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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n.º 002/2017 
Processo Administrativo nº 52/2017 

 
A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR-SUCOP, através da Comissão Permanente de 
Licitação/COPEL, designada pela Portaria n.º 005/2017, torna público, para conhecimento, exclusivamente, 
dos interessados qualificados como microempresa ou empresa de pequeno porte, inclusive cooperativas 
assim qualificadas, aptos a se beneficiarem do tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei 
Complementar nº 123/2006, que realizará, por meio de sistema eletrônico, licitação na modalidade PREGÃO, 
tipo menor preço por Lote, autorizada no processo n.º 52/2017, e de acordo com as condições estabelecidas 
neste Edital, aprovado pelo Parecer ASJUR nº  117/2017. 
 
1 – DA REGÊNCIA LEGAL 

1.1 - Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações; 
1.2 - Lei Federal n.º 10.520/02; 
1.3 - Lei Municipal n.º 4.484/92, no que couber; 
1.4 - Lei Municipal n.º 6.148/02; 
1.5 - Decreto Municipal n.º 10.267/93; 
1.6 - Decreto Municipal n.º 13.724/02, (alterado pelo Decreto nº 15.814/05). 
1.7 - Decreto Municipal n.° 15.984/05; 
1.8 - Lei Complementar n.º 123/2006; 
1.9 - Lei Complementar n.º 147/2014; 
1.10  -  Decreto Federal n.º 5.450/05; 
1.11 - Decreto Municipal n.° 15.188/04. 
1.12- Decreto Municipal nº 15.611/05, (alterado pelo Decreto nº 20.200/09). 
1.13 - Decreto Municipal nº 23.748/13. 
 
 

2 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2.1 - O Pregão será realizado em sessão pública, por meio dos recursos da tecnologia da informação - 
INTERNET, utilizando-se, para tanto, métodos de autenticação de acesso e recursos de criptografia, 
garantindo segurança em todas as fases do certame. 
 

2.2 - Os trabalhos serão conduzidos por servidor público designado através de ato interno, denominado 
PREGOEIRO, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo 
“licitacoes-e”, constante da página eletrônica do Banco do Brasil S/A, coordenador do sistema. 
 

3 - DO OBJETO 

3.1 Constitui objeto da presente licitação a aquisição de 51 (cinquenta e uma) grades de ferro protetoras, 
com instalação, para as condensadoras dos aparelhos condicionadores de ar das sedes da Superintendência 
de Obras Públicas de Salvador (SUCOP), na forma do Anexo I – Termo de Referência e II - Proposta deste 
Edital. 
 

3.2 – O contrato objeto da presente licitação vigorará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 

4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA REFERÊNCIA DE TEMPO 

4.1 - Recebimento das propostas: de  25/04 a 26/04/2017  às  10:00 h. 
 

4.2 - Abertura das propostas:   26/04/2017  às  10:00 h. 
 

4.3 - Início da sessão de disputa de preços: 26/04/2017  às 11:00 h. 
 

4.4 - O fornecedor deverá observar, rigorosamente, as datas e os horários limites para o recebimento e a 
abertura da proposta, atentando, também, para o inicio da disputa. 
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4.5 - 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. 
 
4.6 - Formalização de consultas: observado o prazo legal, o fornecedor poderá formular consultas pelo e-
mail: copel.sucop@hotmail.com ou pelo fax (0xx71) 3202-4331/3202-7530. As consultas serão respondidas 
diretamente no site www.licitacoes-e.com.br, no campo “mensagens”, no link correspondente a este Edital, e 
no site www.compras.salvador.ba.gov.br. 
 

5 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas correrão por conta dos recursos previstos no orçamento da SUCOP, Unidade Orçamentária: 
61.60.02; Subação: 200159 Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos; Fonte de Recurso  0.01.00 – 
Tesouro; 4.4.90.52 Equipamento e Material Permanente. 
 

6 – DAS  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1 - Poderão participar do processo, exclusivamente, os interessados qualificados como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, inclusive cooperativas assim qualificadas, aptos a se beneficiarem do tratamento 
diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014, que atendam a 
todas as exigências contidas neste edital e seus anexos. 
 

6.2 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se enquadrem em 
uma ou mais das situações a seguir: 
 

a) Declarados inidôneos por ato da Administração Pública; 
 

b) Sob falência, dissolução ou liquidação; 
 

c) Reunidos sob forma de consórcio; 
 

d) Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Municipal, ou, ainda, 
penalidade imposta por qualquer Órgão da Administração Pública, 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; 
 

7 - DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITACOES-E 

7.1 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a apresentação 
de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo-lhes poderes para 
formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no licitacoes-e do Banco do Brasil S/A. 
 

7.1.1 - Os interessados ou seus representantes legais deverão estar credenciados perante o Banco do 
Brasil S/A, no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis antes da data de realização do Pregão Eletrônico. 

 

7.2 - 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. 
 

7.3 - 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. 
 

7.4 - 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. 
 

7.5 - Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 
123/2006 e 147/2014, e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no capítulo V da referida Lei, é 
necessário, à época do credenciamento acrescentar as expressões “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno 
Porte” ou suas respectivas abreviações “ME” ou “EPP”, à sua firma ou denominação, conforme o caso. 
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7.5.1 - Caso o licitante já esteja cadastrado no Sistema e não constem os dados acima em sua firma ou 
denominação, deverá providenciar a alteração de seu cadastro no Sistema junto a qualquer agência do 
Banco do Brasil S/A. 

 

8 - DA 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, observado data e horário limite estabelecido.  
 

Obs.: a informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br, 
opção ”Acesso identificado”. 
 

8.2 - Como requisito para a participação no Pregão Eletrônico, a licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no 
edital. 
 

8.2.1 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação referida no item 8.2 
sujeitará a licitante às sanções previstas em lei. 

 

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 licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e lances. 
 

9 - DOS 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 - Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo informados imediatamente do seu recebimento e respectivo horário de registro e 
valor. 
 

9.3 - 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. 
 

9.4 - Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedado a identificação do autor do lance aos demais participantes. 
 

9.5 - A etapa de lances no tempo normal será controlada e encerrada pelo Pregoeiro, 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. 
 

9.6 - Encerrada a etapa competitiva o Pregoeiro 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. 
 

9.7 - O Pregoeiro 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 Pregoeiro acerca da aceitação do lance 
de menor valor. 
 

9.8 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e 
o valor estimado para a contratação. 
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9.9 - Havendo apenas uma oferta, esta poderá ser aceita, desde que atenda todas as condições deste Edital e 
seu preço seja compatível com o valor estimado para a contratação e dentro da realidade do mercado. 
 

9.10 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da 
proposta ou lance de menor preço. 
 

9.11 – A proposta de preços (item 10), contendo as especificações detalhada do objeto, e a documentação de 
habilitação (item 11), deverá ser formulada pela empresa arrematante e apresentada no prazo máximo de 
05 (cinco) horas, contadas a partir do encerramento da etapa de lances, com os valores atualizados em 
conformidade com os lances eventualmente ofertados, bem como as planilhas, catálogos e/ou amostras, se 
for o caso.  
 

9.11.1 – A não apresentação da documentação no prazo, previsto no item 9.11, será motivo de 
desclassificação da proposta. 
9.11.2 - A comprovação da situação de regularidade dar-se-á mediante o encaminhamento da 
documentação de habilitação, no prazo acima citado, através do fax 0XX 71 3202-4331/3202-7530 ou 
endereço eletrônico: copel.sucop@hotmail.com com posterior encaminhamento dos originais ou 
cópias autenticadas, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, para o endereço da COPEL/SUCOP, sito 
na Av. Marechal Costa e Silva, s/nº - Dique do Tororó, Salvador/BA – CEP 40050-360. 

 
10 -  DA PROPOSTA DE PREÇOS 

10.1 - A proposta de preços prevista no Edital deverá ser encaminhada em formulário eletrônico específico, 
mediante a opção ”Acesso identificado”, na página inicial do site www.licitações-e.com.br, observando as 

datas e horários limites, estabelecidos no item 4 deste Edital. A licitante, quando do envio da proposta 
deverá indicar no campo “Tipos de segmentos” da tela para identificação da empresa a sua condição 
de ME ou EPP. 
 

10.2. A proposta e os lances formulados deverão indicar preço: 
 

10.2.1 - A proposta e os lances formulados deverão indicar preço global por lote, expresso em Real 
(R$), com no máximo duas casas decimais.  

10.2.1.1 - Ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o expresso por extenso 
será levado em conta este ultimo. 

10.2.2 - Para cada Item, a SUCOP não admitirá preço unitário maior que o Preço Unitário Estimado, 
constante no Anexo II. 

 

10.3 - A proposta escrita deverá ser apresentada na forma do Anexo II deste edital, redigida em papel 
timbrado da licitante, por meio mecânico ou informatizado, de forma clara e inequívoca, sem emendas, 
rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações contidas no anexo I-TR deste edital, assinada 
a última folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou representante legal da licitante, devidamente 
identificado, nela constando, obrigatoriamente: 
 

a) Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, telefone/fax e pessoa de contato. 
b) Preço unitário e global do lote, atualizado conforme lances eventualmente ofertados; 
c) Marca do produto ofertado; 
d) Prazo de entrega em até 30 (trinta) dias corridos, conforme TR anexo I; 
e) Prazo de pagamento em até 15 (quinze) dias úteis, após entrega do equipamento, na forma da 
Cláusula Dezessete deste edital. 
f) Prazo de validade de proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contado a partir da data de sua 
apresentação; 

 

10.4 - A licitante poderá incluir em sua proposta dados de caráter exclusivamente técnico sobre o bem 
ofertado, bem como informações que não constem em seu catálogo e/ou amostra, entretanto, necessárias 
ao julgamento objetivo, conforme especificações do equipamento solicitado. 
 

10.5 - Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. 

mailto:copel.sucop@hotmail.com
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11 - DA 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, à vista dos 
originais, ou publicação em órgãos da imprensa oficial, não sendo aceitos “protocolos” ou “solicitação de 
documento” em substituição aos documentos requeridos neste edital. 
 

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 no 
órgão competente determinado em lei, 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) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativos a tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
bem como a regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal da sede da licitante; 
c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão 
Negativa de Débito - CND. 
d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante 
apresentação de Certificado de Regularidade de Situação – CRF; 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Lei do Trabalho, 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943 

 

11.2.3 – Da Qualificação Econômica Financeira 
a) Certidão negativa de falência ou de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor 
para este fim; 

 

11.2.4 – Da Qualificação Técnica 
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação, através de Atestado(s) fornecido(s) 
por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado. 

 

11.3 - Declaração assinada pelo titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, de 
cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da Constituição, conforme modelo constante do Anexo III. 
 

11.4 - Declaração da licitante de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme modelo constante do Anexo IV. 
 

11.5 - Os documentos exigidos nos subitens 11.2.1 e 11.2.2, poderão ser substituídos pelo Certificado de 
Registro Cadastral – CRC, expedido pela Secretaria Municipal de Gestão/SEMGE da Prefeitura Municipal do 
Salvador, sendo necessário que os mesmos se encontrem listados no CRC e dentro do prazo de validade. 
Caso contrário, a licitante fica obrigada a apresentá-los no ato da apresentação da documentação 
habilitatória. 
 

11.5.1 - Em caso de apresentação do CRC/SEMGE, a licitante deverá, obrigatoriamente, firmar 
declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação. 

 

11.6 – As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverá apresentar a Certidão da Junta Comercial, 
conforme Instrução Normativa nº 103/07 do Departamento Nacional de Registro do Comércio (DOU de 
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22/05/2007), com o objetivo de se verificar o enquadramento da licitante na situação de ME ou EPP e se 
atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014. 
 

11.7 - As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e 
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/06 e 147/2014, deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  
 

11.7.1 - Nesta hipótese, 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 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa. 
11.7.2 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação aplicável. 
11.7.3 - Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido às 
microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014, 
licitantes que se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no artigo terceiro da referida 
Lei. 

 

11.8 - As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 
90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 
 

12 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

12.1 - Para julgamento será adotado o critério de menor preço por lote, observados os prazos para 
fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais 
condições definidas neste Edital. 
 

12.2 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro 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 Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
12.3 - 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 do contrato. 
 

12.4 - A não cotação de preço de qualquer item pertencente a um lote ensejará a desclassificação do 
respectivo lote. 
 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1 - A Adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não houver 
recurso. 
 

13.2 - A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada 
depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro ou, quando houver recurso, pela 
própria autoridade competente. 
 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

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 à Comissão Central Permanente de Licitação decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas. 
14.3 - Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, no 
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a intenção de recorrer da decisão do pregoeiro, com o registro da 
síntese das suas razões em ata, sendo que a falta de manifestação imediata e motivada importará na 
decadência do direito de recurso e, consequentemente, na adjudicação do objeto da licitação ao licitante 
vencedor. 
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14.4 – Manifestada a intenção de recorrer, será facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias 
corridos. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, 
que começarão a correr do término do prazo do recorrente. 

14.4.1 - O sistema aceitará a manifestação do recurso, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 
imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor.  
14.4.2 - O licitante desclassificado antes da fase de disputa também poderá manifestar a sua intenção de 
interpor recurso naquele momento. 
14.4.3 - O não oferecimento das razões no prazo previsto no item 14.4, fará deserto o recurso. 

14.5 - Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
 

14.6 - Os recursos contra decisões do Pregoeiro, em regra, terão efeitos suspensivos, sendo este restrito ao 
lote objeto das razões oferecidas. 
14.7 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
14.8 - Os recursos e contrarrazões de recurso deverão ser dirigidos ao Pregoeiro, no endereço citado abaixo, 
o qual deverá receber, examinar e submeter à autoridade competente que decidirá sobre a sua pertinência. 
14.9 - Não serão conhecidas 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 recursos enviados via e-mail ou fax. 
14.10 - As informações sobre manifestação de recurso, convocações e a situação da presente licitação deverá 
ser acompanhadas, pelo licitante, através do sistema eletrônico. 
14.11 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala de Pregão da 
COPEL, na Autarquia, localizada na Av. Marechal  Costa e Silva, s/nº, Salvador/Ba – CEP 40050-360. 
 

15 - DA CONTRATAÇÃO 
 

15.1 - Homologada a licitação pela autoridade competente, a unidade compradora emitirá Nota de Empenho 
ou documento equivalente para o proponente vencedor visando à execução do objeto desta licitação. 
 

15.2 - A licitante vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para retirar 
a Nota de Empenho ou documento equivalente. 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 pela unidade compradora. 
 

15.3 - A Licitante vencedora que deixar de comparecer para assinatura do contrato, no prazo estabelecido 
acima, sem justificativa fundamentada, por força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado, decairão 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e na Legislação que rege a matéria. 
 

15.3.1 – A Convocação se dará quando da publicação do Resultado Final 
(HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO) da Licitante Vencedora no Diário Oficial do Município/DOM. 

 

15.4 - 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 
celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93. 
15.5 - A contratante poderá rescindir administrativamente o contrato nas hipóteses previstas no art. 78, 
incisos I a XII da Lei n.º 8.666/93, sem que caiba à contratada direito a qualquer indenização, e sem prejuízo 
das penalidades pertinentes. 
15.6 - As demais disposições estão previstas na minuta do Contrato, anexo a este edital, do qual faz parte 
integrante, independente de transcrição. 
 

16 – DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO 

16.1 - A entrega do produto deverá ser efetuado, de acordo com o Termo de Referência (CIF/Salvador, em 
até 20 (vinte) dias corridos, mediante conferência obrigatória pela Comissão de Recebimento da contratante, 
nomeada através da Portaria nº 083/2015. 
 

16.2 - Os materiais serão recebidos nas seguintes condições: 
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16.2.1 - Provisoriamente, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do 
material com a especificação, no prazo de até 15 (quinze) dias contados do seu recebimento. Sendo 
constatados defeitos e divergências das especificações, o setor responsável recusará o recebimento, 
dando ciência dos motivos da recusa à contratada, que assumirá todas as despesas, daí decorrentes, 
sem prejuízo das penalidades previstas na lei, devendo, no prazo de 08 (oito) dias contado a partir da 
notificação, repor o material. Caso a verificação não seja procedida reputar-se-á como realizada 
dentro do prazo fixado. 
 

16.2.2 - Definitivamente, após o decurso do prazo de verificação que comprove a adequação do 
fornecimento, ou, no caso em que não haja por parte da contratante, qualquer manifestação até o 
prazo final do recebimento provisório. 

 

16.3 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada pela quanto à 
qualidade, correção e segurança do objeto contratado. 
 

16.4 - Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa com ensaios, testes, laudos e demais provas 
exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto deste instrumento, caso se faça 
necessário. 
 

17 - DO PAGAMENTO 

17.1 - A licitação é do tipo menor preço unitário, sob o regime de execução indireta, empreitada por preços 
unitários. 
 

17.2 - Os fornecimentos efetivamente executados serão pagos em função do preço unitário da proposta de 
preços da Contratada. 
 

17.3 - O pagamento dos fornecimentos será efetuado em até 15 (quinze) dias após a apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura devidamente atestada e de acordo com os procedimentos da Autarquia. 
 

17.3.1 Qualquer divergência entre a unidade de fornecimento adotada no Anexo I do edital e a Nota 
Fiscal, ensejará a devolução da Nota para regularização e o pagamento correspondente. 
17.3.2 -  As notas fiscais deverão vir acompanhadas de nota fiscal eletrônica, de acordo com o 
decreto estadual n° 9.265, de 14 de dezembro de 2004. 

 

17.4 - O pagamento a que se refere este item, fica subordinado também a comprovação da Regularidade no 
Cadastro Informativo Municipal/CADIN (art. 34, da Lei Municipal nº 8421/2013) 
 

17.5 - O pagamento será realizado pela unidade compradora através de crédito em conta corrente, junto à 

agência bancária, exclusivamente, banco Bradesco, em atendimento ao Decreto Municipal nº. 23.856 de 
03 de abril de 2013, publicado no DOM de 04/03/2013, pag. 5, indicada em declaração, no prazo de até 15 
(quinze) dias, contados do recebimento dos materiais e mediante a apresentação dos documentos fiscais 
legalmente exigíveis, devidamente atestados pelo Servidor/Comissão de Recebimento. 
 

17.6 - Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da contratada, o decurso 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. 
 

17.7 - Na hipótese de eventuais atrasos de pagamento, a contratada terá direito a multa por atraso de 
pagamento, conforme determina o art. 40, inciso XIV, alínea “d” da Lei 8.666/93, desde a data prevista para o 
efetivo pagamento até o dia de sua concretização. 
 

17.8 - A multa por atraso de pagamento de que trata o item anterior será de 2% (dois por cento) ao mês, 
para cada 30 (trinta) dias de atraso. 
 

17.9 - 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 - DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 
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18.1 - O fornecedor sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de suas 
obrigações, às penalidades previstas na Lei 10.520/02, Lei Municipal 6.148/02, Decreto Municipal 15.984/05, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei 8.666/93 na sua atual 
redação e Lei Municipal 4.484/92, sem prejuízo das demais cominações legais, nas situações a seguir: 

 

18.1.1 - Advertência, quando ocorrer atraso na entrega dos materiais em até 10 (dez) dias da data 
fixada. 
 

18.1.2 - Multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), além de suspensão de 12 (doze) 
meses, a depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal, quando o fornecedor 
deixar de atender as especificações técnicas relativas aos materiais, previstas no edital, contrato ou 
instrumento equivalente; 
 

18.1.3 - Nos casos de: retardamento imotivado no fornecimento dos materiais ou quando houver 
reincidência de atraso por mais de 15 (quinze) dias no fornecimento: 
 

a) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o 
valor da fatura do fornecimento dos materiais, além de suspensão de 3 (três) meses; 

 

b) multa de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor da fatura do 
fornecimento dos materiais, realizado com atrasos superiores a 30 (trinta) dias, em que não 
tenha havido o cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente, e 
suspensão de 3 (três) meses, a depender do prejuízo causado à Administração Pública 
Municipal; 

 

c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da fatura do fornecimento dos materiais, 
realizados com atrasos superiores a 30 (trinta) dias, em que haja o cancelamento da nota de 
empenho ou documento correspondente, e suspensão de 6 (seis) meses. 

 

18.1.4 - Paralisar fornecimento dos materiais, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração: multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou 
empenho e suspensão de 12 (doze) meses, a depender do prejuízo causado à Administração Pública 
Municipal. 
 

18.1.5 - Entregar, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada, furtada, deteriorada ou 
danificada: multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou empenho e declaração de 
inidoneidade, por um prazo de 12 (doze) meses. 
18.1.6 - Alterar qualitativa e quantitativamente substâncias dos produtos fornecidos: multa de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor do contrato ou empenho e suspensão de 12 (doze) meses; 
18.1.7 - Recusar-se a prestar a garantia contratual, a assinar o contrato ou a receber o empenho: 
multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato ou empenho e suspensão de 6 (seis) 
meses. 
18.1.8 - Adulterar ou alterar substâncias químicas, características físicas, químicas ou biológicas dos 
materiais fornecidos: multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou empenho e 
declaração de inidoneidade, por um prazo de 12 (doze) meses. 
18.1.9 - Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou do contrato, no âmbito da 
Administração Municipal; apresentar documentos falsificados, adulterados ou inverídicos nos 
processos licitatórios; sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 
recolhimento de qualquer tributo: declaração de inidoneidade, por um prazo de 12 (doze) meses. 
 

18.2 - 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. 
 

18.3 - A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, impedirá a pessoa 
física ou jurídica de participar de outras licitações ou contratações enquanto perdurarem os motivos 
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determinantes da apenação 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. 
 

18.4 - As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão 
deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento de materiais, serviço ou obra, após prévio 
processo administrativo, ou cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal da Administração. 
 

18.5 - 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. 
 

18.6 - As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista neste instrumento, nem a 
responsabilidade da contratada por perdas e danos que causar à contratante ou a terceiros em consequência 
do inadimplemento das condições contratuais. 

18.6.1 - Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas, contado da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa. 

 

18.7 - As sanções previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma 
isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, a depender do grau da infração 
cometida pelo adjudicatário. 
 

18.8 - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será facultada a defesa prévia do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação. 
 

19 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1 - 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, quer direta ou indiretamente. 
 

19.2 - O encaminhamento de propostas pressupõe o pleno conhecimento, atendimento e aceitação, por 
parte da proponente, das exigências e condições estabelecidas neste edital e seus Anexos. 
 

19.3 - O valor estimado para a presente licitação é de R$ 21.861,67 (vinte e um mil oitocentos e sessenta e 
um reais e sessenta e sete centavos), cujo valor é considerado como limite máximo, admissível, para a 
contratação; 
 

19.4 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a SUCOP 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. 
 

19.5 - No caso de haver desconexão do Pregoeiro com o sistema eletrônico no decorrer da etapa 
competitiva, o sistema poderá permanecer acessível aos licitantes para o recebimento dos lances, 
retornando o Pregoeiro, quando possível, à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 

19.5.1 - Persistindo a desconexão por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão será 
suspensa, reiniciando somente após comunicação expressa aos participantes. 

 

19.6 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 

19.7 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 
determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 
 

19.8 - 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. 
 

19.9 - 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. 
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19.10 - 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. 
 

19.11 - São de responsabilidade exclusiva da licitante as informações relativas a endereço, telefone e fax, 
bem como a modificação dos mesmos no curso da licitação, dando-se por intimada em caso de eventual 
tentativa frustrada de comunicação. 
 

19.13 - Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão com base na legislação vigente. 
 

19.14 - Fica designado o foro da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia – Brasil, para julgamento de 
quaisquer questões judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 
 

20 – DO  ANEXO DO EDITAL 

Anexo I Termo de Referência 
Anexo II Proposta 
Anexo III Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da CF. 
Anexo VI Declaração de conhecimento e enquadramento. 
Anexo V Dados para assinatura do futuro Contrato. 
Anexo VI Minuta do Contrato. 
Anexo VII Minuta da Ordem de Fornecimento. 
Anexo VIII Desenhos das grades. 
 
 

Salvador, de abril de 2017 
 
ANA LUCIA LUZ DE S. E SILVA 
Presidente/COPEL 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
1.0 - OBJETO  
Aquisição de 51 (cinquenta e uma) grades de ferro protetoras, com instalação, para as condensadoras 
dos aparelhos condicionadores de ar das sedes da Superintendência de Obras Públicas de Salvador 
(SUCOP), conforme especificações descritas no Anexo I deste Termo. 
 
2.0 - JUSTIFICATIVA  
Justifica-se a aquisição ao fato da grande incidência de furto dos equipamentos.  
 
3.0 - ESPECIFICAÇÃO  
A empresa deverá fornecer o produto conforme sua especificação e características técnicas solicitadas e 
de acordo com as normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e do INMETRO 
(Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). 
 

Item U.F. Qtde. Especificação 

1 UN 47 

Grade de ferro galvanizado para proteção de condensadoras de ar 
condicionado (tipo Split), tamanho (Largura x Altura x Espessura) 
0,90 x 0,70 x 0,50m, espessamento entre as barras de 10 cm, com 
ferro quadrado, bitola 1,00 x 1,00cm, pintado a tinta sintética cor 

bege 

2 UN 4 

Grade de ferro galvanizado para proteção de condensadoras de ar 
condicionado (tipo Split), tamanho (Largura x Altura x Espessura) 
1,10 x 1,00 x 0,50m, espessamento entre as barras de 10 cm, com 
ferro quadrado, bitola 1,00 x 1,00cm, pintado a tinta sintética cor 

bege 

 
4.0 - LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO DOS BENS 
Os bens deverão ser entregues e instalados pelo fornecedor nas Sedes Dique – Avenida Presidente 
Costa e Silva, s/nº, Tororó; Aquidabã 1 – Avenida Presidente Castelo Branco, 192, Barbalho, ao fundo da 
estação rodoviária do Aquidabã; Aquidabã 2 – Avenida Presidente Castelo Branco, 95, Barbalho, na 
entrada do Túnel Américo Simas, sentido Comércio. 
 
5.0 - NORMAS GERAIS E CONDIÇÕES PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DOS PRODUTOS 
a) As peças deverão ser confeccionadas e pintadas na sede da contratada e somente então trazidas ao 
local de instalação para a execução final dos serviços; 
b) As grades deverão ser instaladas na parte externa da edificação, com parafusos sextavados, tamanho 
12, na quantidade de 12 (doze) unidades por grade, conforme imagem ilustrativa anexa; 
c) A contratada deverá ter todo cuidado na execução do serviço de forma a não danificar, quebrar, 
manchar ou sujar quaisquer elementos da construção existente; 
d) A contratada deverá reparar, pintar, refazer ou limpar às suas custas e em no máximo 5 (cinco) dias 
corridos qualquer dano causado à estrutura existente, ocorrido em função da execução do objeto deste 
contrato; 
e) Eventuais vestígios de sujeira ou material deverão ser removidos pela contratada ao fim dos serviços; 
f) Os materiais utilizados na execução dos serviços devem estar em conformidade com as especificações 
e características técnicas solicitadas e com as normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas) e do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial); 
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g) Os serviços devem ser executados de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência, 
bem como mantendo as áreas de trabalho continuamente limpas e desimpedidas, observando o 
disposto na legislação e nas normas relativas à proteção ambiental, fazendo, inclusive, a remoção dos 
entulhos; 
h) Somente será aceito material novo e em perfeitas condições, sem existência de uso anterior; 
i) A contratada deve executar os serviços de montagem e desmontagem (se necessário), além de 
fornecer todo material. Deve também fornecer os equipamentos e ferramentas necessários a execução 
dos trabalhos; 
j) O prazo máximo para a execução/instalação dos serviços é de 30 (trinta) dias corridos, contados a 
partir da data de recebimento da Ordem de Serviço/Empenho, não podendo ser prorrogado, salvo por 
motivo justificado, aceito pela Administração; 
k) Os serviços serão recebidos provisoriamente no momento da comunicação formal, por parte da 
contratada, da conclusão dos serviços e, definitivamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a 
partir do recebimento provisório; 
l) Caso se verifique que os serviços não foram executados na forma pactuada, a contratada será 
notificada para fazer a correção, no prazo de 10 dias corridos, contados da notificação, ficando suspenso 
o prazo para recebimento definitivo. 
 
6.0 - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 
a) Da Contratada: 
- entregar o produto de acordo com o pactuado, não sendo aceito em hipótese alguma produtos de 
marca diversa. 
- responsabilizar-se por todo o ônus referentes a entrega dos produtos na SUCOP; 
- responsabilizar-se pela troca de produtos, ocasionalmente com defeito, efetuando a permuta, no 
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a partir do conhecimento do defeito, através de expediente do 
SEGEM; 
 
b) Da Contratante: 
- proceder ao pagamento dos serviços no prazo estabelecido nas Condições de Pagamento, item 10 
deste documento. 
- A fiscalização e acompanhamento do contrato serão de responsabilidade do Setor de Gestão de 
Materiais e Patrimônio (SEGEM).  
 
7.0 –DA VISITA TÉCNICA 
As empresas poderão fazer visita ao local, a fim de verificar tudo aquilo que é necessário ao bom 
atendimento ao serviço a ser contratado. Os endereços são: Sede Dique – Avenida Presidente Costa e 
Silva, s/nº, Tororó; Sede Aquidabã 1 – Avenida Presidente Castelo Branco, 192, Barbalho, ao fundo da 
estação rodoviária do Aquidabã; Sede Aquidabã 2 – Avenida Presidente Castelo Branco, 95, Barbalho, na 
entrada do Túnel Américo Simas, sentido Comércio. O agendamento da visita deverá ser feita através 
dos telefones 3202-4364 / 4371, com o Sr. Ivan, Sra. Gloria ou Sr. Yuri. 
 
8.0 - SETOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO 
Setor de Gestão de Serviços (SEGES). 
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ANEXO II – PROPOSTA (MODELO) 

PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR 

COPEL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR  
 
 
PREGÃO N.º 002/2017 

ENDEREÇO 

TEL.: FAX: 

NOME/CONTATO: 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT PÇ UNIT.(R$) PÇ . TOTAL 

1 Grade de ferro galvanizado para proteção de 
condensadoras de ar condicionado (tipo Split), 
tamanho (Largura x Altura x Espessura) 0,90 x 0,70 x 
0,50m, espessamento entre as barras de 10 cm, com 
ferro quadrado, bitola 1,00 x 1,00cm, pintado a tinta 
sintética cor bege 

 
 

Und  

 
 

47 

383,33 

 

2 Grade de ferro galvanizado para proteção de 
condensadoras de ar condicionado (tipo Split), 
tamanho (Largura x Altura x Espessura) 1,10 x 1,00 x 
0,50m, espessamento entre as barras de 10 cm, com 
ferro quadrado, bitola 1,00 x 1,00cm, pintado a tinta 
sintética cor bege 

 
 

Und  

 
 

4 

430,00 

 

3 Instalação das grades Und 51 41,67  
TOTAL GERAL (R$) 

(por extenso) 
 

SOLICITANTE/PROCESSO Nº 
SUCOP-52/2017 

VALIDADE DA PROPOSTA 
 
PRAZO DE INÍCIO DO FORNECIMENTO 

 
 

Declaro que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como frete, seguro, taxas, tributos e outros 
gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem como, que os produtos serão entregues no endereço 
indicado no Anexo I – Termo de Referência do Edital (CIF/Salvador/BA). 

 
 

EMPRESA 
 
 
 

___/___/____     ________________________________ 
Data                                    Assinatura/carimbo 
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ANEXO III 

 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO 

 
AO INCISO XXXIII DO ART. 7.º DA CONSTITUIÇÃO 

 
 
(nome da empresa) _______________________________________________________, inscrita no CNPJ nº 
__________________________, por intermédio de seu representante legal, Sr(a) 
__________________________________, portador da carteira de identidade nº _______, e do CPF nº 
_____________________, sediada (endereço completo) _____________________, DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não emprega menores de 
18 (dezoito) anos para realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega, para 
qualquer trabalho, menores 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. 
 
 
(cidade), ____ de _________________ de _____. 
(nome e nº de identidade do declarante) 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ENQUADRAMENTO 

 

Modalidade de Licitação 
 

Número 
 

 
 
Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos que temos conhecimento de 
todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, e ainda: 

 

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06 e 147/2014, 
declaramos: 

    

(  ) Que não possuirmos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte. 

    

(  ) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de microempresa e que 
não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06 e 147/2014 . 

    

(  ) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de  
empresa de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do 
 art. 3º da Lei complementar nº 123/06 e 147/2014. 

 
No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, declaramos: 

    

(  ) O pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis  
de serem aplicadas a teor da Lei Federal nº 8.666/93. com suas alterações. 

    

(  ) para os efeitos do §1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06 e 147/2014, haver restrição na comprovação da 
nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 02 (dois) dias  
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame,  
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, cientes de que a  
não-regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação 
sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 

 
 

Salvador _____de ______ de  2017. 

 

_________________________________________________________ 

RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  //    CCNNPPJJ  //    NNOOMMEE  DDOO  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  //    AASSSSIINNAATTUURRAA  
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ANEXO V 

 
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 

SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR 
COPEL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2017 
 
 

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
 
 
Nome:           
 
RG nº:     Órgão Emissor:    
 
CPF nº:      
 
Pessoa Jurídica:         
 
CNPJ nº:     
 
End:            
 
 
Local e data: 

 
Assinatura e Carimbo/CNPJ 
 
 
 
 
 
 
 
OBS.: Informar acima os dados do responsável pela assinatura do futuro contrato. 
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ANEXO VI – MINUTA  
CONTRATO nº    /2017 
Processo Administrativo nº 52/2017 
Pregão Eletrônico  nº 002/2017 

 

Contrato Administrativo de Fornecimento, que, entre si, celebram de um lado 
como CONTRATANTE a SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO 

SALVADOR, e do outro, como CONTRATADA a empresa  ___________, na forma 
abaixo, que observam, aceitam e se obrigam a cumprir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES 
 

A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR - SUCOP, pessoa jurídica de direito público, Autarquia 
Municipal, vinculada à SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - SEINFRA, com Sede na Av. 
Marechal Costa e Silva, s/n - Dique do Tororó, inscrito no CNPJ/MF de nº 10.635.089/0001-16, neste ato 
representada pelo seu Superintendente, _________, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta Capital, 
portador do CIC/MF nº __________ e a empresa ______, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida 
_______, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _______, neste ato representada _______, residente e domiciliado 
_____, portador do CIC/MF nº ______, doravante, denominados, respectivamente, CONTRATANTE e 
CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
 

2.1 - Esta adjudicação decorre de Licitação sob a modalidade Pregão Eletrônico nos termos e condições do 
Edital nº 002/2017, cujo resultado foi homologado pelo Superintendente, em ____e publicado no DOM de 
____, pág. ___, conforme consta do Procedimento Administrativo retro mencionado, submetendo-se as 
partes às disposições constantes na Lei Federal nº 10.520/02, Lei Municipal 6.148/02, Decretos Municipais 
13.724/02, 15.611/05, 15.814/05 e 15.984/05, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações, e na Lei Municipal nº 4.484/92, no que 
couber, às cláusulas e condições aqui estabelecidas e às determinações da SUCOP. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO 
 

3.1 – Fornecimento e instalação de 51 grades de ferro, conforme Termo de Referência, Edital e sua proposta, 
a qual faz parte integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui, integralmente, fosse reproduzida, 
objeto do Pregão Eletrônico nº 002/2017.  

3.2 - Nenhuma alteração, modificação, acréscimo ou decréscimo, variação, aumento ou diminuição de 
quantidade ou de valores, ou das especificações e disposições contratuais poderão ocorrer, salvo quando e 
segundo a forma e às condições previstas na Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO 
 

4.1 - Os fornecimentos aqui contratados serão executados e pagos mediante conferência das faturas, 
confrontando-as com os materiais, efetivamente, entregues, de acordo com as especificações fornecidas pela 
SUCOP, às quais a Contratada alocará todos os equipamentos, pessoal, materiais necessários e tomará todas 
as medidas para assegurar um controle de qualidade. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR 
 

5.1 - Dá-se ao presente o valor global de R$ (---), resultante da multiplicação das quantidades de materiais 
constante da planilha orçamentária pelos preços unitários, propostos pela Contratada. 
5.2 - Encontram-se inclusos no valor supra, todos os custos necessários aos fornecimentos dos materiais 
contratados. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO EMPENHO E DOTAÇÃO 

As despesas correrão por conta dos recursos previstos no orçamento da SUCOP, Unidade Orçamentária: 
61.60.02; Subação: 200159 Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos; Fonte de Recurso  0.01.00 – 
Tesouro; 4.4.90.52 Equipamento e Material Permanente. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 
 

17.1 - A contratação é por menor preço unitário, sob o regime de execução indireta, empreitada por preços 
unitários. 
 

7.2 - Os fornecimentos efetivamente executados serão pagos em função do preço unitário da proposta de 
preços da Contratada. 
 

7.3 - O pagamento dos fornecimentos será efetuado até 15 (quinze) dias após a apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura devidamente atestada e de acordo com os procedimentos da Autarquia. 
 

7.3.1 Qualquer divergência entre a unidade de fornecimento adotada no Anexo I do edital e a Nota 
Fiscal, ensejará a devolução da Nota para regularização e o pagamento correspondente. 

 

7.3.2 -  As notas fiscais deverão vir acompanhadas de nota fiscal eletrônica, de acordo com o decreto 
estadual n° 9.265, de 14 de dezembro de 2004. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO 
 

8.1 - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis. 
 

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE FORNECIMENTO 
 

9.1 - O prazo de entrega dos materiais será em até 30 (trinta) dias corridos, após recebimento da Nota de 
Empenho, expedida pela Contratante. 
 

9.2 - Durante a execução dos fornecimentos não serão admitidas paralisações, salvo motivo de força maior, 
aceito por ambas as partes, excluídas quaisquer indenizações. 
 

9.3 - Os fornecimentos executados serão recebidos pela SUCOP, em conformidade com as disposições 
constantes na Lei Federal nº 8.666/93, conforme previsto no item 16 do Edital e no Termo de Referência. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS DA SUCOP 
 

10.1 - Constituem direitos e prerrogativas da SUCOP, além dos previstos em outras leis, os constantes dos 
arts. 58, 59, e 77 a 80, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
 

11.1 - fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas constantes no instrumento convocatório e 
no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de expediente da 
Administração; 
 

11.2 - zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla 
ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e 
exigências que lhe forem solicitadas; 
 

11.3 - comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato; 
 

11.4 - arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado a CONTRATANTE e/ou a 
terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua 
responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou 
interrupção do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou 
ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta 
e oito) horas após a sua ocorrência; 
 

11.5 - manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 

11.6 - providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, 
necessários à execução do contrato;  
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11.7 - efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir 
sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e 
respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;  
 

11.8 - adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando à 
perfeita execução deste contrato;  
 

11.9 - promover, por sua conta e risco, o transporte dos materiais;  
 

11.10 - trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado;  
 

11.11 – prestar garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de 
recebimento definitivo do material; 
 

11.12 - emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos materiais, indicação 
de sua quantidade, preço unitário e valor total. 
 

11.13 - responsabilizar-se pelos prejuízos e/ou danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, na execução 
deste Contrato; 
 

11.14 - Atender às especificações fornecidas pela Contratante; 
 

11.15 - Obedecer às Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABTN, na execução do objeto 
deste Contrato; 
 

11.16 - Executar este Contrato de acordo com o que nele foi estabelecido e aceito, sob pena de sujeitar-se às 
prescrições da Lei Federal nº 8.666/93, art. 87 com seus incisos e parágrafos; 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 
 

12.1 - A Contratada sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de suas 
obrigações, às penalidades previstas na Lei 10.520/02, Lei Municipal 6.148/02, Decreto Municipal 15.984/05, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei 8.666/93 na sua atual 
redação e Lei Municipal 4.484/92, sem prejuízo das demais cominações legais, e nas situações previstas no 
item 18, do Edital. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DOS FORNECIMENTOS 
 

13.1 - Os fornecimentos dos materiais serão executados, observados as seguintes condições, e conforme 
previsto no item 16 do Edital e no Termo de Referência 
 

a) A mão de obra utilizada pela CONTRATADA será própria e qualificada; 
b) A CONTRATANTE fica livre de qualquer ônus, referente à responsabilidade trabalhista e 
previdenciária quanto aos prepostos da CONTRATADA.  

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GESTÃO DO CONTRATO 
 

14.1 -  O contrato será executado sob regime de fornecimento por preço unitário, cuja Gestão Administrativa 
e Operacional ficará a cargo da Diretoria Administrativa e Financeira da Contratada; 
 

14.2 - O acompanhamento e fiscalização dos fornecimentos, objeto deste contrato será exercido pela 
Comissão, nomeada através da Portaria nº 083/2015, nos seguintes termos: 
 

a) O agente administrativo transmitirá suas anotações às autoridades competentes, às quais 
competirá adotar as providências adequadas. Se a providência for urgente, a autoridade competente 
deverá ser imediatamente alertada. 

 

14.3 - A SUCOP fiscalizará a execução do objeto contratado, através de representantes designados pela 
Portaria nº 083/2015, não excluindo, tampouco reduzindo a responsabilidade da Contratada, sob quaisquer 
atos que, por acaso, cause danos a terceiros e que, sob nenhuma hipótese, deverá implicar co-
responsabilidade da Contratante. 



                                                                                       
  

 

COPEL-PREGÃO 002/2017-ASQ-pág 21/23 

 

I – Compete à Fiscalização: 
 

a) Expedir determinações e comunicações dirigidas à Contratada, apontando-lhe erros e as providências 
que deverão ser tomadas nos fornecimentos executados; 
b) Rejeitar qualquer material que apresente má qualidade ou não especificado pela Contratante, 
estabelecendo prazo para retificação por escrito e sob protocolo; 
c) Apontar falhas na execução do Contrato, exigindo da Contratada as devidas reparações; 
d) Emitir parecer conclusivo para que as Faturas/NF possam ser liberadas e pagas; 
e) Acompanhar e verificar a perfeita execução deste Contrato, em todas as suas fases até o seu término; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
‘ 

15.1 - Este Contrato poderá ser alterado mediante Termo Aditivo: 
 

I - Unilateralmente, pela  Administração: 
 

a) Quando necessário, por motivo devidamente justificado; 
b) Para modificação do valor decorrente do aumento ou diminuição dos quantitativos do objeto 
contratual, até o limite permitido por lei. 

 

II.  Por acordo, quando: 
 

a) Necessária a modificação do regime ou modo de execução, por verificação da inadequação das 
condições originárias; 
b) Necessária a modificação da forma de pagamento, por motivos relevantes e supervenientes, 
mantido o valor inicial; 

 

15.2 - A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, os acréscimos ou supressões 
afetuadas até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, na forma da Lei nº 
8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO 
 

16.1 - Dar-se-á a rescisão deste Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 e seguintes da Lei 8.666/93, e/ou 
quando a CONTRATADA: 
 

a) Requerer  falência; 
b) Transferir a outrem, parte da execução do objeto do  contrato, sem a prévia autorização, por 
escrito, da CONTRATANTE; 
c) Não forem observadas as Cláusulas e condições do presente Contrato, após advertência por 
escrito; 
d) Suspender os fornecimentos por prazo superior a 10 (dez) dias consecutivos, sem justificação e/ou 
prévia autorização da CONTRATANTE; 

 

16.2 - Ocorrendo a rescisão sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos 
regularmente comprovados, tendo ainda direito ao pagamento devido pela execução do Contrato até a sua 
rescisão. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA EFICÁCIA 
 

17.1 - O presente Contrato terá eficácia plena a partir da data da sua publicação no Diário Oficial do 
Município. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 

18.1 - Este contrato vigorará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua assinatura. 
 

18.2 - O prazo aqui referido poderá ser prorrogado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, com 
suas alterações. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA FORÇA MAIOR 
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19.1 - Caso a CONTRATADA, por motivo de força maior, fique temporariamente impedida de cumprir total ou 
parcialmente as suas obrigações, deverá comunicar o fato imediatamente à fiscalização, ainda que 
verbalmente, ratificando por escrito. Nesta hipótese, o Contrato será interrompido enquanto perdurarem as 
causas e, prolongando-se estas por mais de 15 (quinze) dias, qualquer das partes poderá propor o distrato, 
ficando a CONTRATANTE obrigada ao pagamento da importância correspondente ao valor do fornecimento 
já executado. 
 

19.2 - A CONTRATANTE e a CONTRATADA não responderão entre si por atraso decorrentes de força maior. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

20.1 - Não se constituirá NOVAÇÃO o não exercício de qualquer direito previsto neste Contrato ou na Lei por 
parte da SUCOP, permanecendo válidas e imutáveis todas as cláusulas e condições nele previstas e aceitas 
pelas partes contratadas. 
 
20.2 - Integram o presente Contrato, independente de transcrição: Proposta da Contratada, Edital de Pregão 
Eletrônico nº 002/2017 e o Procedimento Administrativo nº 52/2017. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO 
 

21.1 - As partes contratadas elegem o Foro desta Comarca como único competente para apreciar e dirimir as 
dúvidas e controvérsias porventura decorrentes da execução deste contrato, excluindo qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja.  
 
21.2 - E por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, 
para um mesmo fim e efeito. 

 
Salvador,          de            de 2017. 

 
 

XXXXXXX/CONTRATANTE     XXXXXXX/CONTRATADA 
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ANEXO VII 

 
MINUTA 

 
ORDEM DE FORNECIMENTO 

 
 
Contrato nº:        /2017 
Processo Administrativo nº: 52/2017 
Pregão Eletrônico nº:  002/2017 
 
 
EMPRESA: 
 
FORNECIMENTO: Cartuchos 

 
Pela presente ORDEM DE FORNECIMENTO, fica essa empresa autorizada a iniciar a o fornecimento dos 
materiais, conforme Contrato nº /2017, firmado em   /  /2017, no valor de R$     (), atendendo à todas as 
exigências do Edital e seus anexos, bem como, as clausulas contratuais. 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 
1 Grade de ferro galvanizado para proteção de condensadoras de ar condicionado 

(tipo Split), tamanho (Largura x Altura x Espessura) 0,90 x 0,70 x 0,50m, 
espessamento entre as barras de 10 cm, com ferro quadrado, bitola 1,00 x 
1,00cm, pintado a tinta sintética cor bege 

Und 47 

2 Grade de ferro galvanizado para proteção de condensadoras de ar condicionado 
(tipo Split), tamanho (Largura x Altura x Espessura) 1,10 x 1,00 x 0,50m, 
espessamento entre as barras de 10 cm, com ferro quadrado, bitola 1,00 x 
1,00cm, pintado a tinta sintética cor bege 

Und  4 

3 Instalação das grades Und  51 

    
    

 
Prazo de Fornecimento: em até 30 (trinta) dias corridos. 

 
Salvador,   de   de 2017. 
 
 
Xxxxxxxxx      xxxxxxxxxxx 
Superintendente/SUCOP     Diretoria Administrativa e Financeira 
Contratante       
 
 
Recebemos em:   /   / 2017. 
 
      
Responsável/Contratada: 

 


