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                        Praça Emerson Barbosa, nº 01, Centro. CEP: 47.820-000. 

                         Telefax: (77)3623-2145 – licitacao@saodesiderio.ba.gov.br 
 

Prefeitura de São Desidério 

 

C P L 

 
_____________________________ 

Márcia Bastos Carneiro da Silva 

Pregoeira 

 

O presente Edital de Licitação atende os 
requisitos da legislação em vigor. 

 

 
Drª. Ermetina Macêdo Cirillo Pereira          

Procuradora Jurídica. 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO: 060/2017 

NOME/RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

CIDADE: ESTADO: 

TELEFONE:  FAX: E-MAIL:  CEP: 

PESSOA PARA CONTATO: 

Recebi (emos) através do acesso à página http://www.saodesiderio.ba.gov.br/, nesta data, cópia 
do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

LOCAL:  DATA: 

ASSINATURA:  

Objetivando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de São Desidério e essa Empresa, 
solicitamos a Vossa Senhoria o preenchimento e remessa do recibo de entrega do Edital supra, 
à Equipe Pregoeira, por via fax (77) 3623-2145 ou pelo e-mail licitacao@saodesiderio.ba.gov.br. 
O não encaminhamento do recibo exime a Comissão Permanente de Licitação, a Pregoeira e 
Equipe de Apoio da comunicação de eventuais retificações. 

São Desidério/BA, ___ / ___ / 2017.  

Assinatura do responsável da retirada do edital: ____________________________________  

 

 

MÁRCIA BASTOS CARNEIRO DA SILVA 

Pregoeira/COPEL 
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ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. 

 

 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2017 

 
COMPOSIÇÃO DO EDITAL 

 

a)PRELIMINARES 
b)   DO OBJETO 
c)   DO CREDENCIAMENTO 
d)   DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
e)   DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 
f)    DOS ENVELOPES “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” 
g)   DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
h)   DA PROPOSTA COMERCIAL 
i)    DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
j)    DA SESSÃO DO PREGÃO 
k)   DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
l)    DOS LANCES VERBAIS 
m)  DO JULGAMENTO 
n)   DOS RECURSOS 
o)   DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 p)   DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO 

q)  TERMO DE COMPROMISSO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO  

r)   INSTRUMENTO CONTRATUAL 

s)  DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

t)   RESCISÃO DO TERMO DE COMPROMISSO 

u)  DO PAGAMENTO  
v)  REVISÃO DE PREÇOS 
w) DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
y)  DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES  
z) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
z1)   DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 

ANEXOS: 

ANEXO I - Termo de Referencia 
ANEXO II – Termo de Compromisso 
ANEXO III – Ata de Registro de Preço 
ANEXO IV – Proposta Comercial 
 
 

MODELOS: 

MODELO 1 – Credenciamento 
MODELO 2 - Cumprimento dos Requisitos da Habilitação e Aceite das Condições do Edital 
MODELO 3 - Comprovação de Atendimento do INC XXXIII do Art. 7º da CF 
MODELO 4 - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
MODELO 5  -  Declaração que não possui vínculo com servidor público 
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 PREÂMBULO 

ÓRGÃO INTERESSADO:     Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer 

 
PROCESSO Nº:  2.202/2017 

 
REGIME LEGAL: Lei Federal nº 10.520 de 17.07.2002 / Decreto Federal nº 7.892 de 23 de Janeiro de        

2013/Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de1993 e suas alterações / Lei Complementar nº 

123 de 14 de dezembro de 2006 (independente de transcrição) e Lei Coplementar 147 de 07 

de agosto de 2014. 

 

Tipo da Licitação:       Menor Preço Por lote.  

 

Exame   retirada   do 

Edital   e   local   da 

sessão:                     
Comissão Geral de Licitação – Prefeitura Municipal de São Desidério - BA (Sala de reuniões da Prefeitura) 

 

Endereço: Praça Emerson Barbosa, nº 01, CENTRO, São Desidério – BA.

 

Data da sessão: 26 de dezembro de 2017 

 
Horário da sessão: 10:00 – (Local) 

Informações fones:    (77) 3623-2145 

 E-mail:  licitacao@saodesiderio.ba.gov.br  
 

Horário de: 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min  (Local)

mailto:licitacao@saodesiderio.ba.gov.br
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1- OBJETO 

1.1 - Constitui objeto da presente licitação Contratação de empresa para manutenção dos 
instrumentos musicais,  solicitado pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, para o 
Município de São Desidério, conforme Termo de Referencia constante no (Anexo I) deste edital. 
 

2- CREDENCIAMENTO 

 
2.1 - Caso, a empresa licitante envie representante que não seja sócio, proprietário ou dirigente, o 
credenciamento far-se-á através de instrumento público de procuração ou instrumento particular com 
firma reconhecida em Cartório, além da cópia autenticada, ou cópia simples acompanhada do original, 
do respectivo Estatuto ou Contrato Social, com suas alterações, devidamente registrado no órgão 
competente, cujo objeto coincida com o objeto deste edital, além de documentos dos sócios e do 
representante devidamente autenticados. (Modelo I). 
 
2.1.1 -  Tratando-se de representante legal, cópia autenticada do estatuto social, contrato social ou 
outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos 
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, além do 
documento do(s) sócio(s) e/ou proprietário, devidamente autenticados; 
 
2.2 – Para o uso da prerrogativa prevista em Lei, deverá o interessado apresentar declaração, com 
firma reconhecida, de que se encontra inserido nos dispostos do inciso I ou II, conforme o caso, do 
artigo 3º da Lei complementar n.º 123/02. 
 
a) Para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar nº 123/2006, os representantes 
de microempresa e empresa de pequeno porte deverão credenciar-se e apresentar um dos seguintes 
documentos:  certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte, fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, de acordo com a Instrução 
Normativa DNRC nº 103/2007 ou Declaração de  enquadramento em  conformidade com  art  3º  da  
Lei  Complementar 123/2006, afirmando ainda que não se enquadre em nenhuma das hipóteses do § 
4º do art 3º da Lei Complementar nº 123/2006 ou Declaração de Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte (Modelo IV) 
 
b) Será admitida apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um 
deles poderá representar apenas uma empresa credenciada. 
 
c) Depois de realizado o credenciamento, dar-se á inicio á sessão de abertura e julgamento das 
propostas, devendo a licitante apresentar á pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos 
requisitos de habilitação. (MODELO II) 
 
d) A declaração de que trata a letra “c” do item 2.2 deverá, obrigatoriamente, ser apresentado fora 
dos envelopes, nº 01 e 02, sob pena de a empresa se declarada como impossibilitada de participar do 
certame. 
 
e)  A  apresentação da  declaração de  pleno  atendimento e  aos  requisitos  de habilitação ao Edital 
e declaração de enquadramento em conformidade com art 3º da Lei Complementar  123/2006,  são   
condições  para  participação  do   certame,  sendo  considerado documento obrigatório. A não 
apresentação deste documento, ou sua apresentação em desacordo com o item 2.2, letra “c” fere o 
disposto no artigo 4º inciso VII da Lei 10.520, sendo vicio insanável. (MODELO IV) 
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2.3 - Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas 
proponentes, a Pregoeira não mais aceitará novos proponentes, dando início ao recebimento dos 
envelopes contendo a Proposta Comercial e a Documentação, exclusivamente dos participantes 
devidamente credenciados. 
 

3- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

3.1 -  Poderão participar deste pregão os licitantes que: 
 
 

3.1.1 - Desempenharem atividades pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação. 
 
3.1.2 - Atendam ás exigências constantes neste Edital e  nos seus anexos, inclusive quanto à 
documentação requerida. 
3.2 -  Não será admitida neste pregão a participação de empresas que: 
 

3.2.1 - Encontrarem sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, nem aqueles que 
tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidos 
com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal. 
 
3.2.2 - Empresas estrangeiras que não funcionem no país 
 
3.3 - Por ocasião da participação neste certame, será assegurado ás Microempresas –ME e 
Empresas de Pequeno Porte - EPP, como critério de desempate, o direito de preferência para ofertar 
o menor preço em relação aquele lançado pelo licitante não qualificado nessas categorias. 
 
3.4 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao 
menor preço. 
 
3.5 –  Para efeito do disposto no art  44  da Lei  Complementar 123/2006, ocorrendo o  empate, 
proceder-se á da seguinte forma: 
 
a)  -  A  microempresa ou  empresa de pequeno porte mais bem  classificada poderá apresentar  
proposta  de  preço  inferior  àquela  considerada  vencedora  do  certame,  devendo  tal proposta ser 
registrada, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
 
b) - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso 
do I do caput do art 45, da Lei Complementar 123/2006, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese do §2º do art 44 da Lei Complementar 
123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 
c)  -  No  caso  de  equivalência  dos  valores  apresentados  pelas  microempresas  e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2º do art 44 da Lei Complementar 
123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá usar do 
direito de preferência. 
 
d) – O direito de preferência das microempresas e empresas de pequeno porte será instaurado após 
o encerramento da etapa de lance e antes da fase de homologação. 
 
e) – Na hipótese da não contratação nos termos previsto no caput do art 44 da Lei Complementar 
123/2006,  o  objeto  licitado  será  adjudicado em  favor  da  proposta  originalmente vencedora do 
certame. 
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f) – O disposto no art 44 da Lei Complementar 123/2006, somente se aplicará quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
3.6  –  As  microempresas e  as  empresas de  pequeno porte, por  ocasião da  participação neste 
certame, deverão apresentar toda documentação exigida para fins de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição, na forma do art 43 da L ei Complementar nº 123/2006. 
 
a)  –  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, prorrogáveis por  igual  período,  a  critério  da Administração 
Publica, para a  regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do debito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa, cuja 
comprovação será exigida somente para efeito de assinatura de contrato ou instrumento que o 
substitua. 
b) – A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 2º do art 43, da Lei 
Complementar 123/2006, implicará decadência do direito á contratação, sem prejuízos das sanções 
prevista no art 81 da Lei de Licitações e Contratos 8.666/93, de 21 de junho, sendo facultado á 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 
contrato, ou revogar a licitação. 
 

4- DO ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO 

 
 

4.1 – Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados a Comissão de Licitação, no 
endereço/ ou protocolado na Prefeitura, constado nas preliminares deste Edital. 
 
4.2 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados a 
Pregoeira, até dois dias úteis anteriores á data fixada par abertura da sessão pública, 
 
4.3 - Até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, qualquer 
cidadão poderá impugnar o Ato Convocatório. 
 
4.3.1 – Pela licitante até 2 (dois) dias úteis da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação.  
 
4.4 –  O pedido de Impugnação deverá ser realizado e encaminhado aa Pregoeira responsável 
conforme determina a Lei, 

a) Ser apresentado em original e subscrito por pessoa com poderes e capacidade para tanto, 
datilografada ou emitida por computador, contendo razão social, CNPJ e endereço, rubricado em todas 
as folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado do licitante, devidamente comprovado.  
b) Ser protocolizado no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de São Desidério, sito a Praça 
Emerson Barbosa n° 01 Centro São Desidério. 

4.5 – Os pedidos de impugnação aos termos editalícios deverão ser protocolados junto ao Protocolo 
da Secretaria Municipal de Administração e  Planejamento, nos termos do artigo 41§ 1º, 2º, 3º 4º 
da Lei 8.666/93, artigo 12 Decreto Federal 3.555, de 08 de agosto de 2000. 
 
4.6 – Caberá a Pregoeira, auxiliado pelo setor responsável, decidir sobre a impugnação no prazo de 
até vinte e quarto horas, conforme determina a Lei. 
 
4.7.  A decisão do julgamento da impugnação administrativa será publicada no Diário Oficial do 
Município e poderá ser obtida junto a Comissão Permanente de Licitação. 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 

/2017  

ENVELOPE N.º 1 –  

PROPOSTA COMERCIAL PROPONENTE: 

 

 

5 – DOS ENVELOPES “PROPOSTA COMERCIAL” e HABILITAÇÃO 

 
5.1 - Os envelopes “Proposta Comercial” e “Habilitação” deverão ser indevassáveis, hermeticamente 
fechados e entregues aa Pregoeira, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, 
dia e horário especificados. 
 
5.2 – A Comissão de Licitação/Pregoeira não se responsabilizará por envelopes de “Proposta 
Comercial” e “habilitação” que não sejam entregues a Pregoeira designado, no local, data e horário 
definido no preâmbulo. 
 
5.3 – Os envelopes indicarão em sua parte externa e frontal os dizeres de quais documentos se 
encontram inseridos, conforme segue: 
 
 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 

 

/2017
ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA COMERCIAL 
PROPONENTE:...................................................................... 

 

6 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

6.1 - Os documentos a serem apresentados deverão: 
 

a) Quando  cópias,  conter  registro  de  autenticação efetuados  em  cartório  ou  por                  
servidor da Prefeitura de São Desidério - BA, neste ultimo constar data e identificação do 
servidor. 

b) - quando declarações, conter reconhecimento de firma da assinatura do responsável 
     constituído; 

c) - quando proposta, além do disposto na alínea “b” na ultima folha, conter rubrica em todas 
as folhas do responsável constituído; 
d) - ser organizado, de modo a não conter folhas soltas, sem emendas, acréscimos, 
numerados  seqüencialmente  em  ordem  crescente,  em  uma  única  via;  sem  borrões,  
rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não 
acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízos à Administração ou não 
impedirem a exata compreensão de seu conteúdo.  
 

6.2 – O documento expedido via on-line (internet), no qual possam ser aferidos por meio eletrônico,      
dispensam autenticação. 
 
6.3 - Não serão autenticados documentos na sessão da licitação. 
 
DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
Os envelopes de propostas comerciais indicarão em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



1

0 
10 

 

 
 

   PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA 
CNPJ Nº 13.655.436/0001-60 

 

 

                        Praça Emerson Barbosa, nº 01, Centro. CEP: 47.820-000. 

                         Telefax: (77)3623-2145 – licitacao@saodesiderio.ba.gov.br 
 
 

O presente Edital de Licitação atende os 

requisitos da legislação em vigor. 
 

 

Drª. Ermetina Macêdo Cirillo Pereira          
Procuradora Jurídica. 

Prefeitura de São Desidério 

 

C P L 

 
_____________________________ 

Márcia Bastos Carneiro da Silva 

Pregoeira 

 

  
 

7.1 - A proposta comercial e os documentos que instituem deverão ser entregues em papel timbrado 
da empresa(todas as folhas devem ter o timbre), em original, datilografado ou impresso apenas no 
anverso sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, 
inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízos à 
Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, sendo a última página 
assinada pelo representante legal da empresa, e deverão conter: 

7.1.1 - No caso de serem assinadas por mandatário, será necessária a juntada da procuração 
outorgada, com firma reconhecida e com especificação dessa finalidade, ou outotgada o 
poder na procuração do credenciamento. 
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7.1.1.1 - As propostas deverão ser entregues em envelope opaco, lacrado e rubricado pelo representante 
legal da empresa ou por seu mandatário, identificado como “Proposta de Preços” e endereçado 
à Comissão de Licitação, com indicação do nome ou razão social da empresa proponente, 
modalidade e número da Licitação (Pregão Presencial).  

7.1.2 - Prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias a contar da data marcada para a 
abertura da sessão; 

 
7.1.3 – Nos preços deverá ser indicado o valor unitário e total em moeda corrente nacional 
apresentado apenas duas casas decimais, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 
inflacionaria, ficando tal como proposta o valor por item; 

7.1.3.1. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 

7.1.4 - Especificações detalhadas do objeto proposto conforme Termo de Referência (ANEXO 
I); 

 
7.1.5 – Prazo de pagamento de 30 (trinta) dias após atesto da nota fiscal; 

 
7.1.6 - Todas as despesas com, tributos ou quaisquer outros encargos, diretos ou indiretos, serão de 
responsabilidade do licitante, devendo estar incluídas na composição do preço das cestas; 

 
7.1.7 - Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pela Pregoeira; 

 
7.1.8 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente Edital e 
seus anexos, que sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
seu julgamento; 

 
7.1.9 – A apresentação da proposta implicará a plena aceitação, por parte do proponente, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 
 

7.1.10.  Declaração de que na sua proposta, os valores apresentados englobam todos os custos 
operacionais da atividade, incluindo frete, seguros, tributos incidentes, bem como quaisquer 
outras despesas, diretas e indiretas, inclusive, porventura, com serviços de terceiros, incidentes 
e necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, sem que caiba ao 
proponente direito de reivindicar custos adicionais.  

7.1.11. Caso, eventualmente a empresa não apresente declaração citada no 7.1.10.  poderá 
comprometer-se através de declaração formalizada de próprio punho, no ato da sessão; 

8-  DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

8.1 - O Envelope II deverá conter, obrigatoriamente, documentos que comprovem os requisitos legais 
para   a   Habilitação   Jurídica,   Qualificação   Econômico-Financeira,   Regularidade   Fiscal, 
Trabalhista e Qualificação Técnica. 
 
8.2 Deverão estar todos em nome do estabelecimento (matriz ou filial) que efetivamente apresentar a 
proposta de preços. 
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8.3 O documento que não mencionar prazo de validade ou data de vencimento será considerado válido 
pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de sua expedição. 
 

8.4.  A HABILITAÇÃO JURÍDICA será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 

8.4.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; 

8.4.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores; 

8.4.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício. 

8.4.4 Documentação (Identidade e CPF) dos sócios ou proprietário. 

8.4.5      Não serão autenticados documentos na sessão da licitação. 

8.5.  A REGULARIDADE FISCAL será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 

8.5.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

8.5.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou 
sede do participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

8.5.3 Certidão de regularidade para com as Fazendas da União, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede da licitante, ou outra equivalente na forma da lei, com validade em vigor;; 

8.5.4 Certidão de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitida 
pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor; 

8.5.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, que comprove inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, emitida pelo Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas – BNDT em www.tst.jus.br, com validade em vigor; 

8.5.6. Certidão Negativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de Improbidade 
Administrativa (Acórdão nº. 1793/2011 – TCU – Plenário), emitida através do Portal do 
Conselho Nacional de Justiça em www.cnj.jus.br;  

8.6. A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 

8.6.1.  Declaração firmada por seu representante legal do cumprimento do disposto no inciso XXXIII 
do artigo 7º, da Constituição Federal, (Modelo III); 

8.6.2.  Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante atestado fornecido por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, através do Atestado de capacidade técnica, certificando 

http://www.tst.jus.br/
http://www.cnj.jus.br/
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que a empresa licitante já executou serviços com as características do objeto licitado e que atendam o 
serviço/fornecimento sem nenhum problema.  tratando-se de pessoa jurídica de direito privado o 
atestado ou certidão deverá ter firma reconhecida; 
 

8.6.3. Alvará de Localização e Funcionamento expedido pelo Setor tributário do Município de origem 
da empresa, para o exercício vigente. 
 

8.6.4. Declaração que não possui vínculo com servidor público, ( Modelo V). 
 

 
8.7.     A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a apresentação dos 

seguintes documentos: 
 

8.7.3.  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigível 
devidamente registrada na JUNTA COMERCIAL, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios e apresentados na forma da Lei e que comprovem a boa situação da 
empresa, conforme o prescrito no Art. 31, inciso I da Lei 8.666/93.  

8.7.3.1. Com o advento do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) e da ECD (Escrituração 
Contábil Digital), nos termos da Instrução Normativa da Receita Federal nº 787/07, as empresas 
enquadradas no regime de “Lucro Real“, não mais registram o Livro Diário na Junta Comercial, 
como faziam anteriormente. Atualmente, as empresas enviam eletronicamente sua escrituração 
contábil à Receita Federal (por meio do SPED e ECD) e esta (Receita Federal) fica responsável 
pelo envio à Junta Comercial. 

8.7.4. O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por Contador ou 
por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade. 

8.7.4.1. Todas as empresas que se enquadrarem nas Instruções Normativas RFB nº. 787 e DNRC nº. 
107 não poderão apresentar o balanço patrimonial registrado na Junta Comercial e devidamente 
assinados pelo administrador da empresa e profissional habilitado junto ao Conselho Regional de 
Contabilidade – CRC; a obrigação é a escrituração digital. O balanço patrimonial, Escrituração 
Contábil Digital (ECD), através do SPED – Serviço Público de Escrituração Digital possui todas 
as informações previstas nas Instruções Normativas, como dados do Administrador da empresa 
e Contabilista, termos de abertura e de encerramento; todas estas informações de forma 
eletrônica. 

8.7.4.2. As Instituições constituídas a partir de 2017 deverão apresentar balanço de abertura, na forma da 
lei; 

8.7.5. Os licitantes deverão apresentar, com base nas informações disponibilizadas no balanço 
patrimonial, os índices que medem a situação financeira da empresa (Liquidez Geral, Liquidez 
Corrente e Grau de Endividamento), apurados por meios das seguintes fórmulas: 

a) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) 

ILG =  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  

  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) 

ILC =    Ativo     Circulante 

  Passivo Circulante 

c) GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL (GEG) 
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GEG =  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo. 

                        Ativo Total 

OBS1: Os valores mínimos para tais indicadores deverão ser: 

 Compras e Serviços:  

 ILG maior ou igual a 0,8; 

 ILC maior ou igual a 0,8; 

 GEG menor ou igual a 0,5. 

OBS2: Obterão classificação econômico-financeira relativa ao Balanço Patrimonial, as empresas que 
apresentarem pelo menos dois dos três indicadores iguais ou superiores aos limites estabelecidos. 

8.7.6.  Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor de  Sede da Pessoa 
Jurídica, com data de expedição de no máximo 30 (trinta) dias da data da sessão da abertura 
dos envelopes contendo toda a documentação de habilitação. 

 

8.8. - Sob pena de inabilitação, os documentos exigidos para habilitação deverão ser apresentados 
no original ou cópia autenticada, não será aceitando documentos em forma de „FAX‟ e nem a 
apresentação de protocolo em substituição a documento solicitado. 

 
8.8.1 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 

 
a) em nome do licitante, com número do CNPJ e endereço respectivo; 

 
b) em nome da sede (matriz), se o licitante for à sede (matriz); 

 
c) em nome da filial, se o licitante for a filial, salvo aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da sede (matriz). 

 
 

9 -     DA SESSÃO DO PREGÃO 

 
9.1 - Os participantes do pregão deverão comparecer com antecedência mínima de 10 (dez) minutos 
do horário previsto para o inicio da sessão. 

 
9.2 – A Pregoeira declarará aberta à sessão do PREGÃO em data e hora pré-definido no edital, não 
cabendo mais apresentação de envelopes. 

 
9.3  -  Da  sessão  lavrar-se-á a  ata  circunstanciada, na  qual  serão  registrados todos  os  atos  e 
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelos 
licitantes. 
 

 
10 -     DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

 
10.1 - Os envelopes contendo as Propostas Comerciais serão abertos e estas verificadas se atendem 
a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital, sendo imediatamente 
desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 
 
10.2.  Uma vez proclamada a classificação, não poderão os licitantes retirar as propostas 
apresentadas, ficando esclarecido que a desistência posterior acarretará nas sanções previstas no 
Capitulo IV, da Lei 8.666/93, com as alterações da Lei 8.883/94. 
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10.3  -  A  Pregoeira  classificará  o  autor  da  proposta  de  menor  valor  e  aqueles  que  tenham 
apresentado propostas sucessivas e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor 
valor, para participarem dos lances verbais, conforme o que dispõem os incisos VIII e IX da Lei 
10.520/02. 

 
10.3.1 - Se não houver, no mínimo, 03 (três) propostas de preços nas condições definidas no subitem 
anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), para que seus 
autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas 
apresentadas; 

 
10.4 – Caso haja empate nas condições definidas no subitem 10.3, as propostas com  valores 
empatados serão classificadas para a fase de lances verbais. 

 
 

11 -     DOS LANCES VERBAIS 

 
11.1 - Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances 
verbais e sucessivos, com valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada 
de maior valor classificado e os demais em ordem decrescente de classificação. 

 
11.2 – A declaração de desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, 
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último valor 
apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas, incluindo-se nesta 
prerrogativa os interessados inseridos na Lei Complementar nº. 123/2006. 
 
11.3 – Caso não seja realizado lances, será verificado se os valores são superiores ao mínimo 
estabelecido pela 
administração;11.4 – Assim como 
nas propostas, os lances serão 
ofertados de maior desconto. 

 
11.5 - A Pregoeira convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a formular 
lances verbais, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor.  
 
11.6. Será vedado, portanto, a oferta de lance com vista ao empate.  
 
11.6.1. Caso ocorra à apresentação de duas ou mais propostas originais de preços iguais, observadas as 
especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no Edital, as 
classificadas se recusarem a dar lances e conseqüentemente persistindo a igualdade de preços será 
adotado de desempate por sorteio na forma do artigo 45, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores, na própria sessão.  
 
11.7. Os lances deverão ficar adstritos à redução dos preços, não se admitindo ofertas destinadas a 
alterar outros elementos da proposta escrita;  
 
11.8. Quando convidado a ofertar seu lance, o representante da licitante poderá requerer tempo, para 
analisar seus custos ou para consultar terceiros, podendo, para tanto, valer-se de telefone celular e 
outros; 
 
 11.9. A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance verbal, quando 
convocado pela Pregoeira, implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção 
do preço apresentado por ele, para efeito de ordenação das propostas; 
 
 11.10. O encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagados pela Pregoeira, as licitantes 
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances;  
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11.11. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço e o valor estimado para a contratação; 
 
11.12. Declarada encerrada a fase de lances, serão classificadas as ofertas na ordem decrescente de 
valor, a Pregoeira verificará a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a 
contratação, hipótese em que o negociará diretamente com o proponente para que seja obtido melhor 
preço.  
 
11.13. Não poderá haver desistência dos lances ofertados; 
 
11.14. Para contratação, o licitante vencedor deverá encaminhar, no prazo de até 02 (dois) dias úteis 
após o encerramento da sessão, nova planilha de preços com os valores readequados ao que foi 
ofertado na etapa dos lances verbais. 

 
 
12 -     DO JULGAMENTO 

 
12.1 - O critério de julgamento será o de  Menor Preço por Lote. 

 

12.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva de lances, as ofertas serão ordenadas para 
classificação a partir do menor valor ofertado. 

 
12.3 - A Pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira proposta classificada, quanto ao objeto e 
valor, decidindo motivadamente a respeito. 

 
12.3.1 - Sendo aceitável a proposta de menor valor, será aberto o envelope contendo a habilitação do 
licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias. 

 
12.3.2 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 
documentos de habilitação requeridos no presente Edital. 

 
12.3.3 - Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender ás exigências habilitatórias, 
a Pregoeira examinará as demais propostas subseqüentes classificadas, verificando a sua 
aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, procedendo a verificação das condições de habilitação do 
proponente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente 
declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital, para o qual apresentou proposta. 

 
12.3.4 – Excetua-se o vencedor de menor preço, inserido na condição estabelecida de favorecido, no 
qual  será  concedido  o  prazo  de  dois  dias  úteis  para  regularização  de  seus  documentos  de 
Habilitação. 

 
12.3.5 – Não havendo a regularidade dos documentos de habilitação, o licitante será considerado 
inabilitado, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

 
12.3.6 - Em havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todos os termos do Edital e que 
seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 

 
12.3.7 - Casos não se realizem lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta 
escrita de menor valor ofertado que contemple as condições do Edital. 

 
12.3.8 - Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, a Pregoeira deverá negociar para que seja 
obtido um maior desconto. 

 
12.3.9 – Será considerada, a proposta de preço escrita, com o valor proposto acabado e final do 
licitante que, caso classificado para os lances verbais, não esteja representado em sessão. 
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13 - DOS RECURSOS 

13.1 -  Declarado o  vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e  motivadamente a 
intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias 
úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente. 
 
13.2 - As razões de recurso deverão versar exclusivamente sobre o tópico questionado verbalmente 
durante a sessão, atendendo ao Art. 4º, Inciso XVIII da Lei Federal nº 10.520/02.. 
 
13.3 - Na falta de manifestação imediata e motivada, no momento oportuno, o licitante decairá do 
direito de recurso. 
 
13.4 - Os recursos serão decididos no prazo de 02 (dois) dias úteis. 
 
13.5 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
13.6 - O resultado do recurso será divulgado no Diário Oficial do Município pela Comissão Geral de 
Licitação. 

14 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

14.1 - Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto da licitação ao licitante 
vencedor, com a posterior homologação do resultado pelo Ordenador de despesa. 
 
14.2 - Havendo interposição de recurso, após o julgamento, a Pregoeira encaminhará os autos ao 
ordenador da despesa para adjudicação do objeto da licitação ao(s) licitante(s) vencedor (es) e 
homologação do procedimento licitatório. 
 

15 - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO 

15.1.  O Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, podendo vir a ser prorrogado, a critério 
das partes, conforme inciso III, § 3º do art. 15 da Lei 8.666/93. 

 
15.2. Toda vez que for constatado através de pesquisa de preços, que os valores registrados no Termo 

de Compromisso estão divergentes daqueles praticados no mercado, a Administração Municipal 
poderá: 

 

 Cancelar os itens com preços registrados cujos valores estejam acima dos preços praticados e o 
fornecedor não aceite adequá-los ao mercado. 
 

 Promover ajustes dos preços registrados na hipótese de restabelecimento do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, nos casos previstos no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei 
8.666/93, mediante comprovação oficial, fundamentada e aceita pela Administração Municipal. 

 

16 - TERMO DE COMPROMISSO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

16.1.  Após a adjudicação e homologação do resultado da licitação pela autoridade competente, será 
efetuado o registro dos preços mediante Termo de Compromisso e Ata de Registro de Preços, a 
serem firmados entre a licitante vencedora e o Município de São Desidério. 
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16.2.  A Ata de Registro de Preços destina-se a subsidiar o acompanhamento dos preços. 
 
16.3. O Termo de Compromisso de Prestação de serviço não poderá ser objeto de cessão, transferência 

ou sub-contratação, no todo ou em parte, sem prévia a expressa anuência da Contratante. 

17 - INSTRUMENTO CONTRATUAL: 

17.1. Homologada a licitação pela autoridade Superior, o Município de São Desidério convocará o 
proponente vencedor para assinar o Termo de Compromisso, no prazo máximo de 03 (três) dias 
úteis, contados a partir 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 pelo órgão comprador. 

 
17.1.1. Para cada Prestação de serviço/fornecimento será emitida uma Ordem de Prestação de 

service/fornecimento em formulário próprio da Prefeitura de São Desidério e assinada pelo servidor 
responsável pelo Setor de Compras. 

 
17.2. Havendo recusa da licitante vencedora em atender a convocação no prazo mencionado no item 

anterior é facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes na ordem de 
classificação, para assinar o Termo de Compromisso ou revogar a licitação. Contudo, antes de tal 
convocação, deverão ser examinados os seus documentos habilitatórios, que deverão atender as 
exigências editalícas. 

 
17.3. Para assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por: 
          a) sócio que tenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou 
          b) procuração devidamente reconhecida em cartório, que habilite o seu representante a assinar o 

Termo de Compromisso de Prestação de serviço em nome da empresa. 
 
17.4. O Termo de Compromisso a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo II deste Edital. 
 
17.5. A licitante obriga-se a aceitar, acréscimos ou supressões ao Termo de Compromisso de até 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, resultante de acordo celebrado entre as partes, 
na forma dos §§ 1° e 2° do art. 65 da Lei Federal N° 8.666/93, sempre que solicitado pela 
Administração, nas mesmas condições, desde que dentro do prazo contratual estabelecido. 

 

18 - DA EXECUÇÃO DO OBJETO: 

18.1 O compromisso só estará caracterizado mediante o recebimento da Ordem de serviço/fornecimento 
ou documento equivalente do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de São Desidério. 

 
18.2. O objeto deverá ser executado conforme condições do Termo de Referência constante no 
(Anexo I). 

 
18.2 A empresa detentora do contrato deverá atender às determinações do Termo de Referência e 
estar preparada para a realização dos serviços, após o recebimento da Nota de Empenho. 

 
18.3 Fica a empresa obrigada a realizar o serviço/entrega com  comprovada qualidade, 
obedecidas as normas de padronização e qualificação aplicáveis em cada caso. 
 

19 - RESCISÃO DO TERMO DE COMPROMISSO: 
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19.1 O Termo de Compromisso poderá ser cancelado sem prejuízo da apreciação das penalidades 
previstas na Lei 8.666/93, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o 
contraditório constitucional, nos casos de: 

 

 Inadimplemento, irregularidade ou lentidão no cumprimento das obrigações assumidas. 

 Ocorrência de declaração de falência ou instauração de insolvência civil da promitente. 

 Por conveniência da Administração Municipal, devidamente motivada. 
 
19.2.  A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências 

contratuais previstas nas Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02. 
 
19.3.  O contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas 

nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93. 
 
19.4.  Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao 

Contratado direito a qualquer indenização. 
 
19.5 A rescisão do Contrato unilateralmente pela Contratante acarretará as seguintes conseqüências,      

sem prejuízo de outras sanções, previstas na legislação em vigor, bem como neste Edital: 
 
19.6   Assunção   imediatas   do   objeto,   por   ato   próprio   da   Contratante,   lavrando-se   termo 

circunstanciado; 
 
 

20 - DO PAGAMENTO: 

20.1. O pagamento será realizado pela Contratante, através de crédito em conta corrente, no prazo de 
até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de 
atestada pelo Contratante o recebimento definitivo do objeto licitado. A Nota Fiscal deverá se 
apresentada em conformidade ao CNPJ da Prefeitura e dos Fundos Municipais quando for o 
caso.  

20.2. 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. 

20.3.   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. 

20.4. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na 
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o 
fizer.  

21.   REVISÃO DE PREÇOS  

21.1.  A Contratada deverá demonstrar de maneira clara a composição do preço de cada item constante 
de sua proposta, através de Planilha de Custos contendo: 

 As parcelas relativas ao objeto 

 Mão de obra direta 

 Demais insumos 

 Encargos em geral 

 Lucro 



24 

   

    
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA 
CNPJ Nº 13.655.436/0001-60 

 

 

                        Praça Emerson Barbosa, nº 01, Centro. CEP: 47.820-000. 

                         Telefax: (77)3623-2145 – licitacao@saodesiderio.ba.gov.br 
 

Prefeitura de São Desidério 

 

C P L 

 

_____________________________ 

Márcia Bastos Carneiro da Silva 

Pregoeira 

O presente Edital de Licitação atende os 
requisitos da legislação em vigor. 

 

 
Drª. Ermetina Macêdo Cirillo Pereira          

Procuradora Jurídica. 

 Participação percentual em relação ao preço final. 
 

21.2. A não apresentação da Planilha de Custos impossibilitará ao órgão gestor do Registro de Preços 
de proceder ás futuras revisões, caso venha a contratada solicitar equilíbrio econômico-financeiro. 

 
21.3. A cada pedido de revisão de preço deverá á Contratada comprovar e justificar as alterações 

havidas na planilha apresentada à época da elaboração da proposta, demonstrando a nova 
composição do preço. 

 
21.4. No caso do detentor do Registro de Preços ser revendedor ou representante comercial deverão 

demonstrar de maneira clara a composição do preço constante de sua proposta, com descrição 
das parcelas relativas ao valor de aquisição do produto com Notas Fiscais de Fábrica/Indústria, 
encargos em geral, lucro e participação percentual de cada item em relação ao preço final (Planilha 
de Custos). 

 
21.5.  A critério da Administração Municipal poderá ser exigido da Contratada lista de preço expedida 

pelos fabricantes, que conterão, obrigatoriamente, a data de início de sua vigência e numeração 
sequencial, para instrução de pedidos de revisão de preços. 

 
21.6. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração Municipal adotará, para 

verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanham o pedido, pesquisa de 
mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a 
ser realizada pela própria unidade ou por instituto de pesquisa, utilizando-se, também, de índices 
setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento ou 
indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa de escolha de critério e memória 
dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. 

 
21.7. O percentual diferencial entre os preços de mercado vigente à época do julgamento da licitação, 

devidamente apurado, e os propostos pela Contratada detentora do Registro de Preços, será 
mantido durante toda a vigência do registro. O percentual não poderá ser alterado de forma a 
configurar reajuste econômico durante a vigência deste registro. 

 
21.8. A revisão do preço, caso deferido, somente terá validade a partir da data da publicação da 

deliberação no Diário Oficial do Município. 
 
21.9. É vedado à Contratada interromper o Prestação de serviço enquanto aguarda o trâmite do 

processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas neste Edital. 
 
21.10. A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública Municipal a firmar as 

contratações que delas poderão advir, ficando-lhe facultado a utilização de outras licitações, sendo 
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 

 
21.11. Quando a Prefeitura Municipal de São Desidério através de pesquisa trimestral ou impugnação de 

terceiros, verificar que o valor registrado está acima dos preços praticados no mercado, convocará 
o PROMITENTE FORNECEDOR, através de correspondência oficial, para adequar os preços 
registrados, àqueles oficialmente reconhecidos pelo Município de São Desidério, no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis, a partir da notificação do documento. 

 

22.   DAS SANÇÕES ADMINISTRTAIVAS  

22.1 - As penalidades pelo não cumprimento total ou parcial do objeto, sem prejuízo da cobrança de 
perdas e danos, são: 
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a) - Multa de 10% (dez por cento) do valor global contratado, no caso de inexecução total da    
obrigação; 

 
b) - Multa de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte não cumprida, no caso de 
inexecução parcial da obrigação, inclusive no caso de reposição do objeto rejeitado; 

 
c)  -  Multa  de  0,3%  (três  décimos  por  cento)  por  dia,  no  caso  de  inexecução diária  do 
fornecimento do objeto desta licitação, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será 
considerado descumprimento parcial da obrigação, conforme alínea anterior; 

 
d - Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o Município de 
São Desidério, pelo prazo que for fixado pela Administração em função da natureza e da 
gravidade da falta cometida; 

 
e) - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
considerando, para tanto, reincidências de faltas, sua natureza e gravidade. 

 
22.2. As multas aplicadas serão descontadas do pagamento devido pela Prefeitura ou, não sendo 
possível, deverão ser recolhidas pelo licitante em até 30 (trinta) dias, contados da intimação, sob 
pena de inscrição em Dívida Ativa para cobrança judicial. 
 
22.3. A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo 
exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa. 
 
22.4. As multas e penalidades serão aplicadas pelo órgão ordenador da despesa, através da 
Assessoria Jurídica do Município, sem prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis, ou de 
processo administrativo. 
 
22.5. O proponente será cientificado, por escrito, da multa aplicada, ficando com o prazo de 05 (cinco) 
dias para, se o desejar, recorrer ao órgão ordenador da despesa. 
 

22.6. A recusa em assinar o Termo de Compromisso de Prestação de serviço, bem como o 
descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativa aceita pelo órgão 
ou entidade promotor da licitação, sujeitará o licitante ou o contratado às seguintes sanções 
previstas na Lei nº. 10.520/02, Lei nº. 8.666/93, garantindo a prévia e ampla defesa em processo 
administrativo: 

           a) advertência 
               b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com o       

Município de São Desidério por prazo de até 05 (cinco) anos; 
               c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em      

assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados a data de sua convocação; 
               d) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da 

parte do objeto não entregue;         
               e) multa de 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada 

dia subsequente ao trigésimo. 
 

22.7..  A suspensão temporária do objeto, cujo Termo de Compromisso com a Administração Pública 
Municipal esteja em vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no 
âmbito do Município de São Desidério. 

  

22.8 Pela inobservância dos termos deste Edital poderá haver a incidência das penalidades de 
advertência, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

23.   DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES  
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23.1 - A suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública, além das 
penalidades civis, penais e criminais, poderá ser também aplicada àqueles que: 

 
a) retardarem a execução do Pregão; 

 
b) manifestarem grave ofensa à autoridade condutora da sessão e/ou equipe de apoio no uso 
de suas atribuições; 

 
c) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração; 

 
d) Apresentarem declaração ou qualquer documento falso/inidôneo, fraudado ou cometerem 
fraude fiscal. 

 
e) Aliciar demais concorrentes ou formar conluio entre interessados. 

 
f) Não cumpri com as solicitações efetuadas pela Secretaria Municipal de Finanças 

 

24.   DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

24.1. As despesas para a prestação de serviço licitado correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 

 UNIDADE: 02.10.00000.0000 – SECRERTARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

 PROJETO ATIVIDADE: 27.813.007.2090 – Desenvolvimento das Açõesde Cultura e Lazer 

 ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00.0000 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa 

Jurídica 

 FONTE: 0100 – Recursos Ordinários 

25.   DISPOSIÇÕES GERAIS  

25.1 - Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da proposta e da 
habilitação, não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos, no 
qual poderá ser encaminhado para execução conforme os dispostos 20 e 22. 

 
25.2 - A simples participação neste certame implica em aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório. 

 
25.3 - É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão do Pregão. 

 
25.4 - A contratada não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto avençado. 

 
25.5 - A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, ou anulado, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício 
ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado. 

 
25.6 - A Pregoeira, no interesse da administração, poderá relevar omissões puramente formais 
observadas na proposta e habilitação, desde que não contrariem a legislação vigente e não 
comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, para esse fim específico. 
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25.7 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição, a Pregoeira devolverá aos 
licitantes, julgados desclassificados, os envelopes “HABILITAÇÃO” inviolados, no encerramento da 
licitação. 

 
25.8 A impugnação ao presente Edital somente será considerada se apresentada ao protocolo da 
COMISSÃO DE LICITAÇÕES. 

 
25.9 – Os casos omissos serão submetidos a parecer jurídico da Assessoria Jurídica do Município 

24.10 - As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta 
licitação serão prestados pela Comissão de Licitação, nos dias de expediente, em horário 
comercial, na sede da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, 
situada na Praça Emerson Barbosa n° 01 Centro São Desidério, Tel: (77) 3623-2145. 

.São Desidério, 11 de dezembro de 2017. 

 

 

Márcia Bastos Carneiro da Silva 

Pregoeira Oficial 
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TERMO DE REFERÊNCIA SOLICITAÇÃO DE 
COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS (art. 14 da Lei nº 

8666/93) 
 

SÃO DESIDÉRIO, _____de ____________de 2017. 
 
1.  FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  
1.1. O amparo legal encontra-se na Lei Federal Nº. 10.520/2002; Lei Complementar Nº. 123/2006 e a 

Lei Complementar Nº.147/14; e subsidiariamente pela Lei Nº. 8.666 / 93, e alterações posteriores e 

Decreto Federal 7.892/13. 

2. OBJETO: 
 
2.1 - O presente Termo de Referência tem como finalidade Contratação de empresa para 
manutenção dos instrumentos musicais, solicitado pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte 
e Lazer, conforme especificações constantes do anexo I deste edital, de acordo com item 06, 
deste Termo de Referência. 
 

3. JUSTIFICATIVA: A contratação da empresa especializada para prestação de serviços de 
manutenção nos instrumentos, é de grande importância para a conservação dos mesmo e a sua 
durabilidade. 
   

4. MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS 

 
4.1 DAS ESPECIFICAÇÕES 
 
 

PLANILHA ESTIMADA - INSTRUMENTOS 

  

ITEM 
DISCRIMINAÇÃO DOS 

SERVIÇOS 
INSTRUMENTO/

MARCA 
UNIDADE QUANT 

CULTURA 

  

CULTURA 

VALOR 
TOTAL 

V. UNITARIO 

'1 

SAPATILHAMENTO, 
LIMPEZA, CONCERTOS, 
CORTIÇAS NATURAL, 
RECUPERAÇÃO, 
ABRAÇADEIRA E COBRE 
BOQUILHA 

CLARINETA 17 
PRINCE 

UNID. 1 R$ 823,33 R$ 823,33 

'2 

SAPATILHAMENTO, 
LIMPEZA, CONCERTOS, 
CORTIÇAS NATURAL, 
RECUPERAÇÃO, 
ABRAÇADEIRA E COBRE 
BOQUILHA 

CLARINETA 17 
PRINCE 

UNID. 1 R$ 823,33 R$ 823,33 
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'3 

SAPATILHAMENTO, 
LIMPEZA, CONCERTOS, 
CORTIÇAS NATURAL, 
RECUPERAÇÃO, 
ABRAÇADEIRA E COBRE 
BOQUILHA 

CLARINETA 17 
PRINCE 

UNID. 1 R$ 823,33 R$ 823,33 

'4 

SAPATILHAMENTO, 
LIMPEZA,MOLAS, 
CORTIÇA NATURAL E 
RECUPERAÇÃO 
BOQUILHA 

SAX SOPRANO 
- PRINCE 

UNID. 1 R$ 1.280,00 R$ 1.280,00 

'5 
MANUTENÇÃO, LIMPEZA 
E RECUPERAÇÃO ALÇAS 
ESTOJO 

SAX ALTO 
WERIL 
SPECTRA 

UNID. 1 R$ 1.236,67 R$ 1.236,67 

'6 

SAPATILHAMENTO, 
LIMPEZA, CONSERTO, 
CORTIÇA NATURAL E 
RECUPERAÇÃO 
BOQUILHA. 

SAX ALTO 
YAMAHA YAS 
280 

UNID. 1 R$ 1.690,00 R$ 1.690,00 

'7 

SAPATILHAMENTO, 
LIMPEZA, CONSERTOS, 
SOLDA CORPO, CORTIÇA 
NATURAL E 
RECUPERAÇÃO DOS 
FECHOS ESTOJO. 

SAX ALTO NY UNID. 1 R$ 1.670,00 R$ 1.670,00 

'8 

SAPATILHAMENTO, 
LIMPEZA, CONSERTOS, 
SOLDA CORPO, CORTIÇA 
NATURAL,CONSERTO 
ESTOJO E 
RECUPERAÇÃO 
BOQUILHA. 

SAX ALTO 
PRINCE 

UNID. 1 R$ 1.823,33 R$ 1.823,33 

'9 

SAPATILHAMENTO, 
LIMPEZA, CONSERTOS, 
SOLDA CORPO, CORTIÇA 
NATURAL,CONSERTO 
ESTOJO E 
RECUPERAÇÃO 
BOQUILHA. 

SAX ALTO 
PRINCE 

UNID. 1 R$ 1.833,33 R$ 1.833,33 

'10 

SAPATILHAMENTO, 
LIMPEZA, CONSERTOS, 
SOLDA CORPO, CORTIÇA 
NATURAL,CONSERTO 
ESTOJO E 
RECUPERAÇÃO 
BOQUILHA. 

SAX ALTO 
PRINCE 

UNID. 1 R$ 1.823,33 R$ 1.823,33 

'11 

SAPATILHAMENTO,MOLA
S, LIMPEZA, CONSERTOS, 
SOLDA CORPO, CORTIÇA 
NATURAL, 
RECUPERAÇÃO 
BOQUILHA E 
ABRAÇADEIRA. 

SAX TENOR 
PRINCE 

UNID. 1 R$ 1.736,67 R$ 1.736,67 
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O presente Edital de Licitação atende os 
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Drª. Ermetina Macêdo Cirillo Pereira          

Procuradora Jurídica. 

'12 

SAPATILHAMENTO, 
MOLAS, CONSERTOS, 
CORTIÇA NATURAL E 
RECUPERAÇÃO ESTOJO. 

SAX TENOR 
WERIL BRASIL 

UNID. 1 R$ 1.770,00 R$ 1.770,00 

'13 
CONSERTO (SOLDA 
COLUNA BORBOLETA 
REGISTRO). 

SAX TENOR 
CONDUCTOR 

UNID. 1 R$ 326,67 R$ 326,67 

'14 
MANUTENÇAÕ GERAL E 
LIMPEZA 

FLAUTA 
TRANSVERSAL 
ARMSTRONG 

UNID. 1 R$ 516,67 R$ 516,67 

'15 REVISÃO 
FLAUTA 
TRANSVERSAL 
WINNER 

UNID. 1 R$ 123,33 R$ 123,33 

'16 
REVISÃO, CONSERTOS E 
LIMPEZA 

TROMPETE 
YAMAHA YTR 
333 

UNID. 1 R$ 593,33 R$ 593,33 

'17 

REVISÃO, CONSERTOS, 
DESPLACAMENTO, 
LIMPEZA, RECUPERAÇÃO 
BOCAL E CASE. 

TROMPETE 
PRINCE 

UNID. 1 R$ 856,67 R$ 856,67 

'18 

REVISÃO, CONSERTOS, 
DESPLACAMENTO, 
LIMPEZA, RECUPERAÇÃO 
BOCAL E CASE. 

TROMPETE 
PRINCE 

UNID. 1 R$ 856,67 R$ 856,67 

'19 

REVISÃO, CONSERTOS, 
DESPLACAMENTO, 
LIMPEZA, RECUPERAÇÃO 
BOCAL E CASE. 

TROMPETE 
PRINCE 

UNID. 1 R$ 763,33 R$ 763,33 

'20 
MANUTENÇÃO, 
CONSERTO E LIMPEZA 

TROMBONE 
VARA PRINCE 

UNID. 1 R$ 593,33 R$ 593,33 

'21 
MANUTENÇÃO, 
CONSERTO E LIMPEZA 

TROMBONE 
VARA PRINCE 

UNID. 1 R$ 593,33 R$ 593,33 

'22 
MANUTENÇÃO GERAL E 
LIMPEZA 

TUBA 
COMPACTA 03 
PISTOS 
YAMAHA 

UNID. 1 R$ 1.160,00 R$ 1.160,00 

VALOR TOTAL 
R$ 

23.716,67 
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5. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 
 
5.1. As despesas deste processo correrão por conta da dotação orçamentária vigente, a qual será 
apontada pelo Setor de Contabilidade no ato que antecede cada serviço. 
 

6. DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES. 

 

7. VALOR ESTIMADO: 
 

7.1  -  O  valor  total  estimado  para  a  realização  destes  serviços  é  de  R$                               
(                                      ), obtido através de pesquisa de mercado, conforme previsto na lei 8.666/93. 
 
8. PRAZO PARA EXECUÇÃO. 
 
8.1 –  Os  Serviços deverão ser  realizados e  entregues, conforme os prazos determinados pela 
legislação em vigor. 
 
9 LOCAL DE ENTREGA: 
 
9.1 O serviço será entregues na sede da contratante, 
 
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
10.1 – Comunicar a Prefeitura municipal de SÃO DESIDÉRIO, qualquer anormalidade de caráter 
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários. 
 
10.2 – Manter informada a Prefeitura de SÃO DESIDÉRIO quanto a mudanças de endereço, 
telefones, fax e e-mail de seu estabelecimento. 
 
10.3 Entregar com pontualidade os serviços; 
 
10.4 Atender com prontidão as reclamações por parte da contratante, objeto da presente licitação; 
 
10.5 Fornecer os serviços de acordo com as especificações e condições previstas deste Termo de 
Referência; 
 
10.6  Além  das  obrigações  resultantes  da  observância  da  Lei  8.666/93  são  obrigações  da 
CONTRATANTE. 
 
10.7 Fica a contratada na obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade  com  as  obrigações  por  ele  assumidas,  toda  as  condições  de  habilitação  e 
qualificação exigidas na licitação. 
 
10.8 Cumprir fielmente o objeto do presente instrumento, seguindo a legislação vigente, inclusive as 
Instruções Normativas dos órgãos de fiscalização. 
 
10.9 - Executar os serviços dentro dos padrões e normas das entidades fiscalizadoras e emitir 
relatórios sobre o andamento dos serviços a cada 30dias. 
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10.10 – Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do 
pessoal neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, que venham a incidir sobre o presente contrato. 
 
10.11 –  A  CONTRATADA será  responsável pela  observância das  leis,  decretos, regulamentos, 
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do 
contrato. 
 
11 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
11.1 Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestação dos serviços e o 
cumprimento dos prazos. 
 
11.2  Colocar à  disposição da  CONTRATADA toda  a  documentação necessária para a  perfeita 
execução dos serviços. 
 
11.3 Fornecer, sempre que for necessário e quando for solicitado pela CONTRATADA, informações 
adicionais pertinentes à execução dos serviços. 
 
11.4 Efetuar o pagamento na forma convencionada na Cláusula Quinta, desde que preenchidos as 
formalidades previstas na Cláusula Quinta. 
 
11.6 A CONTRATANTE, pelo seu titular, é a única responsável pelos atos de gestão administrativa 
que sejam praticados, limitando-se a CONTRATADA a responsabilidade técnica dos serviços 
executados. 
 
11.7 Fiscalizar a execução deste contrato, apontado vícios e defeitos, e determinar as correções. 

 
11.8 Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no 
cumprimento do contrato; 

 
11.9  Notificar  a  CONTRATADA por  escrito  e  com  antecedência, sobre  multas,  penalidades  e 
quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

 
11.10 Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 
 
 
12 DA FORMA DE PAGAMENTO: 
 
12.1. Os pagamentos serão efetuados, mediante Termo de Recebimento dos produtos, emitido pela 

Secretaria requisitante, em até 30 (trinta) dias, após a aceitação e atesto das Notas Fiscais/Faturas.  

 

12.2. Os pagamentos serão creditados em favor da contratada por meio de depósito Bancário em conta 

corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta 

corrente em que deverá ser efetivado o crédito.  
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13. ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: 
 
 

Carimbo/Assinatura 
14. APROVAÇÃO DO VALOR ESTIMADO/COTAÇÃO 

_   Carimbo/Assinatura 

Valor estimado R$ 
xxxxxxxxxxx 

 

 

 

15. SETOR SOLICITANTE 

 

 

 

 

 

16. ORDENADOR DA DESPESA 

 

 

 

 

 

 17. PREFEITO MUNICIPAL

 
 

Data: 

 
 
/_     _/_     _ 

Declaro,      como      ordenador      de 

Despesas, para  os  fins  do  art.  16, 

inciso II da LC nº 101, de 4/5/2000, que 

 Autorizo a despesa,   observada as 

normas legais.

 
 
 

Carimbo/Assinatura 

 
a  presente  despesa  tem  adequação 

orçamentária,     financeira     e     está 

compatível com o Plano Plurianual e a 

              Lei de Diretrizes orçamentária. 

 
Data:            /          / 

 

_ 

                                                                                                              Carimbo/Assinatura

                                                          Data:          /          /                                                                                   
 
                                                                   
                                                           _____________________ 
                                                                 Carimbo/Assinatura 
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ANEXO II – MINUTA DO TERMO DE 

COMPROMISSO 
MINUTA DE TERMO DE COMPROMISSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARCELADO 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ................., ESTADO DA BAHIA, E A 
EMPRESA.................. 
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público 
interno, com endereço e nº de CNPJ, indicados no rodapé e cabeçalho, respectivamente, neste ato 
representada pelo Chefe do Executivo Municipal, Sr.              , brasileiro, maior, casado, portador da Carteira de 
Identidade nº........... e CPF nº............., com endereço na ............, e a empresa .................... (nome), inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº.................., Inscrição Estadual nº................, sediada  na .................. (endereço), por seu 
representante legal infra-assinado, Sr(a). ...................... (nome), portador da Cédula de Identidade nº................... 
e CPF nº ........................., residente e domiciliado na.................... (endereço), doravante designados 
respectivamente CONTRATANTE E CONTRATADA, firmam o presente Termo de Compromisso 
de................................., decorrente da homologação, pelo .................. do Município de São Desidério em 
despacho datado de ___/___/___, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº ......../........, sujeitando-se os 
contratantes à Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores e as cláusulas 
abaixo descritas:  

 

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 

1.1.  O objeto deste Termo de Compromisso                                 , de acordo com a conveniência e necessidades 
da Administração Pública Municipal, originária do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial N°    
/2017  e Processo Administrativo N°     /2017 , conforme Anexo deste Termo de Compromisso de Prestação 
de serviço que consiste no Mapa Final de Registro de Preços. 

 

§ 1° - Os preços do PROMITENTE FORNECEDOR, relacionados no anexo constantes deste Termo de 
Compromisso de Prestação de serviço ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento 
e do(s) Contrato(s) que venha(m) a ser firmado(s) entre o PROMITENTE FORNECEDOR e o MUNICIPIO DE 
SÃO DESIDÉRIO. 
 
§ 2° - A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública Municipal a firmar as contratações 
que delas poderão advir, ficando-lhe facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 
 
§ 3° - Fica o PROMITENTE FORNECEDOR obrigado a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas 
mesmas condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas 
compras de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação, e as supressões 
resultantes de acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA 2ª - DA VALIDADE 

2.1. Este Termo de Compromisso de Prestação de serviço tem validade previsto de 12 (doze) meses , podendo 
vir a ser prorrogado a critério das partes, conforme inciso III, § 3º do art. 15 da Lei 8.666/93, permanecendo em 
vigor os preços registrados no Pregão Presencial N°    /2017 - SRP .  
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CLÁUSULA 3ª - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
3.1. O valor do presente Termo de Compromisso de Prestação de serviço é o valor ofertado pela PROMITENTE 
FORNECEDOR para o Lote 01 constante na proposta de preços apresentada no Pregão Presencial N°    /2017 
- SRP, que faz parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, perfazendo o valor total de R$ 
........................... (por extenso). 
  
§ 1° - O valor pactuado no presente Termo de Compromisso de Prestação de serviço é fixo e irreajustável. 
 
§ 2°- Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes 
de transportas, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente 
impliquem ou venham implicar no fiel cumprimento deste instrumento. 
 
§ 3° - O pagamento será efetuado através de ou credito em conta corrente, em até 30 (trinta) dias corridos, 
contados do recebimento definitivo dos produtos e mediante a apresentação dos documentos fiscais legalmente 
exigíveis e devidamente atestados pelo Servidor/Comissão de Recebimento. 
 
§ 4º - O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser apresentado pelo PROMITENTE 
FORNECEDOR, através de Nota Fiscal, em duas vias, com os requisitos da lei vigente, dentro dos prazos 
estabelecidos na sua proposta, após assinatura do contrato ou por outros instrumentos hábeis, nas formas 
previstas no art. 62 da Lei 8.666/93 e recebimento Nota de Empenho. 
§ 5° - A entrega do material, por parte da PROMITENTE FORNECEDOR, para uma determinada unidade, não 
poderá estar vinculada a débitos de outras unidades, porventura existentes, sob pena de sanções previstas em 
lei. 
 
§ 6° - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será 
imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que este 
intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual. 
 
 
CLÁUSULA 4ª –DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1. As despesas para Prestação de serviço do objeto licitado, correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 

 UNIDADE: 02.10.00000.0000 – SECRERTARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

 PROJETO ATIVIDADE: 27.813.007.2090 – Desenvolvimento das Açõesde Cultura e Lazer 

 ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00.0000 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica 

 FONTE: 0100 – Recursos Ordinários 

PARÁGRAFO ÚNICO – A estimativa da despesa é para o período de vigência do presente instrumento, sendo 
empenhado previamente o valor da despesa mensal correspondente, conforme determina o art. 60 da Lei 
Federal nº 4.320, de 17.03.64. 

CLAUSULA 5ª - A CONTRATANTE e o PROMITENTE FORNECEDOR, deverão obedecer aos direitos e 
obrigações a seguir: 
 
§ 1° - São obrigações do PROMITENTE FORNECEDOR: 

I. Cumprir, integralmente, sob pena de cancelamento do presente Termo de Compromisso de 
Prestação de serviço todas as cláusulas constantes dos contratos por ventura firmados. 
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II. Cumprir o presente Termo de Compromisso de Prestação de serviço nos termos aqui dispostos, 
sem prejuízo da cobrança da multa correspondente ao período total do atraso, respeitado o 
disposto na cláusula quarta, bem como na legislação vigente. 

 
III. Entregar os produtos no prazo e local indicados na Cláusula 8ª deste Termo de Compromisso de 
Prestação de serviço, descritos e especificados na sua proposta , em perfeita e absoluta condições de 
uso, inclusive quanto a sua qualidade e prazos de validade mediante conferência obrigatória pela 
Comissão de Recebimento da CONTRATANTE. 
 
III. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação. 
 

IV. Ser responsável pela qualidade físico-química e sanitária dos produtos, pelo acondicionamento e 
embalagens adequadas dos mesmos. 

 
V. Deverá garantir a qualidade do produto objeto do Contrato, quer seja de sua fabricação, ou venha 

de terceiros com etiqueta do fabricante, obrigando-se a entregar o produto isento de qualquer 
problema de fabricação, com garantia de que compreenderão a substituição, parcial ou total, às 
suas expensas, inclusive transporte e outras despesas. 

 
VI. Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução do Prestação 

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

VII. Submeter-se-á a todas as normas e condições do edital e seus anexos, que integram este 
contrato, independente da transcrição. 
 

§ 2° - São obrigações da CONTRATANTE: 
 

I. Efetuar o pagamento no prazo fixado pela Cláusula Terceira deste Termo. 
 

II. Receber através da Comissão competente, o material descrito e especificado na Proposta do 
PROMITENTE FORNECEDOR. 

 
CLAUSULA 6ª -  INCIDÊNCIAS FISCAIS: 
 
6.1. Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em 
decorrência direta ou indireta do presente contrato, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim 
definido na Norma Tributária, neste caso, a PROMITENTE FORNECEDOR. 
 
§ 1° - O PROMITENTE FORNECEDOR declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta os 
tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes 
sobre a compra de material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito 
de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 
 
§ 2° - Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto que o PROMITENTE 
FORNECEDOR acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos não 
incidentes sobre a compra PROMITENTE FORNECEDOR, tais valores serão imediatamente excluídos, com a 
devolução ao MUNÍCIPIO, do valor porventura.  
 
CLAUSULA 7ª – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PRODUTOS: 
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7.1. Para cada Prestação de serviço será emitida uma SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SF 
ou documento equivalente pela unidade compradora. O contrato poderá ser substituído por outros instrumentos 
hábeis, nas formas previstas no art. 62 da Lei 8.666/93. 

 
§ 1° - O adjudicatário será convocado para recebimento da SF e Nota de Empenho no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, a contar do envio da convocação. 
§ 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 no Edital que precedeu este Termo de Compromisso 
de Prestação de serviço. 
 
CLAUSULA 8ª  – ENTREGA E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
§ 1° - O Termo de Compromisso de Prestação de serviço só estará caracterizado mediante a emissão da Nota 

de Empenho ou documento equivalente da unidade gestora da despesa. 
 
§ 2° - Não poderão ser entregues os serviços fora das especificações, sem rotulagem que obedeça a legislação 

em vigor e com marca diferente da constante no Termo de Compromisso de Prestação de serviço. 
 
§ 3° - A entrega dos produtos deverá ser efetuada no prazo máximo de 02(dois) dias corridos, no local indicado 

na Ordem de Prestação de serviço emitida pela Prefeitura Municipal de São Desidério. 
 
§ 4° - O PROMITENTE FORNECEDOR deverá apresentar à Secretaria de Administração do Município, antes da 

entrega dos produtos, cópia legível do contrato firmado com a transportadora para transporte dos produtos 
objeto desta licitação, bem como a autorização de funcionamento dessa, expedida pela autoridade 
sanitária local. 

 
§ 5° - Os produtos deverão ser entregues com prazo de validade superior a 18 (dezoito) meses, a contar da data 

da entrega. 
 
§ 6° - A Nota Fiscal deverá conter o(s) lote(s) . 
 
§ 7° - Os serviços serão recebidos pela Comissão responsável pelo recebimento e inspeção, nas seguintes 

condições: 
I - O Objeto contratado será recebido, provisoriamente, para efeito de verificação da conformidade do 
material e/ou equipamento com a especificação fornecida pelo CONTRATANTE no prazo de até 03 (três) 
dias úteis. 
 
II - O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados, pelo 
CONTRATANTE, todos os procedimentos previstos no Art. 73, inciso II, da Lei Federal 8.666/93. 
 

§ 8° - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada pela perfeita execução, 
quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado. 

 
§ 9° - Não será considerado entrega realizada para itens que tenham sido devolvidos por não atender as 

especificações e marcas definidas no contrato, ou quantidades a menor ou a maior do que a solicitada. 
§ 9° - Correrá por conta da PROMITENTE FORNECEDOR, toda e qualquer despesa com ensaios, testes, 

laudos e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto deste 
instrumento. 

 
§ 10° - O detentor do Termo de Compromisso de Prestação de serviço é obrigado a corrigir, remover ou 

substituir totalmente às suas expensas, os produtos em que se verificarem vícios ou desconformidades no 
total ou em parte com o objeto desta licitação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da 
hora da convocação, independente da aplicação das sansões previstas no Termo de Compromisso de 
Prestação de serviço. 
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§ 11° - A Contratante não se responsabilizará pelos produtos no caso de descumprimento do prazo estabelecido 

no §10º. Podendo ser adotadas quaisquer medidas para desobstruir o almoxarifado do órgão solicitante. 
 
 
CLAUSULA 9ª  – REVISÃO DE PREÇOS: 
 
9.1. Os preços poderão ser revistos por solicitação expressa do detentor do Registro de Preços, somente para 
que seja mantido o equilíbrio econômico financeiro do contrato. O pedido deve ser dirigido para o gestor do 
Registro de Preços.  
 
§ 1° - A cada pedido de revisão de preço deverá á PROMITENTE FORNECEDOR comprovar e justificar as 

alterações havidas na planilha apresentada à época da elaboração da proposta, demonstrando a nova 
composição do preço. 

 
§ 2° - No caso do detentor do Registro de Preços ser revendedor ou representante comercial deverão 

demonstrar de maneira clara a composição do preço constante de sua proposta, com descrição das 
parcelas relativas ao valor de aquisição do produto com Notas Fiscais de Fábrica/Indústria, encargos em 
geral, lucro e participação percentual de cada item em relação ao preço final (Planilha de Custos). 

 
§ 3° - A critério da Administração Municipal poderá ser exigido da PROMITENTE FORNECEDOR lista de preço 

expedida pelos fabricantes, que conterão, obrigatoriamente, a data de início de sua vigência e numeração 
seqüencial, para instrução de pedidos de revisão de preços. 

 
§ 4° - Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração Municipal adotará, para 

verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanham o pedido, pesquisa de mercado 
dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela 
própria unidade ou por instituto de pesquisa, utilizando-se, também, de índices setoriais ou outros 
adotados pelo Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração 
solicitada ser instruída com justificativa de escolha de critério e memória dos respectivos cálculos, para 
decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. 

 
§ 5° - O percentual diferencial entre os preços de mercado vigente à época do julgamento da licitação, 

devidamente apurado, e os propostos pela Contratada detentora do Registro de Preços, será mantido 
durante toda a vigência do registro. O percentual não poderá ser alterado de forma a configurar reajuste 
econômico durante a vigência deste registro. 

 
§ 6° - A revisão do preço, caso deferido, somente terá validade a partir da data da publicação da deliberação no 

Diário Oficial do Município. 
 
§ 7° - É vedado ao PROMITENTE FORNECEDOR interromper o Prestação de serviço enquanto aguarda o 

trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas neste Edital. 
 
§ 8° - Quando a CONTRATANTE, através de pesquisa trimestral ou impugnação de terceiros, verificar que o 

valor registrado está acima dos preços praticados no mercado, convocará o PROMITENTE 
FORNECEDOR, através de correspondência oficial, para adequar os preços registrados, àqueles 
oficialmente reconhecidos pelo Município de São Desidério, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a 
partir da notificação do documento. 

 
§ 9° - Na hipótese do PROMITENTE FORNECEDOR não efetuar a adequação dos preços de mercado, o 

Município de São Desidério, a seu critério poderá resilir, parcial ou totalmente o Termo de Compromisso 
de Prestação de serviço. 
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§10° - A revisão levará em consideração preponderantemente às normas legais federais, estaduais e 
municipais, que são soberanas à previsão desta Cláusula Nona. 

 
CLAUSULA 10ª  – PENALIDADES ADMINISTRATIVAS:  
 
10.1. Nenhum pagamento isentará a PROMITENTE FORNECEDOR das suas responsabilidades contratuais, as 
quais prevalecerão até a vigência das garantias previstas na Legislação. 
 
Parágrafo único – A PROMITENTE FORNECEDOR ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas 
obrigações contratuais, às penalidades previstas na Lei n° 8.666/93 com alterações posteriores, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal. 
 
CLAUSULA 11ª  – SANÇÕES: 
 
11.1. À PROMITENTE FORNECEDOR serão aplicadas as seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade 
da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla 
defesa e o contraditório: 
 

a) advertência; 
 

b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de 
................., Estado da Bahia, por prazo de até 05 (cinco) anos; 
 

c) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
objeto não entregue; 

 
d) multa de 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada dia 

subseqüente ao trigésimo. 
 
§ 1° - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de 

outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente. 
§ 2° - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o 

CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
§ 3° - Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências do CONTRATADO, junto ao 

CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá atualização monetária. 
§ 4° - A suspensão temporária do Prestação de serviço, cujo contrato com a Administração Pública Municipal 

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

 
CLAUSULA 12ª -  CANCELAMENTO 
12.1. O Município de São Desidério poderá, desde que conveniente aos interesses administrativos, cancelar 
este Termo de Compromisso de Prestação de serviço, sem que com isso, o fornecedor tenha direito a interpor 
recursos ou indenizações revistas na Lei n° 8.666/93. 
 
Parágrafo único – O cancelamento parcial ou total de itens registrados far-se-á sempre a critério do Município 
de São Desidério, nas hipóteses previstas neste Termo de Compromisso de Prestação de serviço. 
 
CLAUSULA 13ª - FORO 
13.1. As partes elegem o Foro da cidade de São Desidério – Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Termo de Compromisso de 
Prestação de serviço. 
 
E, por estarem assim justos, firmam o presente Termo de Compromisso de Prestação de serviço em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme. 
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................., ............, de ...............................de 2017. 

............................................................................................................................... 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO 

Contratante 

............................................................................................................................. 
EMPRESA 

Promitente Fornecedor 
Testemunhas: 

 
1° -------------------------------------------------------------- 

Nome: 

2° -------------------------------------------------------------- 
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ANEXO III 

MODELO DE MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/______ 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/______ 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ______/______ 

 
Aos _____ dias do mês de __________ de ________, o MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO  pessoa jurídica de 
direito público, com sede à                  , inscrito no CNPJ sob nº ......................... neste ato representado por seu 
Prefeito, Sr.                         , brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG nº                         , inscrito 
no CPF/MF sob nº                  , residente e domiciliado nesta cidade, RESOLVEM registrar os preços do objeto 
abaixo descrito, os quais passam a fazer parte integrante desta Ata. Os preços foram oferecidos pela empresa 
_________________________, inscrita no CNPJ sob nº ____________________, estabelecida à 
_______________________, na cidade de _______________, neste ato representada por 
_________________________, (função), portador da Carteira de Identidade RG nº __________________, 
inscrito no CPF sob n.º _______________, residente e domiciliado na cidade de _______________, doravante 
denominado COMPROMITENTE, cuja proposta foi classificada em 1º lugar no processo licitatório Pregão 
Presencial para Registro de Preços nº _____/______. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 O presente compromisso tem por objeto _____________________________, conforme Edital e seus 
anexos, os quais fazem parte integrante deste, independente de transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
2.1 Os preços registrados são os que constam na planilha abaixo, os quais fazem parte da Proposta de Preços 
apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços nº _____/______: 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE DE PREÇOS 
3.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador 
promover as negociações junto aos fornecedores, conforme disposto no artigo 17 do Decreto 7.892/2013 e 
ainda observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
3.2.1 Mesmo quando comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do Art. 65 da Lei 
Federal n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata de Registro de 
Preços e iniciar outro procedimento licitatório; 
3.2.2 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro, e definido 
o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão convocados pelo 
Município, para alteração, por aditamento, dos preços registrados em Ata. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS 
4.1 O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, com início na data de sua 
assinatura e término em _____________. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
5.1 Dos Direitos: 
5.1.1 da Administração: contratar, se necessário, o objeto desta Licitação; e 
5.1.2 do Compromitente: ser contratado se a Administração utilizar o Registro de Preços, ou, em igualdade de 
condições, ser preferido, no caso de contratação por outra forma. 
5.2 Das Obrigações: 
5.2.2 da Administração: contratar com aquele que detém os Preços Registrados, ou em igualdade de condições, 
dar preferência ao mesmo se contratar por outra forma; e 
5.2.3 do Compromitente: atender, nas condições estabelecidas no edital, todos os pedidos de contratação 
durante o período de duração do Registro de Preços. 
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CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
6.1 O cancelamento da Ata de Registro de Preço poderá ser: 
6.1.1 Automático: 
a) por decurso de prazo de vigência; 
b) quando não restarem fornecedores registrados; ou 
c) pela Administração, quando caracterizado o interesse público. 
6.1.2 A pedido do fornecedor, quando: 
a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior; 
b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de 
mercado dos insumos que compõem o custo do produto. 
6.1.3 Pela Administração, unilateralmente, quando: 
a) o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 
no mercado; 
b) o fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório; 
c) por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado; 
d) o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de compra decorrentes da Ata de 
Registro de Preços; 
f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de 
Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes. 
6.1.4 O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 
O COMPROMITENTE sujeita-se às seguintes penalidades: 
7.1 Multa sobre o valor do pedido, aplicada nas seguintes proporções: 
7.1.1 10%: recusa do COMPROMITENTE em assinar o contrato; e 
7.1.2 10%: descumprimento de qualquer das cláusulas deste Termo. 
7.2 demais sanções estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
8.1 A despesa decorrente do objeto desta licitação, correrá à conta dos recursos consignados no Quadro de 
Detalhamento de Despesas para o exercício de 2017, conforme segue: 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
 
CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO 
9.1 Incumbirá à Administração providenciar a publicação do Extrato desta Ata no Diário Oficial da Entidade, até 
o 5º dia útil no mês seguinte ao de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1 Fica eleito o Foro de São Desidério para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento. 
11.2 E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, tendo um só efeito legal. 
 
 
 

José Carlos de Carvalho 
Prefeito Municipal 

 
 

___________________________________ 
COMPROMITENTE 
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TESTEMUNHAS: 01 - ________________________      02 - _______________________ 
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ANEXO IV 

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

Aa Pregoeira Oficial 

Prefeitura Municipal de São Desidério 

Pça Emerson Barbosa, nº 01, Centro 

São Desidério – Bahia. 

 

Senhora Pregoeira, 

 

Conforme exigências constantes no Edital de Licitação – Pregão Presencial Nº PP00   /2017 -SRP, estamos 

apresentando Proposta de Preços para Prestação de serviço de _____________, objeto da licitação supracitada, e declaramos 

expressamente que: 

1. Recebemos todos os documentos e informações necessárias à elaboração desta proposta;  

2. Nos preços indicados estão computadas todas as despesas de transporte, os tributos, encargos sociais e trabalhistas e 

demais custos que os compõem; 

3. Acompanha esta proposta a planilha de preços contendo a descrição, quantidade, preços unitário e total dos itens 

cotados, bem como total geral por extenso (em papel timbrado da empresa contendo nome, endereço e CNPJ da 

mesma); 

4. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Termo de Compromisso no 

prazo determinado, indicando para esse fim o Sr. ______________, Carteira de Identidade nº _______, CPF nº 

__________, __________(profissão________________(função na empresa), residente na 

Rua/Avenida___________, nº____, Bairro – Cidade (Estado), como responsável desta empresa; 

5. Esta proposta terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação; 

6. Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus 

anexos. 

ESPECIFICACÕES 

Modalidade da Licitação Número Data de Abertura da 
Proposta 

PREGÃO PRESENCIAL 060/2017  26.12.2017às 10h00 

FORNECEDOR: 

ENDEREÇO: 

CNPJ N°: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 



34

34 
34 

   

    
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA 
CNPJ Nº 13.655.436/0001-60 

 

 

 

                        Praça Emerson Barbosa, nº 01, Centro. CEP: 47.820-000. 

                         Telefax: (77)3623-2145 – licitacao@saodesiderio.ba.gov.br 
 
 

O presente Edital de Licitação atende os 

requisitos da legislação em vigor. 

 
 

Drª. Ermetina Macêdo Cirillo Pereira          

Procuradora Jurídica. 

Prefeitura de São Desidério 

 

C P L 

 

_____________________________ 

Márcia Bastos Carneiro da Silva 

Pregoeira 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: TELEFONE P/CONTATO: 

Em conformidade com a legislação em vigor, a Prefeitura Municipal de ................. toma público o seu 
interesse em adquirir os materiais abaixo especificados. Sua proposta de preço participará de processo 
licitatório, ficando V.S.ª na obrigação de aceitar pedidos dos materiais que por ventura lhe seja enviado 
como resultado da presente licitação. 

LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL: Prefeitura Municipal de ................. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias 

PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem 
de Prestação de serviço 

 

 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E PROVÁVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELADO DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS 

 
DADOS DO PROPONENTE: 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO COMPLETO:  
TELEFONE:                                                         FAX: 
E-MAIL: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

VALIDADE DA PROPOSTA ASSINATURA DO FORNECEDOR 

  
 
 

        ------------------------------------------                       ----------------------------------------- 
          LOCAL                                       DATA    
 
                               ASSINATURA/CARIMBO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA 
CNPJ Nº 13.655.436/0001-60 

 

 

 

                        Praça Emerson Barbosa, nº 01, Centro. CEP: 47.820-000. 

                         Telefax: (77)3623-2145 – licitacao@saodesiderio.ba.gov.br 
 
 

O presente Edital de Licitação atende os 

requisitos da legislação em vigor. 

 
 

Drª. Ermetina Macêdo Cirillo Pereira          

Procuradora Jurídica. 

Prefeitura de São Desidério 

 

C P L 

 

_____________________________ 

Márcia Bastos Carneiro da Silva 

Pregoeira 

 

 

 

MODELO I 
 

DO CREDENCIAMENTO 
 
 

 

A  (nome  da  empresa),  CNPJ  nº  ............................, com  sede  à  .............................., neste  ato 

representada  pelo(s)  (diretores  ou  sócios,  com  qualificação  completa  –  (nome,  RG,  CPF, 

nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e 

constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão 
 
e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto a Prefeitura Municipal de SÃO DESIDÉRIO 

 

(ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os
 
atos necessários com relação à licitação na modalidade de pregão presencial nº 

 
/2017 (ou de

 

forma  genérica  para  licitações  em  geral),  usando  dos  recursos  legais  e  acompanhando-os, 

conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, 

negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, 

receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de 

iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas 

uma licitação). 

 
 

Local, data e assinatura.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA 
CNPJ Nº 13.655.436/0001-60 

 

 

 

                        Praça Emerson Barbosa, nº 01, Centro. CEP: 47.820-000. 

                         Telefax: (77)3623-2145 – licitacao@saodesiderio.ba.gov.br 
 
 

O presente Edital de Licitação atende os 

requisitos da legislação em vigor. 

 
 

Drª. Ermetina Macêdo Cirillo Pereira          

Procuradora Jurídica. 

Prefeitura de São Desidério 

 

C P L 

 

_____________________________ 

Márcia Bastos Carneiro da Silva 

Pregoeira 

MODELO II 

 

 
 

CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO E ACEITE DAS CONDIÇÕES DO EDITAL 
 
 
 

 

 
A  empresa/pessoa......................................................................., CNPJ/  nº  ............................,  com 
sede à .................................................................., neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, 
com qualificação completa - (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), 
DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos para habilitação ao Pregão
Presencial nº /2017, assim como, conhece e aceita todas as condições estabelecidas no
instrumento convocatório da referida licitação. 

 
 
 
 
 
 

Local, data e assinatura. 
 
 
 

_                                          _ 
Nome e Assinatura do Responsável Legal da Empresa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA 
CNPJ Nº 13.655.436/0001-60 

 

 

                        Praça Emerson Barbosa, nº 01, Centro. CEP: 47.820-000. 

                         Telefax: (77)3623-2145 – licitacao@saodesiderio.ba.gov.br 
 
 

O presente Edital de Licitação atende os 

requisitos da legislação em vigor. 

 
 

Drª. Ermetina Macêdo Cirillo Pereira          

Procuradora Jurídica. 

Prefeitura de São Desidério 

 

C P L 

 
 

_____________________________ 

Márcia Bastos Carneiro da Silva 

Pregoeira 

 

MODELO III 
 
 
 

 

COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO DO INC. XXXIII DO ART. 7º DA CF 
 

 
DECLARAÇÃO 

 

Ref.: Pregão Na Forma Presencial N° /2017
 
 

À Prefeitura Municipal de SÃO DESIDÉRIO - BA 
 

 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF 

no 

........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no  8.666, de 21 de 
 
junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
 
 
 
 
***Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

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

(data) 

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

 

(nome e assinatura do representante legal da empresa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(***Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima 

 

_                                          _ 
Nome e Assinatura do Responsável Legal da Empresa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA 
CNPJ Nº 13.655.436/0001-60 

 

 

 

                        Praça Emerson Barbosa, nº 01, Centro. CEP: 47.820-000. 

                         Telefax: (77)3623-2145 – licitacao@saodesiderio.ba.gov.br 
 
 

O presente Edital de Licitação atende os 

requisitos da legislação em vigor. 

 
 

Drª. Ermetina Macêdo Cirillo Pereira          

Procuradora Jurídica. 

Prefeitura de São Desidério 

 

C P L 

 

_____________________________ 

Márcia Bastos Carneiro da Silva 

Pregoeira 

 

 
 

MODELO IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

 
A  empresa......................................................................., CNPJ  nº  ............................,  com  sede  à 
.................................................................., neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com 
qualificação completa - (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), 
DECLARA, sob as penas da Lei, com base no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, que está 
enquadrada na definição de (      ) Microempresa (      ) Empresa de Pequeno Porte, sem nenhuma 
restrição de ordem legal. 

 

 
Local, data e assinatura. 

 
 
 

_                                          _ 
Nome e Assinatura do Responsável Legal da Empresa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA 
CNPJ Nº 13.655.436/0001-60 

 

 

 

                        Praça Emerson Barbosa, nº 01, Centro. CEP: 47.820-000. 

                         Telefax: (77)3623-2145 – licitacao@saodesiderio.ba.gov.br 
 
 

O presente Edital de Licitação atende os 

requisitos da legislação em vigor. 

 
 

Drª. Ermetina Macêdo Cirillo Pereira          

Procuradora Jurídica. 

Prefeitura de São Desidério 

 

C P L 

 

_____________________________ 

Márcia Bastos Carneiro da Silva 

Pregoeira 

 

MODELO V 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 
IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

 
 

 
 
 
SÃO DESIDÉRIO - BA, .......de .................................... de 2017. 

Ref. PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL N.º .................. /2017. 

Proponente: (razão social da empresa proponente) 

 
 
 

 

Objeto Licitado: 
(discrição do objeto) 

 
 
 
 
 
 
Declaramos, sob as penalidades legais, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que 

comprovem a idoneidade da proponente, nos termos do § 2º do art. 32 e do art. 97 da Lei 8.666, de 21 de junho 

de 1993 e suas alterações subseqüentes, relativamente ao Edital em epígrafe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_                                          _ 
Nome e Assinatura do Responsável Legal da Empresa 


