1- Caso seja apurado, no curso da contratação, que a LICITANTE acresceu indevidamente a
seus preços valores correspondentes a tributos, contribuições fiscais e/ou para-fiscais e
emolumentos de qualquer natureza não incidentes sobre o fornecimento do objeto, tais valores
serão imediatamente excluídos com a consequente redução dos preços praticados, e serão
reembolsados a CÂMARA os valores indevidos porventura pagos à LICITANTE.
11.4- Serão impedidas de participar da presente licitação empresas que tenham sido suspensas,
ou que venham a ser suspensa no transcurso desta licitação por qualquer ente federado, pelo prazo
assinalado no ato que tenha determinado a suspensão, ou que tenham sido consideradas
impossibilitadas para contratar com a CÂMARA.
11.5- Em caso de não solicitação de esclarecimentos e informações pelas Proponentes, pressupõese que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo posteriormente
o direito a qualquer reclamação.
11.6 – O Termo Contratual terá a validade a até 31 de dezembro de 2021, contados da assinatura
do Instrumento Contratual vinculado a este Certame.
12- OUTROS ESCLARECIMENTOS
12.1- O mês de apresentação da proposta será considerado como mês de referência dos preços
propostos.
12.2- A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o
Pregoeiro, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração
não afetar a formulação das propostas.
12.3- O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo o
registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos, bem como promover
diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde
que não implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar originariamente
da proposta.
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12-4- O Pregoe, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais
constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento
ou contrariem a legislação pertinente.
13. DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE DO EDITAL
13.1- Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante deste Edital, como anexos:
13.1.1- Termo de Referência (Anexo I);
13.1.2- Modelo de Credenciamento (Anexo II);
13.1.3- Modelo de Declaração de Habilitação (Anexo III);
13.1.4 - Modelo de Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte (Anexo IV)
13.1.5- Modelo de Declaração com Informações da Empresa Licitante (Anexo V);
13.1.6- Modelo de Declaração de Trabalho do Menor (Anexo VI);
13.1.7- Modelo de Proposta Financeira (Anexo VII)
13.1.8- Modelo de Declaração de Fato Superveniente. (Anexo VIII);
13.1.9- Minuta do Termo de Contrato (ANEXO IX)

Prado/BA, 30 de agosto de 2021.

ANTONIO CARLOS ROSARIO DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2021
ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
1 – OBJETO
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço global, objetivando CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA O PLENARIO,
SALA DE REUNIÃO E CANTINA; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO E
INSTALACÃO DE PISO LAMBRI, PISO LAMINADO E GUARDA CORPO PARA O PLENÁRIO E
PISO LAMBRI NAS PAREDES DO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADO – BA, nas
condições estabelecidas neste Edital e nos seus Anexos.
2 – JUSTIFICATIVA
A contratação de empresa para prestação de serviços em fornecimento e instalação lambri
confeccionado/instalado com piso laminado clicado; piso laminado clicado/instalado; guarda corpo
em vidro; e reposição/aquisição de mobiliários na Câmara Municipal de Prado – BA., justifica-se
necessária para reposição de materiais danificados e/ou sem possibilidade de recuperação devido
ao uso ao longo dos anos, inclusive o guarda corpo visa evitar acidentes, uma vez que a altura da
plataforma do plenário para a galeria é considerável e não existe nenhuma proteção.
Assim busca-se cuidar do prédio desta Casa de Leis, que há muito não tem uma reforma/reposição
como esta que se leva a efeito, e dispondo a empresa licitante vencedora de profissional qualificado
para atendimento das necessidades com maior rapidez e prestabilidade, dando garantia de seus
serviços.
Entendemos, portanto a necessidade de contratação deste serviço/fornecimento de mobiliário a fim
de elevarmos a qualidade das condições de trabalho, contribuindo para o aprimoramento do nível
dos serviços prestados a sociedade e cuidados com o patrimônio público que é de responsabilidade
desta Presidência.
A Câmara Municipal de Prado-BA, necessita contratação dos serviços especializados abaixo
descritos, para suprir as necessidades de Plenário, cantina, sala de reunião e paredes do auditório.
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LOTE 1 - SERVIÇOS
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

2

LAMBRI confeccionado/instalado com piso laminado
clicado, com camada superior composta por um filme
cristalino de celulose com partículas de óxido de
alumínio e impregnado com resina melamínica, Painel
de alta densidade produzido com partículas de
eucalipto alongadas e agulhadas, antibacteriano,
produzido com madeira 100% de reflorestamento, cor
CARVALHO MAIORCA conforme medidas locais
PISO LAMINADO clicado/instalado, com camada
superior composta por um filme cristalino de celulose
com partículas de óxido de alumínio e impregnado com
resina melamínica, Painel de alta densidade produzido
com partículas de eucalipto alongadas e agulhadas,
antibacteriano, produzido com madeira 100% de
reflorestamento, cor CARVALHO MAIORCA conforme
medidas locais

1

UNIDADE

QUANT.

unid.

1

unid.

1

UNIDADE

QUANT.

unid.

1

unid.

1

unid.

1

LOTE 02 – AQUISIÇÃO
ITEM

1

2

3

ESPECIFICAÇÃO
GUARDA CORPO EM VIDRO, fechamento de guarda
corpo com estrutura em inox polido e vidros incolor
10mm instalados com coluna dupla reforçada formato
U com 02 portões em frente as escadas
tamanho1057mmx75mm, portões 08mm tamanho
93mmx75mm
Balcão confeccionado em MDF 15mm branco, med.
1,60x0,90x0,45 (CxAxP) tampo MDF balcão com
reengrosso para 30mm, possuindo 3 vãos: 2 vãos
laterais com 01 porta cada e 2 prateleiras internas w 1
vão central sem portas e com 2 prateleiras, portas com
dobradiças de pressão e puxadores metálicos
cromados, acabamento com fita de bordo em PVC,
fixado com cola contato, balcão com sapatas
niveladoras
CONJUNTO DE BANCADA PARA VEREADORES,
contendo 02 bancadas medindo 3,47x0,60x0,76
(CxPxA) cada. Tampo e pés da bancada confeccionado
no sistema tamburato, com 45mm de espessura,
utilizando-sw na face superior e inferior MDF 15mm na
cor C7 claro, espassadas entre si 15mm, a bancada
possui nas laterais e na face frontal moldura medindo
de altura 82cm, sendo 10cm de rodapé na cor preto, e
espessura de 10cm confeccionada em MDF na cor
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modulada e uma mesa diretora com a bancada
medindo 3,21x0,60x0,76 (CxPxA) tampo e pés da
bancada confeccionado no sistema tamburato com
45mm de espessura, na face superior e inferior com
MDF 15mm na cor c7 claro espassados entre si 15 mm
gerando uma espessura final de 45 mm a bancada
possui nas laterais e na face frontal moldura medindo:
altura 82 cm sendo 10cm para roda pé na cor preta,
espessura de 10 cm confeccionado em MDF na cor
madeirada frontal a moldura a bancada possui no
painel medindo 90 cm de altura, 2,30 de comprimento
com 6 cm de espessura confeccionado em MDF 15mm
na cor brifi, o painel será fixado a bancada na face
frontal da moldura.

4

5

Mesa de Reunião medindo 2,50x1,00x0,76 (CxLxA)
tampo da mesa em MDF 15mm, cor padrão madeirado,
tampo com borda de 45mm, pés confeccionado no
sistema tamburato usando-se nas faces externas MDF
15mm espassadas 15mm, gerando uma espessura
acabada de 45mm, tampo e pés com acabamento em
fita de borda em PVC, fixado através de cola contato e
pés com sapatilha niveladora.
Armário para Cozinha, bancada de granito,
confeccionado em MDF branco 15mm, medindo
1,35x0,70x0,58(CxAxP) com 02 vãos, sendo um com 4
gavetas e o outro com 2 portas, gavetas com corrediças
telescópicas e os puxadores de alumínio, portas com
dobradiças de pressão e puxadores de alumínio,
acabamento com fita bordo em PVC e fixado com cola
contato.
Cadeira Presidente giratória com assento/encosto
revestido em corino, com espuma laminada, base com
regulagem de altura e sitema back system, braços na
cor preta, rodízios de nylon. Tam 58x106mm

unid.

1

unid.

1

unid.

1

unid.

2

6
Cadeira Diretor giratória com assento/encosto
revestido em corino com espuma laminada, base com
regulagem de altura e sistema back system, braços na
cor preta, rodízios de nylon. Tam 58x93mm

7
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Cadeira Executiva giratória com assento/encosto
revestido em corino com espuma laminada, base com
regulagem de altura e sistema back system, braços na
cor preta, rodízios de nylon. Tam 46x90 mm

unid.

11

8
2.1 – DOS SERVIÇOS
- confecção e instalação de LAMBRI com piso laminado clicado, conforme medidas locais e
descrição no item 2 acima;
- confecção e instalação de piso laminado clicado, conforme medidas locais e descrição no item 2
acima;
- confecção e instalação de guarda corpo em vidro, conforme medidas locais e descrição no item 2
acima;
- confecção e instalação balcão conforme medidas locais e descrição no item 2 acima;
- confecção e instalação conjunto de bancada para vereadores conforme medidas locais e descrição
no item 2 acima;
- confecção e instalação mesa de reunião, conforme medidas locais e descrição no item 2 acima;
- confecção e instalação armário para cozinha, conforme medidas locais e descrição no item 2
acima.
2.2 – DA AQUISIÇÃO
A Câmara Municipal de Prado necessita dos bens definidos no Lote 2 acima para atender as
demandas deste Poder Legislativo, auxiliador, fiscalizador e legislador carece o solicitado no objeto
para desincumbir de maneira satisfatória e eficaz a sua função legislativa. E assim poder assistir
melhor a população pradense que tanto anseio os serviços públicos de qualidade e eficaz.
3. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. Os serviços serão realizados, habitualmente, nas dependências da Câmara Municipal de
Prado/BA, exceto quando de natureza complexa necessitando ser desenvolvido na sede da
Contratada.
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4. PRAZOS
4.1. Os serviços descritos no item 2.1 serão realizados de segunda a sexta-feira das 08:00 às 13:00,
nos endereços indicados no item 3.1 deste Termo;
4.2 O prazo para conclusão do serviço descrito no item 2.1 poderá ser estendido, com a condição
da Contratada fornecer equipamento com equivalente função, capacidade e quantidade até que os
reparos venham a ser concluídos;
4.3 O não cumprimento do prazo previsto pelo item 4.2 sujeitará a CONTRATADA à aplicação de
multa de 10 % (dez por cento) cumulada à multa diária de 1 % (um por cento) por dia que exceda
aquele prazo. Em ambos os casos, o percentual das multas incidirá sobre o valor mensal do
contrato.
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Além das Obrigações constantes no Contrato, a CONTRATADA, obriga-se a:
5.1. Executar os serviços com profissionais habilitados, qualificados, capacitados e autorizados,
com experiência comprovada, refazendo por sua conta os serviços considerados como mal
executados ou quando utilizado material de má qualidade;
5.2. Prestar garantia permanente dos serviços e peças de reposição fornecidos durante a vigência
deste contrato;
5.3 A contratada deverá possuir todos os equipamentos necessários para que possa cumprir o
estabelecido no item 4, garantindo assim a continuidade dos serviços prestados;
5.4. Fornecer todas os componentes originais dos fabricantes necessários para manutenção;
5.5. Executar os serviços segundo a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente,
dentro dos preceitos normativos;
5.6. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Câmara Municipal de Prado
ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
5.7. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos,
contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços
executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não terão qualquer vínculo
empregatício com a Prefeitura Municipal de Prado.
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. Permitir o livre acesso dos empregados da empresa a ser Contratada às dependências dos
setores da Câmara, sempre que se fizer necessário, desde que estejam portando crachá de
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identificação e exclusivamente para execução dos serviços nos locais onde os equipamentos
estejam instalados, observadas as normas de segurança existentes;
6.2. Zelar pela segurança dos equipamentos, não permitindo o seu manuseio por pessoas não
habilitadas;
6.3. Comunicar a empresa sobre possíveis irregularidades observadas na execução dos serviços,
para imediata adoção das providências;
6.4. Permitir a retirada, mediante termo específico, do equipamento cuja manutenção não possa ser
realizada nas dependências do setor, de acordo com o item 3.1;
6.5. Fornecer atestados de capacidade técnica-operacional quando solicitado, desde que atendidas
as obrigações contratuais.
7. VIGÊNCIA
7.1. O prazo de vigência do Termo Contratual, será até 31 de dezembro de 2021, contados da data
da sua assinatura.
8. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
8.1. A fiscalização e o controle da execução dos serviços caberá a Secretaria desta Câmara;
8.2. Ao Gestor do Contrato caberá efetuar as chamadas técnicas para os serviços de manutenção
corretiva e comunicar à Divisão de Patrimonio a saída de qualquer equipamento que necessite ser
consertado fora das dependências dos setores, desta Câmara;
8.3. Os serviços estarão sujeitos à mais ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em todas
as etapas; e a presença do servidor designado como representante da Câmara Municipal de Prado,
não diminuirá a responsabilidade da empresa na sua execução do serviço.
9 – OUTRAS PRESCRIÇÕES
Além das especificações acima, deverão ser observadas as prescrições a seguir, todas
condicionantes da aceitação da proposta apresentada:
9.1 – Não serão aceitos serviços em desacordo com as especificações constantes do presente
Termo de Referência;
9.2 – Prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 dias;
9.3 – Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos para a prestação dos serviços,
como transporte, hospedagem e refeições.
9.4 – Deverá a empresa licitante seguir todas as normas constantes do edital e seus anexos.
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10 – CONSIDERAÇÕES FINAIS, MODALIDADE ESCOLHIDA E CRITÉRIO DE JULGAMENTO
10.1. DA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL:
O Decreto nº 5.450/05, cujo art. 4º tornou obrigatório o uso da modalidade pregão,
preferencialmente na sua forma eletrônica, para as contratações de bens e serviços comuns pelos
órgãos e entidades da Administração Pública federal. Como a norma admite a adoção do pregão
presencial na hipótese de comprovada inviabilidade da sua realização no modo eletrônico.
Apesar de mais econômico que as demais modalidades, o pregão eletrônico apresenta inúmeros
custos, muitas vezes, não mensurados. Esse fato nos faz questionar se o pregão está atendendo o
princípio da economicidade, em especial para aquisições de bens e serviços de valores próximos
aos limites para dispensa de licitação, expostos no art. 24, incisos I e II, da Lei 8.666/93.
Embora o Pregão eletrônico seja a modalidade de licitação preferencial, adotamos a modalidade
presencial, para aquisição de bens e serviços, por diversas razões dentre elas:
- O Pregão presencial permite inibir a apresentação de propostas insustentáveis que atrasariam os
procedimentos da modalidade eletrônica e aumentariam seus custos, assim como a possibilidade
de esclarecimentos imediatos durante o pregão presencial e facilidade na negociação de preços,
verificação das condições de habilitação e execução da proposta.
- A opção pela modalidade presencial do pregão, não produz alteração no resultado final do
certame, pelo contrário, permite maior redução de preços em vista da interação do pregoeiro com
os licitantes, a empresa vencedora está localizada no próprio município, diminuindo desta forma os
custos. Do mesmo modo, o órgão licitante possui esses recursos virtuais, mas o mercado local não,
ou, os que possuem, não os empregam, igualmente restará prejudicada a competitividade em torno
do certame.
No mais, o Pregão é a forma obrigatória de modalidade de licitação a ser utilizado, previsto no
Decreto nº 5.504/05, o que, efetivamente, aqui ocorre, tendo sido, apenas, optado pela sua forma
Presencial, o que, reitere-se, indubitavelmente, é permitido pela mesma legislação pertinente, haja
vista que o Decreto predito apenas estabelece a preferência pela forma Eletrônica, e não sua
obrigatoriedade, e sendo que o Pregão Presencial, além de mais prático, fácil, simples, direto e
acessível, atinge o seu fim, e fim único de toda licitação, qual seja garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, permitindo a participação de quaisquer interessados que atendam aos
requisitos exigidos, e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, mediante
sessão pública, por meio de propostas de preços escritas e lances verbais, além de ser
eminentemente público e aberto, não resultando, desta forma, em qualquer prejuízo para a
Administração, eis porque se justifica a inviabilidade da utilização do pregão na forma eletrônica,
optando-se, como aqui se faz, pela utilização do Pregão Presencial.
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A modalidade presencial é regulamentada pelo Decreto 3.555, de 2000. A modalidade eletrônica é
regulamentada pelo Decreto 5.450, de 2005. Pelo que vê, a utilização do pregão, na forma
presencial, que utilizamos não é modalidade extinta e nem revogada, muito embora o emprego da
modalidade pregão, preferencialmente na forma eletrônica, esteja previsto no art. 4º, § 1o do
Decreto nº 5.504, de 2005.
10.2. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO ADOTADO
No que tange o critério de julgamento adotado, MENOR PREÇO GLOBAL, entendemos o mesmo
ser mais satisfatória do ponto de vista da eficiência técnica, agrupados por ITEMS DA MESMA
NATUREZA E GUARDAM CORRELAÇÕES ENTRE SI. Dessa forma, a divisão do fornecimento
dos serviços foi feita em 01 (um) Item de forma a se agrupar os itens com características
semelhantes, visando dotar de maior celeridade e eficiência as várias etapas procedimentais
relativas à licitação, formalização e gerenciamento das contratações, aquisição e recebimento dos
materiais e controles dos atos processuais, com reflexos na economia processual e financeira, além
de proporcionar uma maior atratividade para as empresas participantes da licitação.
Ademais, o art. 15, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, estabelece que: “as compras, sempre que
possível, deverão: (...) IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para
aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade”.
A exigência de parcelamento está prevista também no art. 23, §1º, da Lei 8.666/1993. Trata-se de
assunto já sumulado pelo TCU (Súmula nº 247) e expresso na IN MPDG nº 5/2017, que, em seu
art. 24, §1º, VIII.
Prado/BA, 30 de agosto de 2021.

Jalene França Soares
ANALISTA LEGISLATIVA
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ANEXO II

CREDENCIAMENTO

Em atendimento ao exigido no processo de licitação supra, credenciamos o Sr.
____________________________________________________________, carteira de identidade
___________________, para representar esta empresa, no referido processo, com plenos poderes
para apresentar proposta, juntar documentos, renunciar ao direito de recurso, assinar atos e termos,
tomar deliberações e prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.
OBS:
1) Este Suplemento deverá vir acompanhado de cópia autenticada de cédula de identidade do
seu beneficiário, de cópia autenticada do contrato social, caso não seja apresentado à
Comissão o seu original.
2) Quando o representante for sócio da empresa licitante, poderá ser apresentada, em
substituição ao documento de credenciamento supracitado, cópia autenticada do contrato
social onde conste poder de representação, ou Registro Comercial (no caso de empresa
individual) acompanhado de cópia autenticada da cédula de identidade.
3) Este documento só terá validade com firma reconhecida no cartório.

Assinatura:___________________________

CARIMBO DA EMPRESA COM ENDEREÇO E CNPJ:______________________
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ANEXO III

DECLARAÇÃO

A:

CÂMARA DE PRADO - BA
Prezados Senhores,

Nos termos do inciso VII do art. 4º da Lei 10.520, de 15 de julho de 2002, declaramos sob as
penas da lei, que a licitante ________________________________________, inscrita no CNPJ/MF
sob

o

nº

__________________________,

situada

à

______________________________________, cumpre plenamente os requisitos de habilitação
previstos para o Pregão Presencial em referência, e que está ciente das penalidades previstas no
art. 7º do referido diploma legal.

Local e data

_________________________________________
Nome e Cargo do Representante da Licitan
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato
convocatório, que a empresa _______________________________________ (denominação da
pessoa jurídica), CNPJ nº ___________________________ é microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o
direito da preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial
n.º 007/2021, realizado pela Câmara Municipal de Prado - BA e, que não se inclui nas condições
estabelecidas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006.

Local e data.

Nome do representante

RG n° ...............................
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ANEXO V

DECLARAÇÃO

A
CÂMARA DE PRADO - BA
Prezados Senhores,
Em atenção ao Pregão acima referenciado, declaramos que:
1
Concordamos com as disposições do Pregão e seus anexos.
2
O prazo de validade dos preços e condições constantes da presente proposta é de
60 (sessenta) dias corridos.
3
Caso vencedora, temos condições entregar o objeto licitado, IMEDIATAMENTE,
após a ordem da CAMARA, por escrito.
4
Acataremos as Normas Administrativas e Instruções de Segurança, Meio Ambiente
e Administração vigentes no MUNICIPIO.
5
Temos pleno conhecimento das condições gerais e locais onde será fornecido o
objeto licitado, tais como legislação, condições de transporte, vias de acesso, mão-de-obra local,
etc.
6
Na hipótese de nossa Empresa sair vencedora na Licitação em referência,
informamos a seguir o(s) representante(s) legal(is) para a assinatura do Instrumento Contratual,
bem como as demais informações para cadastramento:
CNPJ:_______________________Inscr. Estadual:_______________ Inscr.
Muncipal:____________
Endereço Completo, com CEP:_______________________________________________
________________________________________________________________________
Telefone(s):___________________Telefax:________________E-mail:________________
Nome da pessoa que deverá ser
contatada:_______________________________________
Nome da pessoa p/assinatura do contrato
(Repres.):________________________________________
Cargo:_____________________________________________
Banco__________________________________ Código__________.
Agência_________________________________ Código__________.
Conta Corrente nº_____________________ dv __ (dígito verificador).
Local e data
_________________________________________
Nome e Cargo do Representante da empresa
Nome da empresa
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR

A:

CÂMARA DE PRADO / BA

Prezados Senhores,

Declaro para fins de prova junto à CÂMARA MUNICIPAL DE PRADO/BA, nos termos do inciso V
do Art. 27 da Lei 8.666/93, que a empresa __________________________________________,
inscrita

no

CNPJ/MF

sob

o

nº

________________________________,

situada

_______________________________, não emprega em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
menores de dezoito anos e, em qualquer trabalho, menores de dezesseis anos, salvo na condição
de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Local e data

_________________________________________
Nome e Cargo do Representante da Licitante
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ANEXO VII

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2021

PROPOSTA FINANCEIRA
DADOS DA PROPONENTE

Preenchimento pelo Proponente

Razão Social
CNPJ
Endereço, nº, Bairro, Cidade / UF
Telefone/Fax
E-mail da proponente
Dados Bancários
Banco / Agência / Conta Corrente

/

/

Representante Legal / Procurador

Nome, Nacionalidade, Estado Civil, Identidade, CPF, Cargo

(para assinatura do contrato)

na Empresa proponente.

LOTE 1 – SERVIÇOS

ITEM

1

ESPECIFICAÇÃO

UNIDADE

QUANT.

LAMBRI confeccionado/instalado com piso laminado
clicado, com camada superior composta por um filme
cristalino de celulose com partículas de óxido de
alumínio e impregnado com resina melamínica, Painel
de alta densidade produzido com partículas de
eucalipto alongadas e agulhadas, antibacteriano,

unid.

1
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produzido com madeira 100% de reflorestamento, cor
CARVALHO MAIORCA conforme medidas locais

2

PISO LAMINADO clicado/instalado, com camada
superior composta por um filme cristalino de celulose
com partículas de óxido de alumínio e impregnado com
resina melamínica, Painel de alta densidade produzido
com partículas de eucalipto alongadas e agulhadas,
antibacteriano, produzido com madeira 100% de
reflorestamento, cor CARVALHO MAIORCA conforme
medidas locais

unid.

1

TOTAL DO LOTE I:

LOTE II - AQUISIÇÃO

ITEM

1

2

3

ESPECIFICAÇÃO
GUARDA CORPO EM VIDRO, fechamento de guarda
corpo com estrutura em inox polido e vidros incolor
10mm instalados com coluna dupla reforçada formato
U com 02 portões em frente as escadas
tamanho1057mmx75mm, portões 08mm tamanho
93mmx75mm
Balcão confeccionado em MDF 15mm branco, med.
1,60x0,90x0,45 (CxAxP) tampo MDF balcão com
reengrosso para 30mm, possuindo 3 vãos: 2 vãos
laterais com 01 porta cada e 2 prateleiras internas w 1
vão central sem portas e com 2 prateleiras, portas com
dobradiças de pressão e puxadores metálicos
cromados, acabamento com fita de bordo em PVC,
fixado com cola contato, balcão com sapatas
niveladoras
CONJUNTO DE BANCADA PARA VEREADORES,
contendo 02 bancadas medindo 3,47x0,60x0,76
(CxPxA) cada. Tampo e pés da bancada confeccionado
no sistema tamburato, com 45mm de espessura,
utilizando-sw na face superior e inferior MDF 15mm na
cor C7 claro, espassadas entre si 15mm, a bancada
possui nas laterais e na face frontal moldura medindo
de altura 82cm, sendo 10cm de rodapé na cor preto, e
espessura de 10cm confeccionada em MDF na cor
modulada e uma mesa diretora com a bancada
medindo 3,21x0,60x0,76 (CxPxA) tampo e pés da
bancada confeccionado no sistema tamburato com

UNIDADE

QUANT.

unid.

1

unid.

1

unid.

1

End.: Av. Prado/Itamarajú, S/N – São Sebastião – Prado – Bahia – Brasil, Cep 45.980.000 CNPJ 16.412.306/0001-95

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA
45mm de espessura, na face superior e inferior com
MDF 15mm na cor c7 claro espassados entre si 15 mm
gerando uma espessura final de 45 mm a bancada
possui nas laterais e na face frontal moldura medindo:
altura 82 cm sendo 10cm para roda pé na cor preta,
espessura de 10 cm confeccionado em MDF na cor
madeirada frontal a moldura a bancada possui no
painel medindo 90 cm de altura, 2,30 de comprimento
com 6 cm de espessura confeccionado em MDF 15mm
na cor brifi, o painel será fixado a bancada na face
frontal da moldura.

4

5

Mesa de Reunião medindo 2,50x1,00x0,76 (CxLxA)
tampo da mesa em MDF 15mm, cor padrão
madeirado, tampo com borda de 45mm, pés
confeccionado no sistema tamburato usando-se nas
faces externas MDF 15mm espassadas 15mm, gerando
uma espessura acabada de 45mm, tampo e pés com
acabamento em fita de borda em PVC, fixado através
de cola contato e pés com sapatilha niveladora.
Armário para Cozinha, bancada de granito,
confeccionado em MDF branco 15mm, medindo
1,35x0,70x0,58(CxAxP) com 02 vãos, sendo um com 4
gavetas e o outro com 2 portas, gavetas com
corrediças telescópicas e os puxadores de alumínio,
portas com dobradiças de pressão e puxadores de
alumínio, acabamento com fita bordo em PVC e fixado
com cola contato.
Cadeira Presidente giratória com assento/encosto
revestido em corino, com espuma laminada, base com
regulagem de altura e sitema back system, braços na
cor preta, rodízios de nylon. Tam 58x106mm

unid.

1

unid.

1

unid.

1

unid.

2

unid.

11

6
Cadeira Diretor giratória com assento/encosto
revestido em corino com espuma laminada, base com
regulagem de altura e sistema back system, braços na
cor preta, rodízios de nylon. Tam 58x93mm

7
Cadeira Executiva giratória com assento/encosto
revestido em corino com espuma laminada, base com
regulagem de altura e sistema back system, braços na
cor preta, rodízios de nylon. Tam 46x90 mm

8
TOTAL DO LOTE II
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TOTAL GERAL DOS LOTES I E II: R$ XX.XXXX.XXX

1. DECLARAÇÕES:
1.1.

Preço:Nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes e
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre os serviços da presente licitação.

1.2.

Condições de Execução: Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a contar da data de
abertura dos envelopes.

Prado-BA, _____ de _______________ de 2021.

_____________________________
Razão Social / CNPJ
Nome do representante legal
Nº do RG do Representante Legal
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2021
ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO
A empresa _______________________________________, CNPJ n.º _______________________,
situada na ____________________, para os fins do PREGÃO PRESENCIAL n.º 007/2021, DECLARA,
sob as penas da lei:
1) Que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, conforme previsto no inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal;
2) Que não possui no seu quadro societário membro que seja servidor Público Municipal do
Poder Executivo e ou do Poder Legislativo;
3) Que havendo prévia autorização do órgão licitante para sublocação ou subcontratação os
contratos que vierem a serem firmados não incluirão terceiros que seja servidor Público
Municipal do Poder Executivo e ou do Poder Legislativo
4) Que não possui qualquer fato/restrição impeditiva para contratar com o Poder Público, se
comprometendo a informar caso ocorra posterior à realização desta licitação.

________________, ____ de _____________ de 2021

Assinatura

OBSERVAÇÃO: Declaração em papel timbrado do licitante
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CÂMARA MUNICIPAL DE PRADO
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2021

TERMO DE CONTRATO Nº. 031/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2021

A CÃMARA MUNICIPAL DE PRADO/BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ
sob o nº 16.412.306/0001-95, com sede na Rodovia Prado/Itamaraju, Km 02, SN, Sao Sebastiao Prado/BA, neste ato representado por seu Presidente, Sr. ODILEI QUEIROZ MATOS, brasileiro,
casado, agente Público, portador do RG nº 11.748.766-03 SSPBA, inscrito no CPF sob nº
013.929.865-75, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro a Empresa
XXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob nº XXXXXXXXXX, com endereço na xxxxxxxx, xxx,
bairro – cidade estado CEP xx xxx,xxx neste ato representada pelo(a) Sr.(a) XXXXXXXXXXXA,
inscrito(a) no CPF sob nº xxx.xxx.xxx-xx, denominada CONTRATADA, para a aquisição do objeto
descrito na cláusula primeira, constante no Processo Administrativo nº 031/2021, Pregão
Presencial nº 007/2021, para serviços, regendo-se pela Lei Federal Nº 8.666, de 21 de Junho de
1993, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a
seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO – O presente contrato tem por objetivo CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA O
PLENARIO, SALA DE REUNIÃO E CANTINA; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO
E INSTALACÃO DE PISO LAMBRI, PISO LAMINADO E GUARDA CORPO PARA O PLENÁRIO
E PISO LAMBRI NAS PAREDES DO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADO – BA,
nas condições estabelecidas neste Edital e nos seus Anexos.
As quantidades constantes dos anexos do Edital de Licitação são estimativas, não obrigando a
Administração à contratação total.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
O preço para o presente ajuste é de R$ xxxxxx ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx),
constante da proposta vencedora da licitação, aceito pela CONTRATADA, entendido este como
preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias:

Unidade: 0101 Câmara Municipal
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Proj/Ativ.: 01.031.0101.1001 – Aquisição, Construção, Ampliação, Reformas e Aparelhamento do
Prédio da Câmara Municipal.

Elemento: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Elemento 4.4.90.52.00 Equipamentos e materiais permanente.
Fonte De Recurso: 0100000 Recursos Livres (Duodécimos)
CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1 Para efetivação do pagamento pela CÂMARA Municipal é necessário a apresentação da(s)
nota (s) fiscal(is), acompanhado do atestado de recebimento, dentro dos prazos e qualidade dos
produtos recebidos pela Secretaria responsável pela solicitação, até o dia 10 (dez) de cada mês
e o pagamento será efetuado até o 5º dia útil, após a apresentação da mesma. Ainda deverão
estar acompanhadas de Certidões Negativas Conjunta de Débito de INSS e Fazenda Federal,
CND Trabalhista, FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante,
devidamente atualizadas.
4.2 A empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL, deverá apresentar juntamente com a nota
fiscal a comprovação da mencionada opção.
4.3 O CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem
devidos pela CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento contratual.
4.4. Nenhum faturamento da CONTRATADA será processado sem que tenha sido previamente
emitida a respectiva Ordem de serviço;
4.5. Fica assegurado a Câmara e direito de deduzir do pagamento devido à CONTRATADA,
independente da aplicação de multas, importâncias correspondentes a:
4.5.1 Despesas relativas à correção de eventuais falhas;
4.5.2 Dedução relativa aos produtos de sua responsabilidade não fornecidos;
4.5.3 Débitos com a Administração Municipal;
4.5.4 Débitos a que tiver dado causa.
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
O presente termo contratual poderá ter os valores contratados reajustados mediante previa
autorização do CONTRATANTE na forma prescrita no art. 65 da lei 8666/93.
CLÁUSULA SEXTA – DA REVISÃO DOS PREÇOS
O presente Termo de Contrato poderá ter os preços revisados mediante prévia autorização do
CONTRATANTE, observando o disposto nos artigos 16, 17 e 18 do Decreto Municipal n°
162/2021.
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CLÁUSULA SÉTIMA - VIGÊNCIA DO CONTRATO
O Prazo de duração deste contrato será da assinatura até 31 de dezembro de 2021, podendo
ser prorrogado de acordo com o art. 57 da Lei 8.666/93 e sempre que houver manifestação
formal das partes em relação a continuidade do Contrato, antecipada em pelo menos trinta (30)
dias.
Parágrafo Único – A Administração, por razões de interesse público, poderá a qualquer
tempo declarar o término antecipado do Contrato ora firmado, bastando uma
notificação prévia com prazo de 30 (trinta) dias para a rescisão, sendo que em tal
hipótese será devido a CONTRATADA, o pagamento, se houver de saldo referente aos
serviços contratados.
Parágrafo Único – A Administração, por razões de interesse público, poderá a qualquer tempo
declarar o término antecipado do Contrato ora firmado, bastando uma notificação prévia com
prazo de 30 (trinta) dias para a rescisão, sendo que em tal hipótese será devido a CONTRATADA,
o pagamento, se houver de saldo referente aos produtos contratados.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES
Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado;
b) dar a CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do contrato;
c) fiscalizar e acompanhar a execução do contrato, através dos seguintes representantes
nomeados pelo Município.
1) BENEDITO RIBEIRO MOTA
d) A contratação com o licitante vencedor obedecerá às condições do instrumento de contrato
constante do Anexo IX, facultada a substituição, a critério da Administração, por instrumento
equivalente, desde que presentes as condições do art. 62 da Lei Federal nº 8.666/93.
Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) executar os serviços contratados na forma ajustada;
b) atender os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, e comerciais decorrentes da
execução do presente contrato;
c) manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por elas
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
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d) os serviços, nos quantitativos solicitados, deverão ser executados, conforme prazos, locais e
quantitativos indicadas na ordem de serviço emitida pelo Departamento Responsável.
CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
O CONTRATANTE poderá modificar unilateralmente o presente contrato para melhor adequação
das finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO
A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa,
previstos no art. 77 da Lei Federal n°. 8.666 de 21 de junho de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
O contrato ora celebrado poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos casos previstos nos
artigos 77 e 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1.993 e alterações em vigor.
Parágrafo Primeiro – O contrato para a prestação dos serviços poderá ser rescindido por
iniciativa da CONTRATADA, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo
CONTRATANTE, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim;
Parágrafo segundo – Na hipótese prevista no parágrafo anterior, a prestação dos serviços
pela CONTRATADA não poderão ser interrompidos ou paralisados, até a decisão judicial
transitada em julgado.
Parágrafo Terceiro - A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da
contratação, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, bem como na assunção do
objeto do contrato pelo CONTRATANTE na forma que o mesmo determinar.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
A CONTRATADA por descumprimento de qualquer cláusula contratual sujeitar-se-á as seguintes
penalidades:
I - Advertência;
II - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
III - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior;
IV - Multa por atraso injustificado nos serviços, que será graduada de acordo com a gravidade
da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
a. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigação;
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b. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte
dos produtos não fornecidos;
c. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos produtos contratados, por cada dia
subseqüente até o trigésimo.
Parágrafo Único - As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo
de 05 (cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor da contratação, após
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas
judicialmente, a critério da Secretaria Municipal de Finanças.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO
O presente Termo de Contrato encontra-se vinculado ao Edital e seus anexos do Pregão
Presencial nº. 007/2021, propostas financeiras dos proponentes e ao Termo de Compromisso
do Registro de Preços originada da referida licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DOS CASOS OMISSOS
As omissões relativas ao presente Contrato são reguladas pelas Leis nºs. 8.666/93 e 10.520/02
e suas alterações em vigor.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
As partes elegem o Foro da Comarca de PRADO – BA, para dirimir quaisquer dúvidas emergentes
do presente contrato. E por assim estarem, justos e contratados, assinam o presente
instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas,
para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

PRADO/BA, 30 de Agosto de 2021.

Odilei Queiroz Matos
Presidente da Camara Municipal
Contratante

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Contratado (a)

_______________________________
CPF nº
_______________________________
CPF nº
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 031//2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2021

RECIBO
PREGÃO PRESENCIAL do tipo menor preço global, Objetivando CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA O PLENÁRIO,
SALA DE REUNIÃO E CANTINA; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO E
INSTALACÃO DE PISO LAMBRI, PISO LAMINADO E GUARDA CORPO PARA O PLENÁRIO E
PISO LAMBRI NAS PAREDES DO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADO – BA, nas
condições estabelecidas neste Edital e nos seus Anexos.

RECIBO
___________________________________________________________,
CPF/CNPJ N.º_______________________, retirou este Edital de licitação e
deseja ser informada de qualquer alteração pelo fax:_______________
telefone____________ Celular __________________________________ EMAIL__________________________________________________
_______________________, aos ____ /____ / ___
_______________________________
1. Nome legível e Assinatura

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À CÂMARA MUNICIPAL DE PRADO PARA
EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO.

A Camara Municipal de Prado não se responsabiliza por comunicações à empresa que não
encaminhar este recibo ou prestar informações.
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