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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 

 
SEMOP Nº 001/2020 

 
A Secretaria Municipal de Ordem Pública – SEMOP, através da Comissão Setorial de Licitação - COSEL, 
designada pela Portaria nº 081/2019, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO, tipo menor preço, autorizada no processo administrativo nº 310/2020, 
de acordo com as condições estabelecidas neste edital. 
 
1. DA REGÊNCIA LEGAL 

 

1.1. Os procedimentos da licitação serão regidos pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 
SEMOP, pela Lei Federal nº. 13, 303/2016, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014 (ME e EPP), Decretos Municipais n.º 13.724/02 (alterado pelo Dec. nº 
15.814/2005), 15.611/05 (alterado pelo Dec. nº 20.200/09), 15.814/05, 15.984/05 e 24.900/2014, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei nº 10.520/2002, Lei 
Municipal nº 6.148/02, Lei nº 8.666/93 na sua atual redação e Lei Municipal nº 4.484/92, no que 
couber. 

 
2. DO OBJETO 

 

2.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de pessoa jurídica especializada para locação, 

instalação, montagem, numeração, letreiro, manutenção, transporte e desmontagem de 26 (vinte e 

seis) contêineres - termo acústico, para serem utilizados por prepostos da SEMOP durante o 

Carnaval 2020, na Cidade do Salvador de acordo com o Termo de Referência, Anexo I deste edital, 

em regime de empreitada por preço global. 

2.2. A licitante obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e dentro 
do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços e 
compras em 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. 

 
3. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS  

 
3.1 Os envelopes serão recebidos na data, horário e local, abaixo indicados: 

 
DATA: 05/02/2020 
HORA: 08:00 horas (horário local)  

LOCAL: Sala de Reuniões da COSEL, na Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP, situada na 
BR-324, Km 618, Oeste, Porto Seco Pirajá - Salvador – Ba , Cep : 41233-030 (SEDE DA LIMPURB).  

Observado o prazo legal, o fornecedor poderá formular consultas pelo e-mail: 
atendimento_cosel@salvador.ba.gov.br 

 
4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

4.1 As despesas decorrentes da execução da presente licitação ocorrerão pelas dotações orçamentárias: 
Projeto/Atividade 111600 –- Elemento de Despesa 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Fonte 
de Recursos 0100. 
  

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

5.1. Poderão participar do processo os interessados estabelecidos no País, que atendam a todas as 
exigências contidas neste edital e seus anexos, e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao 
objeto licitado. 
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5.2. 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 SEMOP; 

b) Declarados inidôneos por ato da Administração Pública; 

c) Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Pública 
Municipal, ou, ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas 
hipóteses previstas no art. 88 da Lei nº 8.666/93; 

d) Em concordata (processos judiciais anteriores à Lei nº 11.101/05), estejam em recuperação 

judicial ou com falência decretada;  

e) Reunidos sob forma de consórcio; 

f) Possuam (ou possuíram) contratos vigentes com a SEMOP, cujo objeto apresente similaridade 
ou semelhança com o objeto deste edital, e que tenham sido submetidos a punição 
administrativa decorrente da má e/ou da insatisfatória prestação de serviços; 

 

6. DO CREDENCIAMENTO  

 

6.1.  Para participar desta licitação, o representante legal deverá se apresentar à Presidente da Comissão 
Setorial de Licitação munido do Documento Credencial e do Contrato Social, acompanhado de cópia 
da Carteira de Identidade ou de outro documento equivalente, inclusive do outorgante, estando 
expressos no documento seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrências 
de tal investidura;  

6.2.  Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto a Presidente da Comissão de 
Licitação por um representante devidamente munido de documento hábil, que o credencie a participar 
da sessão pública; 

6.3. Cada licitante far-se-á representar por seu titular ou mandatário constituído e somente estes serão 
admitidos a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, 
pelo representado;  

6.4. Caso a Procuração não seja pública, será necessário o reconhecimento da firma do subscritor, que 
deverá ter poderes para outorgá-la;  

6.5. Nos casos em que a empresa estiver representada por sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado 
da empresa proponente, o mesmo deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social 
devidamente autenticado;  

6.6. Não será admitida a atuação de um único representante legal para duas ou mais empresas;  

6.7. Para fins de credenciamento o licitante deverá adotar o modelo na forma prevista no Anexo I (Modelo 
de Proposta Comercial), acompanhado da devida identificação através de sua Carteira de Identidade 
ou outro documento, com foto, equivalente. Em qualquer fase do procedimento licitatório similar ao 
pregão o representante poderá ser substituído por outro, devidamente credenciado, na forma 
presente;  

6.8. Não será permitida a competição entre sociedades empresariais que possuam os mesmos sócios, 
bem como responsáveis técnicos, sob pena de inabilitação; 

6.9. Apresentar declaração assinada por representante legal da licitante, aceitando, sem restrições, as 
condições do Edital inclusive a autoridade da Comissão para resolver os casos omissos ou duvidosos, 
não previstos no instrumento convocatório;  

6.10. As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), para fins de utilização do tratamento 
diferenciado e benefícios previstos na Lei Complementar n.º 123/06 e suas atualizações, juntamente 
com o Credenciamento, será exigida, a comprovação de enquadramento, mediante a apresentação de 
um dos seguintes documentos:  

6.10.1. Declaração emitida pela Secretaria da Receita Federal;  

6.10.2. Declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, relativa ao último exercício social, já 
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exigível;  

6.10.3. Declaração do próprio licitante, atestando, sob as penalidades da lei, o seu enquadramento 
como microempresa ou empresa de pequeno porte.  

7. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES  
 

7.1. Para participar da presente licitação, as empresas deverão apresentar a Comissão Setorial de 
Licitação, no local, dia e hora aqui estabelecidos, respectivamente, envelopes distintos e lacrados, 
contendo na parte externa e frontal as seguintes informações: 

 

ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE 
PREÇO 

PREGÃO PRESENCIAL 001/2020 

RAZÃO SOCIAL -  

ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 001/2020 

RAZÃO SOCIAL - 

 
A colocação de elemento(s) de um envelope em outro, acarretará a inabilitação ou desclassificação da 
licitante.  

 
8. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO  

8.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório. 

8.2. As petições de impugnação e os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados para o 
endereço eletrônico: atendimento_cosel@salvador.ba.gov.br ou, ainda, protocolados na recepção da 
SEMOP, sito na Br -324, Km 618, Oeste , Porto Seco Pirajá – Salvador –Ba, Cep- 41233-030( Prédio 
LIMPURB).  

8.3. Caberá à Comissão Setorial de Licitação decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas.  

8.4. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.  

8.5. Não serão conhecidas as impugnações interpostas depois de vencido o prazo legal. 

 
9. DA PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE I) 

 

9.1. A proposta deverá ser apresentada na forma do Anexo I 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 neste Edital e Termo de Referência 
anexo, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou representante legal, 
devidamente identificado, nela constando, obrigatoriamente: 

a) Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, telefone/e-mail e pessoa de contato; 

b) Preços de acordo com os praticados no mercado, em algarismo e por extenso, para entrega CIF 
Salvador, com valores expressos em moeda corrente nacional (R$), atualizados conforme lances 
eventualmente ofertados. Ocorrendo divergência entre o preço e o algarismo e o expresso por 
extenso, será levado em conta este último; 

c) Os serviços serão executados sob demanda da Semop, em local, previamente designado, com a 
antecedência necessária à montagem da estrutura de atendimento (mínima de 24 horas), 
através da emissão de ordem de serviço; 

d) Prazo de validade de proposta não inferior à 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação, sendo facultado aos proponentes estender tal validade por prazo superior; 

9.2. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas 
necessárias para fornecimento do objeto desta licitação, tais como: tributos, emolumentos, 
contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o 
preço ofertado corresponder rigorosamente às especificações do objeto licitado, não cabendo 
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quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços 
por recolhimentos determinados pela autoridade competente; 

9.3. Os preços constantes da proposta escrita deverão referir-se ao do lance formulado no Pregão, 
considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, considerar qualquer custo 
financeiro para o período de processamento da fatura; 

9.4. Para a correta elaboração da proposta de preços, deverá a licitante examinar todos os documentos 
exigidos no Edital e atender à todas as condições nele contidas e nos seus anexos; 

9.5. Os opcionais e acessórios extras, se ofertados, serão considerados como vantagem prevista neste 
Edital, porém não terão influência sobre o critério de julgamento. 

 
10 DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE II) 

 

10.1. 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 SEMOP (em até dois dias 
antes da sessão), 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. 

10.2. Para habilitação nesta licitação será exigida a seguinte documentação: 

10.2.1. Habilitação Jurídica 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual. 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou inscrito, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores. 

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de Diretoria 
em exercício. 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir, além de demonstrar ter o seu representante legal no país 
poderes expressos para receber citação e responder administrativa e judicialmente. 

 

10.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/municipal, relativo ao domicílio ou sede 
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa a tributos federais e à Dívida Ativa da União, 
abrangendo as contribuições sociais, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN de nº 1.751/2014; 

d) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante; 

e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a 
apresentação de Certificado de Regularidade de Situação/CRF; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. (Lei nº 12.440/11) 

 

10.2.3. Qualificação Técnica 

a) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

(CREA) ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), com indicação do objeto social compatível com a 

presente licitação. Em se tratando de empresa não registrada no CREA ou CAU do Estado da Bahia, esta deverá 
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apresentar a certidão de registro e quitação do CREA ou CAU de origem, ficando a licitante, caso seja a vencedora, 

obrigada a apresentar o “visto” do CREA ou CAU – BA antes da assinatura do contrato. 

 

b) Prova de inscrição ou registro do(s) responsável(is) técnico(s) junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA) ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). 

 

b.1) Será dispensada a apresentação desse documento quando o(s) nome(s) do(s) responsável(is) técnico(s) 

constar(em) no registro da empresa licitante junto ao CREA ou CAU. 

 

c) Capacidade técnico – profissional: Comprovação de Aptidão para desempenho de atividade pertinente e com 

características técnicas similares ou superiores às do objeto da presente licitação, conforme Parcelas de Maior 

Relevância, por meio de Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome de 

seu(s) responsável(is) técnico(s), acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT). 

 

c.1) O(s) profissional(is) indicado(s) como responsável(is) técnico(s), deverá(ão), obrigatoriamente, comprovar a 

condição de vínculo com a empresa licitante, mediante a apresentação da Carteira de Trabalho com as 

anotações atualizadas, ou de certidão emitida pelo CREA ou CAU ou mediante apresentação de contrato de 

prestação de serviço devidamente assinado, registrado em cartório. 

Observações: 

I. No caso de sócio – é dispensável a apresentação do contrato acompanhado de original mais cópia ou cópia já 

autenticada; 

II. No caso de apresentação de carteira de trabalho – original mais cópia ou cópia já autenticada das páginas onde 

constem foto, dados pessoais, registro da empresa contratante e remuneração atualizada. 

 

d) Capacidade técnico – operacional: Comprovação de experiência da própria licitante em desempenhar atividade 

pertinente e com características técnicas similares ou superiores às do objeto da presente licitação, conforme 

Parcelas de Maior Relevância, por meio de Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 

privado. 

 

10.2.4. Qualificação Econômico-Financeira 

10.2.4.1 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício 
social, já exigíveis, na forma da lei, comprovando a boa situação financeira 
da licitante, podendo ser atualizado por índices oficiais na hipótese de 
encerrados a mais de 3 (três) meses da data de sua apresentação, vedada 
a substituição por Balancetes e Balanços provisórios. 

 
a1) O Balanço Patrimonial deverá estar acompanhado de cópia do termo de 

abertura e de encerramento extraídos do livro Diário, devidamente registrado 
na Junta Comercial. 

a2) Para Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de 
Balanço, na forma da Lei Federal nº. 6.404/76, cópias da publicação de: 

I balanço patrimonial; 
II demonstração do resultado do exercício; 
III. demonstração dos Fluxos de Caixa; 
IV. demonstração das mutações do Patrimônio Líquido; 
V. notas explicativas do balanço. 

 

10.2.4.2 A licitante deverá comprovar que possui Patrimônio Líquido de 10% 
(dez por cento) do valor total estimado do lote, admitida a atualização para a 
data da apresentação da proposta através de índices oficiais. 

10.2.4.3 Certidão negativa de concordata, falência ou recuperação judicial ou 
extrajudicial, ou execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo 
distribuidor da sede do licitante. 
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10.2.5 Declaração assinada pelo representante legal da licitante, devidamente identificado, 
de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

 
10.3 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida no subitem 11.3.2 

deste instrumento, será assegurado à ME ou EPP o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento em que for declarada vencedora do certame, prorrogáveis 
por igual período, à critério da Administração, para regularização da documentação. 

 
10.4 A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado à 
Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem, de classificação, para a 
assinatura do contrato ou revogar a licitação. 

 
10.5 As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão 

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

10.6 A empresa licitante que ainda não tenha completado seu primeiro ano de exercício fiscal terá 
sua capacidade econômico-financeira comprovada por meio da apresentação do Balanço de 
Abertura devidamente registrado na Junta Comercial, inclusive com os Termos de Abertura e 
Encerramento. 

 
10.7 A documentação relativa aos subitens 10.2.1, 10.2.2 e 10.2.4 poderá ser substituída pelo 

Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pela SEMGE, sendo necessário que se 
encontre listada no CRC e dentro do prazo de validade. Caso contrário, a licitante fica 
obrigada a apresentá-los no ato da apresentação da documentação habilitatória. 

 
10.7.1 Em caso de apresentação do CRC, a licitante deverá, obrigatoriamente, firmar 

declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação. 

 
10.7.2 Na hipótese do item anterior, a habilitação dos proponentes ficará condicionada à 

verificação dos seus respectivos registros, bem como à validade dos documentos 
cadastrais, por meio de consulta “on-line” ao Sistema de Cadastro Unificado de 
Pessoas Físicas e Jurídicas da SEMGE. 

 

10.8 As certidões extraídas pela internet somente terão validade se confirmada sua autenticidade. 

 
11. OUTROS DOCUMENTOS 

 

11.1. Os documentos a seguir mencionados deverão ser apresentados pela licitante juntamente com os 
demais documentos exigidos neste instrumento. 

a) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação. (Anexo V) (Para 
as empresas que apresentarem o CRC); 

b) Declaração de elaboração independente de proposta. (Anexo III); 

c) Dados do representante legal (nome, RG, CPF) com poderes específicos para assinar o 
Instrumento Contratual. 

 
12. DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO  

12.1. No dia, horário e local previstos no preâmbulo deste Edital, será realizado o Procedimento Licitatório 
Pregão em sessão pública, a Setorial Permanente de Licitação receberá os Envelopes “I” e “II”, 
abrindo primeiro o Envelope “I”, contendo as Propostas de Preço.  

12.2. Iniciada a fase de abertura dos envelopes, não serão recebidas propostas de pessoas jurídicas 
retardatárias em nenhuma hipótese, nem admitida qualquer retificação ou modificação das condições 
ofertadas.  

12.3. A Comissão procederá à verificação da conformidade e compatibilidade de cada proposta com os 
requisitos e especificações do Edital e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou 
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orçados pela Administração. 

12.4. As propostas que estejam desconformes ou incompatíveis com as disposições previstas no Edital 
serão desclassificadas pela Comissão Setorial de Licitação, de acordo com os critérios de avaliação 
constantes do ato convocatório.  

12.5. Os licitantes deverão obrigatoriamente apresentar preços para todos os itens licitados em cada 
planilha, sob pena de desclassificação, uma vez que o critério de julgamento é por menor preço 
GLOBAL, sob empreitada de preço unitário. 

12.6. Serão desclassificadas as propostas que não obedecerem às exigências do Edital e seus Anexos ou 
da legislação aplicável e, em especial, as que:  

12.6.1. não cumprirem as exigências contidas no edital;  

12.6.2. forem omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidade ou defeito capaz de 
dificultar o julgamento;  

12.6.3. basearem seus preços nos dos outros concorrentes ou oferecerem reduções sobre as 
propostas mais vantajosas;  

12.6.4. impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas neste 
Edital;  

12.6.5. apresentarem quantitativos em desacordo com os constantes neste edital;  

12.6.6. apresentarem Planilha de Composição de Preços Unitários inverossímil, não sendo admitida a 
apresentação de preços unitários simbólicos, irrisórios, de valor zero ou incompatíveis com os 
preços dos insumos e salários do mercado, acrescidos dos respectivos encargos;  

12.6.7. apresentarem PREÇOS GLOBAIS excessivos ou manifestamente inexequíveis, conforme 
legislação vigente.  

12.7. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro pode verificar se a diferença entre o melhor lance e o 
segundo colocado é de pelo menos 10% (dez por cento). Sendo confirmada esta diferença, o 
Pregoeiro poderá reiniciar a fase competitiva, convocando os Licitantes posicionados a partir do 
segundo lugar para apresentarem novos lances, visando à definição destas posições. 

12.8. Serão observadas, ainda, as condições de preferência previstas na Lei Complementar Federal nº 
123/2006. 

12.8.1. A proposta final ajustada no último lance ofertado e a documentação exigida neste edital 
deverão ser apresentadas pela licitante detentora da melhor oferta no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas, contadas a partir do encerramento da etapa de lances, podendo essa 
comprovação se dar mediante o encaminhamento através de e-mail 
atendimento_cosel@salvador.ba.gov.br, com posterior encaminhamento dos originais ou 
cópias  

 

12.8.2. autenticadas no prazo de 02 (dois) dias, podendo ser prorrogado pela SEMOP por mesmo 
prazo, sob pena de convocação do próximo classificado. 

12.8.3. A proposta e a documentação deverão ser encaminhadas em envelopes fechados ou lacrado, 
indicando na sua parte frontal: 

 

 “SEMOP- Secretaria Municipal de Ordem Pública 

 Comissão Setorial de Licitação da SEMOP 

  BR-324, Km 618, Oeste, Porto Seco Pirajá - Salvador – Ba ,  

             Cep : 41233-030 (SEDE DA LIMPURB).  

 Salvador – BA, CEP: 40150-130 

Procedimento Licitatório Pregão - SEMOP - nº 001/2020. ” 

 

12.9. Das sessões de recebimento e abertura dos Envelopes “I” e “II” serão lavradas atas circunstanciadas 
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que serão assinadas pelos membros da Comissão Setorial de Licitação e pelos representantes das 
pessoas jurídicas ali presentes, nas quais poderão ser inseridas as reclamações de quaisquer 
licitantes, que serão dirimidas pela Comissão Setorial de Licitação na oportunidade ou deixadas para 
depois, comunicando-se, neste caso, o resultado aos interessados.  

12.10. É facultado à Comissão de Licitação ou ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, promover 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.  

12.11. A Comissão Setorial de Licitação, ao seu querer, poderá conceder aos licitantes o prazo de 2 (dois) 
dias úteis para a juntada posterior de documentos, cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já 
existente na data da apresentação da proposta.  

12.12. Os erros materiais irrelevantes serão objetos de saneamento, mediante ato motivado da Comissão 
Setorial de Licitação. 

 
13. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 

13.1. A classificação das propostas será por ordem crescente, a partir da mais vantajosa, sagrando-se 
vencedora a licitante que apresentar a proposta em conformidade com este edital e ofertar o menor 
valor global, observado o prazo para fornecimento, as especificações técnicas e demais condições 
definidas neste Edital. 

13.2. Para fins deste certame, considerar-se-á como preço global o valor correspondente ao somatório dos 
itens que compõem o lote. 

13.3. Sendo confirmada a efetividade da proposta com menor preço global, o pregoeiro iniciará a fase de 
negociação com seu proponente. 

13.4. Se a proposta ou o lance de menor valor em acordo com o valor estimado pela administração 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. 

13.5. Se depois de adotada a providência do item anterior não for obtido valor igual ou inferior ao 
orçamento estimado para a contratação, será revogada a licitação. 

13.6. Serão desclassificadas as propostas que: 

 
I não atenderem as condições e exigências deste Edital; 

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

os praticados pelo mercado, para a execução do objeto do contrato; 

 
III incompletas ou divergentes do quanto especificado neste Edital e seus anexos. 

 
IV não contemplem todos os itens pertencentes ao lote.  

 

13.7. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte, conforme previsto no art. 44 da Lei Complementar 123/2006. 

 

13.7.1. Ocorrerá o empate ficto quando as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas 
de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor 
preço. 

 

13.8. Para efeito do disposto no item 13.7 deste edital, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 
forma: 

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá, no prazo máximo de 
5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito, apresentar 
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proposta de preço inferior à primeira classificada, situação em que passará à condição de 
primeira classificada do certame; 

13.9. não ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma da alínea 
“a” deste item, serão utilizadas como critério de desempate: a disputa final, avaliação de desempenho 
contratual prévio, os critérios estabelecidos no art. 3° da Lei Federal n° 8.248/91 e no §2° do art. 3° da 
Lei Federal n° 8.666/93 e sorteio, nesta ordem. 

13.10. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 13.8 deste edital, voltará à 
condição de primeira classificada a empresa autora da proposta de menor preço originariamente 
apresentada. 

13.11. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos na presente licitação 
ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, serão desclassificadas e/ou 
inabilitadas, cabendo ao Pregoeiro examinar a oferta e aceitabilidade da proposta subsequente, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda as 
exigências editalícias. 

 
14. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

14.1. Para interpor recurso o licitante poderá manifestar imediata e motivadamente, a intenção de recorrer 
da decisão da comissão, oportunidade em que deverá expressar a síntese imediata de suas razões, 
sendo-lhe concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso. As 
demais licitantes ficam, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões em igual prazo, que 
começará a correr do término do prazo da recorrente.  

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

14.3. Os recursos contra decisões do Pregoeiro, em regra, terão efeitos suspensivos, sendo este restrito ao 
lote objeto das razões oferecidas, ressalvada a hipótese de, em decisão justificada, a Comissão 
Setorial de Licitação da SEMOP não atribuir efeito suspensivo. 

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

14.5. Os recursos e contrarrazões de recursos deverão ser dirigidos à Comissão Setorial de Licitação da 
SEMOP, protocolados na sede da SEMOP. A Comissão deverá receber, examinar processar e 
apreciar o mérito dos recursos, dando-lhes provimento ou não. 

14.6. A decisão de mérito, emanada pela Comissão Setorial de Licitação, acerca dos recursos é 
irrecorrível. 

 
15. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

15.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não houver 
recurso ou pendência de julgamento de recurso. 

15.2. 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. 

 
16. INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 

16.1. A adjudicatária será convocada para assinatura do contrato no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar 
do envio da convocação. 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 SEMOP. 

16.2. O não atendimento do prazo previsto no subitem anterior ou a recusa em assinar o contrato pela 
adjudicatária implicará na aplicação das sanções previstas neste edital. 

16.3. No prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato, a contratada deverá prestar garantia 
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de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas no 
art. 70, parágrafo 1º, incisos I, II e III da Lei Federal n° 13.303/2016 . 

 

17. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E RECEBIMENTO DO OBJETO 

 
17.1 A entrega e instalação dos equipamentos deverão ocorrer em local e data definidos de acordo com o 

Termo de Referencia - (Anexo I), após aprovação da Comissão de Recebimento da Contratante/ ASTEC 
e na presença de um técnico da SEMOP, que estará no local determinado. 

 
17.2 Caso a licitante vencedora deixe de fornecer os equipamentos no prazo estipulado no subitem deste 
Edital, a contratante chamará imediatamente, a segunda colocada não excluindo a responsabilidade da 
primeira, que será punida administrativa e pecuniariamente. 

 

18. PAGAMENTO 
 

18.1 O pagamento será realizado pela contratante, através de crédito em conta corrente, 
obrigatoriamente mantida junto ao BANCO BRADESCO, consoante determinação do DECRETO 
MUNICIPAL n.º 23.856/2013, a qual deverá ser indicada na declaração fornecida pelo 
estabelecimento bancário, na forma do disposto no art. 4º, § 2º do Decreto Municipal 
13.991/2002, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 
em conformidade com a legislação vigente, correspondentes aos serviços efetivamente 
prestados, devidamente atestados pelo Servidor/ASTEC de Recebimento e mediante a 
apresentação dos documentos fiscais exigíveis e declaração de não existência de débitos 
registrados no CADIM Municipal, conforme Decreto Municipal nº 24.419/2013.  

18.2 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da contratada o 
decurso do prazo de pagamentos será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data 
em que for noticiado formalmente à SEMOP, caso em que não será devida atualização financeira 
ou correção monetária. 

18.3 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que 
isso gere direito a reajustamento de preço ou correção monetária. 

18.4 Na hipótese de eventuais atrasos de pagamento, a prestadora de serviços terá direito a 
multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor pago em atraso. 

18.5 Os pagamentos serão efetuados no prazo estabelecido na Cláusula Terceira da minuta de 
contrato que integra, para todos os efeitos, este edital, mediante emissão de Ordem de Serviço e 
após a apresentação da Nota Fiscal. 

18.6 A SEMOP somente obriga-se a efetuar o pagamento das diárias efetivamente utilizadas, em 
consonância com as respectivas ordens de serviços. 

18.7 As Notas Fiscais devem discriminar o valor referente ao serviço prestado e à mão-de-obra. 

  
19 PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

19.1 O fornecedor sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de suas 
obrigações, às penalidades previstas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos e na 
Lei federal ne 13.303/2016, na Lei Municipal nº 6.148/02, Decreto Municipal nº 15.984/05, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 
na sua atual redação e Lei Municipal nº 4.484/92, sem prejuízo das demais cominações 
legais, nas situações a seguir: 

19.1.1 Advertência, quando ocorrer atraso do início da prestação do serviço em até 10 (dez) 
dias da data fixada. 

 
19.1.2 Multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), além de suspensão de 12 

(doze) meses, a depender do prejuízo causado à SALTUR, quando o fornecedor 
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deixar de atender as especificações técnicas relativas aos serviços, previstas no 
edital, contrato ou instrumento equivalente; 

19.1.3 Nos casos de reincidência de retardamento imotivado na execução de serviços, por 
mais de 30 (trinta) dias: 

19.1.3.1 multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) 
dia de atraso, sobre o valor da fatura os serviços não realizados, além de 
suspensão de 3 (três) meses; 

19.1.3.2 multa de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor 
da fatura da execução de serviços, realizados 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 SEMOP; 

 

19.1.3.3 multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da fatura da execução 
de serviços, 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. 

 
19.1.4 Deixar de comunicar, formalmente, à SEMOP as alterações que venham a ocorrer no 

endereço, telefone e fax da empresa, no período de vigência do contrato: suspensão 
de 6 (seis) meses. 

 
19.1.5 Paralisar serviços sem justa causa e prévia comunicação à SEMOP: 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 SEMOP; 

 
19.1.6 Recusar-se 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. 

 
19.1.7 Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou do contrato, no âmbito da 

SEMOP; 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 1 (um) ano. 

 
19.2 A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a SEMOP esteja em vigor, impedirá 

o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito desta Estatal até o 
cumprimento da penalidade que lhe foi imposta. 

 
19.3 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a SEMOP, impedirá a pessoa 

física ou jurídica de participar de outras licitações ou contratações enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da apenação ou até que seja promovida a reabilitação perante esta 
Estatal, que será concedida sempre que o contratado a ressarcir pelos prejuízos resultantes e 
após decorrido o prazo da sanção aplicada. 

 
19.4 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 5 (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 
SEMOP. 

 
19.5 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do 

grau da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à SEMOP. 

 
19.6 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 conseqüência do inadimplemento das condições contratuais. 

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

 
19.7 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. 

 
19.8 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será facultada a defesa prévia do interessado 

no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação, conforme 
previsão legal do Regulamento de Licitações e Contratos da Saltur. 

 
20. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

20.1 Ao participar desta 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. 

20.2 A apresentação de proposta a esta licitação implica na aceitação integral e irretratável dos 
termos deste edital e seus anexos. 

20.3 O valor total estimado para a presente licitação é de R$ 816.666,67 (oitocentos e dezesseis mil 
seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), resultante de pesquisa de 
mercado efetuada pela Administração, que será considerado valor máximo admissível para a 
contratação, assim distribuído: 

20.4 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a SEMOP 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. 

20.5 É facultado à Comissão Setorial de Licitação ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da 
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar 
originariamente da proposta ou da documentação. 

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

20.6 É facultado ao à Comissão Setorial de Licitação analisar as propostas apresentadas em conjunto 
com prepostos do órgão solicitante ou de outros órgãos da SEMOP com capacidade técnica para 
tal, devendo estes emitir parecer próprio sobre o objeto ofertado pelas licitantes. 

20.7 As normas que disciplinam este Procedimento Licitatório Similar ao Pregão serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não 
comprometam o interesse da SEMOP, a finalidade e a segurança da contratação. 

20.8 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, ou no sitio eletrônico: www.compras.salvador.ba.gov.br 

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

20.10 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais 
sanções cabíveis. 

20.11 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do 
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na 
SALTUR, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

20.12 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 fax. 
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20.13 No caso de alteração deste edital no curso do prazo estabelecido para a realização do 
Procedimento Licitatório Pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, 
a alteração não afetar a formulação das propostas. 

20.14 Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da COSEL/SEMOP, 
localizada na BR 324, Km 8,5,Porto Seco – Pirajá, Salvador-Ba.  

20.15 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão Setorial de Licitação 
com base na legislação vigente. 

20.16 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. 

 
21 Anexos do Edital 

 
Anexo I - Proposta Comercial; 
Anexo II - Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;  
Anexo III - Declaração de elaboração independente de proposta; 
Anexo IV - Termo de declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;  
Anexo V - Declaração de inexistência de fato superveniente; 
Anexo VI - Dados para assinatura do contrato; 
Anexo VII - Minuta de contrato; 
Anexo VIII - Termo de Referência 
 
Salvador, 24 de Janeiro de 2020. 

 
Vitor Ramos Costa Dórea 

Presidente  
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PREGÃO PRESENCIAL – 001/2020 
ANEXO I 

PROPOSTA DE PREÇO 
 

 

PREGÃO Nº  

PROCESSO Nº 

Data de abertura: 

Nome da empresa: 

CNPJ: 

Endereço: 

CEP: 

Telefone: (DDD) 

E-mail: 

Validade de proposta: 

Prazo de entrega: 

 

LOCALIZAÇÃO LETREIRO MODELO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 

GLOBAL 

Campo Grande – descida do vale do canela POSTO 1 - SEMOP MODELO 01 
  

Campo Grande – descida do vale do canela POSTO 1 – GCM MODELO 01   

Calçadão relógio de São Pedro POSTO 2 – SEMOP MODELO 01   

Calçadão relógio de São Pedro POSTO 2 - GCM MODELO 01   

Castro Alves – Interseção da Rua Chile com Rua Da 
Ajuda 

POSTO 3 – SEMOP MODELO 01 
  

Castro Alves – Interseção da Rua Chile com Rua Da 
Ajuda 

POSTO 3 – GCM MODELO 01 
  

Largo dos Aflitos (Canteiro central próx. ao Quartel) POSTO 4 – SEMOP MODELO 01   

Largo dos Aflitos (Canteiro central próx. ao Quartel) POSTO 4 – SEMOP MODELO 01   

Farol da Barra – ao lado do Clube da Marinha – Cabana 
da Barra 

POSTO 5 - SEMOP MODELO 01 
  

Farol da Barra – ao lado do Clube da Marinha – Cabana 
da Barra 

POSTO 5 - GCM MODELO 01 
  

Av. Centenário – próximo ao Shopping Barra POSTO 6 – SEMOP MODELO 01 
  

Av. Centenário – próximo ao Shopping Barra POSTO 6 – GCM MODELO 01 
  

Largo do Camarão POSTO 7 – SEMOP MODELO 01 
  

Largo do Camarão POSTO 7 – GCM MODELO 01 
  

Ondina – Canteiro central entre a R. Osvaldo Ribeiro e a 
Av. Oceânica 

POSTO 8 – SEMOP MODELO 01 
  

Ondina – Canteiro central entre a R. Osvaldo Ribeiro e a 
Av. Oceânica 

POSTO 8 – GCM MODELO 01 
  

Ao lado do antigo restaurante Barra Vento (na areia) 
POSTO 9 -
SALVAMAR 

MODELO 01 
  

Ao lado do Camarote Salvador, próximo a escada de 
acesso à praia 

POSTO 10 -
SALVAMAR 

MODELO 01 
  

LOCALIZAÇÃO LETREIRO MODELO 
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Em Frente ao palácio da aclamação (Jardim Suspenso) SAF 1 - SEMOP 
2 contêineres 
germinados 

  

Em Frente ao palácio da aclamação (Jardim Suspenso) 
SAF 1 - SEMOP MODELO 01 

  

Em Frente ao palácio da aclamação (Jardim Suspenso) 
SAF 1 - GCM MODELO 01 

  

Castro Alves – Interseção da Rua Chile com Rua Da 
Ajuda 

GUARDA 
MUNICIPAL 

MODELO 02 
  

Praça ao pé do Morro do Ipiranga, em frente ao Clube 
Espanhol 

SAF 2 - SEMOP 
2 contêineres 
germinados 

  

Praça ao pé do Morro do Ipiranga, em frente ao Clube 
Espanhol 

SAF 2 - SEMOP MODELO 01 
  

Praça ao pé do Morro do Ipiranga, em frente ao Clube 
Espanhol 

SAF 2 - GCM MODELO 01 
  

MOBILIÁRIO QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 

GLOBAL 

 
TOTAL GERAL 

  

  

 

VALOR TOTAL = R$  

 
 

 
Declaramos 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 o produto será entregue no 
estabelecimento do contratante, sem ônus (CIF/Salvador). 

FORNECEDOR 
 

  / /     
Data   Assinatura/Carimbo 
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PREGÃO PRESENCIAL – 001/2020 
 

 
ANEXO II 

 

 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7.º DA CONSTITUIÇÃO 

 
 

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

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

não empregamos menor de 16 (dezesseis) anos. 

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

 

 
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 
 

Salvador,  de  de          . 
 
 
 
 
 

 

 
Licitante interessado 
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PREGÃO PRESENCIAL – 001/2020 
 
 

ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

(Identificação da Licitação) 
 

 
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído 

de (Identificação completa da licitante) doravante denominado Licitante, para fins do disposto no item 
(completar) do Edital (completar com identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em 

especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 
(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de maneira 

independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato 
da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação) não 

foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
(identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da 
referida licitação; 

 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não será, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da 
referida licitação; 

 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante 
de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e 

 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 
 

 
Cidade - UF,  de  de . 

 
 

 
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa) 

 
Observações: 

 
Esta declaração deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu representante 

legal ou mandatário. 
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PREGÃO PRESENCIAL – 001/2020 

 
 

ANEXO IV 
 
 

TERMO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO SIMILAR AO PREGÃO N.º  / . 
 

 
Ao 

 

 
(endereço) 

 

 
Prezado Senhor, 

 

 
A Empresa  com  sede  na cidade de  , na 

(rua, avenida etc)   , n.º  , inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

   , Conta Corrente:   Ag.:  Banco:  ,neste ato 

representada  por   ,   abaixo   assinado,   inscrito   no   CPF   sob  o nº 

  , portador da carteira de identidade nº  , DECLARA, sob as penalidades da 

Lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art.3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens 

legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 

3º do referido diploma legal. 

 
 
(Local e data) 
 

 
(representante legal) 
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ANEXO V 

 
 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVINIENTE 
 

Para fins de participação na licitação (indicar o nº do edital) a (nome da empresa), CNPJ nº  , 
sediada (endereço completo), declara, sob as pena da lei que, até a presente data inexiste(m) fato(s) 
impeditivos para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Local e data 

 
Nome e identificação do declarante 

 
 
 
 

No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, utilizar o texto abaixo: 

 
Para fins de participação na licitação (indicar o nº do edital) a (nome da empresa), CNPJ nº  , 
sediada (endereço completo), declara, sob as pena da lei que, até a presente data inexiste(m) fato(s) 
impeditivos para a sua habilitação, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, estando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Local e data 

 
Nome e identificação do declarante 
 

 
 
 

OBS: em ambos os casos a presente declaração deverá ser assinada por representante legal do 

licitante. 
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ANEXO VI 
 
 

 
DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 
 

 
 NOME -  

 N.º DE IDENTIDADE -  

 ÓRGÃO EMISSOR -  

 CPF-  

ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA -  

 
 

 

 
 

 

Salvador,  de  de  . 
 
 
 
 

 
 

Assinatura e Carimbo 
 
 
 

OBS.: Informar acima os dados do responsável pela assinatura do futuro contrato. 
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PREGÃO PRESENCIAL – 001/2020 

 
ANEXO VII  

MINUTA DE CONTRATO 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA DO SALVADOR - SEMOP, com Sede na Rodovia BR 

- 324, km 618 Porto Seco Pirajá, Salvador/BA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.927.801/0010-30, neste 

ato representado pelo secretário, Srº. Felipe Lucas de Lima e Silva, portador do CPF/MF nº 819.063.315-

53 e a empresa XXXXX., firma estabelecida na XXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXX, neste ato 

representada pela Sr XXXX, portador do CPF- XXXX, doravante, denominados, respectivamente, 

CONTRATANTE e CONTRATADA 

Edital Pregão n.º 001/2020  

Proposta apresentada pela CONTRATADA em  /  / . 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto da presente licitação  a contratação de pessoa jurídica especializada para locação, 

instalação, montagem, numeração, letreiro, manutenção, transporte e desmontagem de 26 (_vinte e 

seis) containeres – termo acústico, para serem utilizados por prepostos da SEMOP durante o 

Carnaval 2020, na Cidade do Salvador de acordo com o Termo de Referência, Anexo I deste 

edital,em regime de empreitada por preço global. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
2.1 A despesa deste contrato ocorrerá pela dotação da Secretaria ______, no Projeto/Atividade 

______________, Elemento de Despesa ________________, Fonte ____, no orçamento relativo ao 
exercício de _____. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

 

 
3.1 O valor do presente Contrato é de R$__________ (______________________) só reajustáveis na 

forma da lei, inclusas todas as despesas com tributos, contribuições fiscais e parafiscais, 
emolumentos, frete, seguros e quaisquer outras que forem devidas, para entrega CIF (custos, 
seguro e frete por conta do fornecedor) no almoxarifado da unidade compradora. 

 
3.2 O pagamento será realizado pela contratante, através de crédito em conta corrente, 

obrigatoriamente mantida junto ao BANCO BRADESCO, consoante determinação do DECRETO 
MUNICIPAL n.º 23.856/2013, a qual deverá ser indicada na declaração fornecida pelo 
estabelecimento bancário, na forma do disposto no art. 4º, § 2º do Decreto Municipal 13.991/2002, 
no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em conformidade 
com a legislação vigente, correspondentes aos serviços efetivamente prestados, devidamente 
atestados pelo Servidor/Comissão de Recebimento e mediante a apresentação dos documentos 
fiscais exigíveis e declaração de não existência de débitos registrados  no CADIM Municipal, 
conforme Decreto Municipal  nº 24.419/2013. 

 
3.3 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da contratada o decurso 

do prazo de pagamentos será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que 
estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira ou correção monetária. 
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3.4 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 reajustamento de preço ou correção monetária. 
 

 
3.5 Na hipótese de eventuais atrasos de pagamento, a prestadora de serviços terá direito a multa 

equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor pago em atraso. 
 

3.6. A SEMOP somente obriga-se a efetuar o pagamento das diárias efetivamente utilizadas, em 
consonância com as respectivas ordens de serviços. 

3.7. As Notas Fiscais devem discriminar o valor referente ao serviço prestado e à mão-de-obra. 

 

 
CLÁUSULA QUARTA – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E RECEBIMENTO DO OBJETO 

 
 
4.1 Os serviços serão executados para realização do Carnaval/2020, em local previamente designado à 

contratada, com a antecedência necessária à montagem da estrutura de atendimento mínima de 24 
(vinte e quatro) horas, através da emissão da ordem de serviço. 

 
4.2 O prazo de execução será estabelecido pela SEMOP, mediante observância das datas de 

realização dos eventos, disponibilizados à contratada com a antecedência necessária, de forma a 
permitir a montagem da estrutura, após assinatura do contrato. 

 
4.3 Os equipamentos deverão ser montados para a realização dos eventos acima referidos nas datas 

estabelecidas pela SEMOP, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
4.4 Os serviços serão prestados em regime de empreitada por preço global. 
 
4.5 A licitante deverá dispor aos seus prepostos utilizados na execução dos serviços todo o 

equipamento de proteção individual necessário à execução dos serviços contratados, de acordo 
com o previsto na NR-18 da Portaria n.º 3.214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais 
dispositivos de segurança. 

 
4.6 A licitante deverá uniformizar e identificar os prepostos utilizados na execução dos serviços objeto 

deste Instrumento. 
 
4.7 A licitante deverá manter em Salvador uma representação da sua matriz ou escritório administrativo, 

dotado de infraestrutura e unidades de força de trabalho suficiente, visando atender com celeridade 
às solicitações referentes às obrigações constantes no Termo de Referência. 

 
4.8 A licitante deverá indicar, formalmente, um gerente de contrato (preposto), que será o responsável 

pela relação entre a contratante e a contratada, conforme instrumento contratual. 
 

4.9 A contratada deverá dispor de todos os equipamentos, ferramentas e materiais necessários, 
adequados e em quantidade suficiente para a perfeita execução dos serviços do objeto deste 
instrumento, observando as disposições constantes do Anexo I. 

 
4.10 As ferramentas, equipamentos e materiais empregado na execução dos serviços deverão ser de 

propriedade da contratada e ficarão sob a sua responsabilidade. 
 
4.11 As ferramentas, equipamentos e materiais que se danificarem pelo uso ou extraviarem deverão ter 

sua reposição imediata pela contratada e o extravio não poderá ser usado como subterfúgio para o 
descumprimento de qualquer exigência contratual ou inobservância das disposições constantes do 
ANEXO I a esse instrumento. 
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4.12 Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o presente 
instrumento, dar-se-á o recebimento provisório pelo gestor do contrato, mediante recibo, para efeito 
de posterior verificação da conformidade dos serviços com as especificações solicitadas.  

 
4.13 O recebimento definitivo dos serviços dar-se-á pelo Fiscal/ASTEC, após o decurso do prazo de 

observação, ou vistoria que comprove a perfeita condição técnica do objeto contratado.  
 
4.14 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada quanto à 

qualidade, correção e segurança do objeto contratado.  
 
4.15 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.  

 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
5.1 Os materiais e equipamentos empregados na execução dos serviços serão de primeira qualidade, 

bem como será empregada a mais apurada técnica na execução dos serviços, comprovada 
eficiência para o fim a que se destina.  

 
5.1 Não será admitida, nos serviços, a aplicação de materiais, equipamentos usados ou diferentes dos 

especificados sem autorização prévia, por escrito, da fiscalização.  
 
5.3 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela 

ação ou omissão de seus empregados, funcionários, preposto ou representante à SEMOP ou a 
terceiros decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;  

 
5.4.   Para a execução de quaisquer serviços deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos de 

Proteção Coletiva e Individual que se fizerem necessários, de acordo com o previsto na NR-18 da 
Portaria n.º 3.214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança.  

  
5.4.1 A CONTRATANTE não poderá ser responsabilizada por qualquer sinistro ou acidente de trabalho 

que envolva prepostos da CONTRATADA, que deverá prover seu pessoal de todo o equipamento e 
assistência necessária à execução dos serviços contratados. 

 
5.5 Manter durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

quando da contratação;  
 
5.6 Quando da execução dos serviços, manter os locais de trabalho desobstruídos e bem sinalizados, 

quando for o caso, de maneira a não comprometer a segurança daqueles que ali trafegam, inclusive 
no passeio do logradouro e via pública; 

   
5.7 A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na 

execução dos serviços, salvo na ocorrência de motivo de força maior, apurados na forma da 
legislação vigente, e desde que comunicados à CONTRATANTE no prazo 48 (quarenta e oito) 
horas do fato, ou da ordem expressa e escrita da CONTRATANTE; 

 
5.8 Submeter-se-á a todas as normas e condições do edital e anexos que integram este contrato, 

independentemente de transcrição. 
 
5.9 Manter atualizado o endereço, telefone e email da empresa, dando ciência à SEMOP das 

modificações que venham a ocorrer no período de vigência do Contrato, dando-se por intimada em 
caso de eventual tentativa frustrada de comunicação. 

 
5.10 Responsabilizar-se pelo fornecimento dos equipamentos necessários à execução dos serviços ora 

contratados, que serão, no mínimo, os constantes de sua proposta, para o cumprimento dos prazos 
contratuais, dentro do projeto e das especificações técnicas.  
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5.11 Assumir e a promover sob sua exclusiva responsabilidade e à sua custa, o pagamento de todos os 
impostos, taxas e quaisquer outros tributos de origem federal, estadual e municipal, vigentes na data 
de assinatura do presente instrumento, sobre a realização dos serviços, ora contratados ou gerados 
por fatos ligados à execução do contrato, como também manter-se inteiramente em dia com as 
contribuições previdenciárias, mediante rigorosa comprovação de ausência de débitos para com os 
órgãos públicos.  

 
5.12 Corrigir, às suas expensas, os serviços porventura executados com vícios ou defeitos em virtude de 

ação, omissão, negligência, imprudência, imperícia, emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior, serão sob exclusiva e integral responsabilidade da Contratada, sem ônus para a 
Contratante, e sem importar em alteração do prazo contratual.  

 
5.13 Iniciar os serviços sob demanda da SEMOP, após emissão da ordem de serviço.  
 
5.14 A contratada deverá manter em Salvador uma representação da sua matriz ou escritório 

administrativo dotado de infraestrutura e unidades de forças de trabalho suficientes, visando atender 
com celeridade às solicitações referentes às obrigações constantes neste Termo de Referência e 
Contrato de Prestação de Serviços.  

5.16 A contratada deverá indicar formalmente um Gerente de Contrato (Preposto), que será o 
responsável local pela relação entre a Contratante e a Contratada, conforme instrumento contratual.  

 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
6.1 A revisão, quando for o caso, do cronograma para a execução do Contrato, em razão de alterações, 

modificações ou acréscimos necessários, ficará inteiramente sob responsabilidade da 
CONTRATANTE.  

 
6.2  À SALTUR fica reservado o direito de paralisar ou suspender a qualquer momento a execução do 

contrato, caso haja qualquer infringência das normas legais ou procedimentos aplicados.  
 
6.3 Fica a Contratante isenta de quaisquer reclamações ou ações que possam advir, de infração 

decorrente da execução do Contrato.  
 
6.4 Fica a CONTRATANTE obrigada a efetuar o pagamento à CONTRATADA após a execução dos 

serviços, objeto deste instrumento convocatório, após atesto de recebimento definitivo. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
7.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de suas 

obrigações, às penalidades previstas na Lei Federal n° 13.303/16 e Lei nº 10.520/02, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 na sua atual 
redação e Lei Municipal nº 4.484/92, sem prejuízo das demais cominações legais, nas situações a 
seguir: 

 
7.1.1 Advertência, quando ocorrer atraso na entrega de materiais em até 10 (dez) dias da data fixada. 

 
7.1.2 Multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), além de suspensão de 12 (doze) meses, a 

depender do prejuízo causado à SEMOP, quando o fornecedor deixar de atender as especificações 
técnicas dos materiais, prevista no edital, contrato ou instrumento equivalente; 

 
7.1.3 Nos casos de reincidência de retardamento imotivado no fornecimento de materiais, por mais de 15 

(quinze) dias: 
 
a) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor da 

fatura o fornecimento de 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 de 

materiais, realizados 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, 
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a depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal; 
 
a) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da fatura do fornecimento de 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. 

 
7.1.4 Deixar de comunicar, formalmente, à SEMOP as alterações que venham a ocorrer no endereço, 

telefone e fax da empresa, no período de vigência do contrato: suspensão de 6 (seis) meses. 
 
7.1.5 Paralisar o fornecimento de 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 SEMOP. 

 
7.1.6 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 1 (um) ano. 

 
7.1.7 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. 
 
7.1.8 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 1 (um) ano. 

 
7.2      A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a SEMOP esteja em vigor, impedirá o 

mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito da SEMOP até o cumprimento da 
penalidade que lhe foi imposta. 

 
7.3      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 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. 

 
7.4 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 5 (cinco) dias ou 

serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento de materiais, serviço ou obra, 
após prévio processo administrativo, ou cobrado judicialmente, a critério da SEMOP. 

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

infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à SEMOP. 
 
7.6 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. 

 
7.7 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. 
 
7.8 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. 

 
7.9 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. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 
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8.1  A contratante deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação do serviço e da alocação 
dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um 
representante especialmente designado pela SEMOP. 

 
8.2  A fiscalização da Contratante não permitirá que a contratada execute tarefas em descordo com as 

pré-estabelecidas.  
 
8.3  Durante a vigência do contrato, a fiscalização será exercida por um servidor designado pela 

contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências 
verificadas a dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação do serviço, de tudo dando 
ciência a Contratada, conforme procedimentos estabelecidos na minuta do Contrato.  

 
8.4  O representante da Contratante deverá ter conhecimento do objeto contratado visando o 

acompanhamento e controle da execução do serviço e do contrato.  
 
8.5  A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 

previstos no Termo de Referência.  
 
8.6  A fiscalização da Contratada terá livre acesso aos locais onde estão sendo prestado o serviço 

contratado. 
 
8.7  O fiscal do contrato deverá verificar a conformidade da mão-de-obra e do material utilizado na 

execução do serviço através de documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos 
mesmos e de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta.  

 
8.8  A fiscalização não exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada por qualquer irregularidade, 

inclusive perante terceiros, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios, emprego de 
material inadequado ou de qualidade inferior, não implicando em co-responsabilidade da contratante 
ou de seus agentes e prepostos e de conformidade art. 70 da Lei nº 8.666/1993. 

 
 
CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
9.1 Após a homologação da licitação, a empresa vencedora assinará Contrato, com validade de 30 

(trinta) dias a partir da data das suas assinaturas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE 
 
10.1 Os preços contratados são fixos e irreajustáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E RESOLUÇÃO 
 
11.1 A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses 

previstas nos artigos art. 77 e 78, incisos I a XII da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, , sem 
que caiba à CONTRATADA direito a qualquer indenização, e sem prejuízo das penalidades 
pertinentes. 

 
11.2 A rescisão do presente contrato será restrita ao quantitativo previsto neste instrumento, não 

afetando o Termo de Compromisso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO 
 
12.1 O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou 

em parte. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 
13.1 Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais que sejam devidos em decorrência 

direta ou indireta do presente contrato, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim 
definido nas normas aplicáveis à espécie. 
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13.2 A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta os tributos, 

contribuições fiscais, parafiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes 
sobre a compra do material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, 
para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade 
competente. 

 
13.3 Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto que a 

CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer 
tributos, encargos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais não incidentes sobre a compra 
contratada, tais valores serão imediatamente excluídos, com o reembolso do valor porventura pago 
à CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE 
 
14.1 Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer 

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

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
 
15.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia, como o competente para 

dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro 
por mais privilegiado que seja. 

 
E por estarem assim, justas e acertadas, assinam as partes contratantes, o presente instrumento 
contratual em 2 (duas) vias de igual forma e teor. 
 
 
 
 
Salvador, ___ de ________________ de ____. 
 
 
 
_____________________________________________ 
CONTRATANTE 
 
 
_____________________________________________ 
CONTRATADA  
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PREGÃO PRESENCIAL – 001/2020 

 

 ANEXO VIII 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
 

Contratação de pessoa jurídica especializada para locação, instalação, montagem, numeração, 

letreiro, manutenção, transporte e desmontagem de 26(vinte e seis) containeres – termo acústico, 

para serem utilizados por prepostos da SEMOP durante o Carnaval 2020, na Cidade do Salvador de 

acordo com o Termo de Referência, Anexo I deste edital,em regime de empreitada por preço global. 

 

 

 


