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SEÇÃO A – PREÂMBULO
I. Regência legal:
Esta licitação obedecerá as disposições da Lei estadual nº 9.433/05 (alterada pelas Leis estaduais nº 9.658/05 e nº
10.967/08), da Lei Complementar nº 123/06, das normas gerais da Lei federal nº 8.666/93, alterada pela Lei
12.440/2011, e a legislação pertinente.
II. Órgão/entidade e setor:
BAHIAFARMA / GEREN
III. Modalidade/número de ordem:
Pregão Eletrônico nº 03/2018
IV. Proc. Administrativo nº:
2018-007665
V. Tipo de Licitação:
Menor preço por lote
VI. Objeto da licitação:
Manutenção preventiva, corretiva e de reparo, em elevadores, com reposição eventual de peças, acessórios e
lubrificantes, condicionada esta à prévia aprovação de orçamento específico. - 01 (um) elevador hidráulico e 01
(um) monta pratos marca Thyssenkrupp, sendo o elevador comercial com capacidade para 700kg, velocidade
45m/min e quatro paradas, e o monta pratos com capacidade para 300kg, velocidade 45m/min e duas paradas.
(vistoria técnica exigida)
VII. Pressupostos para participação (apresentação facultativa ou obrigatória do CRC/CRS):
Serão admitidos a participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste
instrumento e nos seus anexos, que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, e que tenham
realizado seu credenciamento como usuário junto ao Banco do Brasil, para a obtenção de chave de identificação ou
senha individual. [Pregão eletrônico]
VIII. Documentos passíveis de substituição pelo extrato do Certificado de Registro:
A licitação se processa sem a utilização do SIMPAS:
O Certificado de Registro Cadastral-CRC ou o Certificado de Registro Simplificado–CRS, estando no prazo de
validade, poderá substituir os documentos do item XII-1, deste preâmbulo referentes à Habilitação Jurídica; os
mencionados nas alíneas “a” e “b” do item XII-2.1, concernentes à Regularidade Fiscal; e o item XII-5
Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, não substituindo os concernentes à Qualificação
Técnica. Caso o certificado consigne algum documento vencido, o licitante deverá apresentar a versão atualizada
do referido documento no envelope de habilitação. [Pregão na faixa de convite]
IX. Participação de consórcios:
Não poderão participar desta licitação pessoas jurídicas reunidas em consórcio.
X. Informações quanto ao recebimento das propostas e início da sessão pública da licitação:
Site: www.licitações-e.com.br do Banco do Brasil.
Tempo de disputa: 05 (cinco) minutos mais o tempo aleatório do sistema
Recebimento das propostas: Das 08h00min horas do dia 25/04/2018 às 14h00min horas do dia 27/04/2018.
Início da sessão pública: às 14h30min: horas do dia 27/04/2018 (Horário de Brasília)
XI. Dotação orçamentária:
Recursos próprios da Bahiafarma.
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XII. Para a habilitação dos interessados, exigir-se-ão os documentos relativos a:
XII-1. Habilitação jurídica, comprovada mediante a apresentação:
a) de registro público, no caso de empresário individual.
b) em se tratando de sociedades empresárias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais
alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso, dos documentos
societários comprobatórios de eleição ou designação e investidura dos atuais administradores.
c) no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais alterações
supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatórios de eleição e investidura
dos atuais administradores.
d) decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
XII-2. Regularidade fiscal e trabalhista
XII-2.1 Regularidade fiscal, mediante a apresentação de:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte ( x ) Municipal - serviços, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante.
d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS.
e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.
XII-2.1.1 As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem os benefícios da Lei Complementar nº
123/06, deverão comprovar esse enquadramento tributário, bem como indicar a existência ou não de restrição de
regularidade fiscal, assinalando nos campos correspondentes no Anexo III.
XII-2.1.2 A comprovação do enquadramento tributário da microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á
mediante a apresentação de documentos fiscais nos quais conste registrada essa condição
XII-2.2 Regularidade trabalhista, mediante a apresentação de:
f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, através de certidão negativa, ou
positiva com efeitos de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
XII-3. Qualificação Técnica, comprovada através de:
a) registro ou inscrição na entidade profissional competente, qual seja, o Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA (art. 65 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010) [Art. 101, I]
b) comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de um ou mais atestados fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado, preferencialmente de acordo com o modelo constante do Anexo
IV.1. [Art. 101, II]
c) declaração de conhecimento dos requisitos técnicos para o cumprimento das obrigações objeto da licitação,
preferencialmente de acordo com o modelo constante do Anexo IV.2. [Art. 101, IV]
d) indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponíveis para a realização do
objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará
pelos trabalhos, preferencialmente de acordo com um dos modelos constantes do Anexo IV.3. [Art. 101, III]
e) comprovação do licitante de que possui, em nome da empresa, atestado de responsabilidade técnica para
execução de serviço de características semelhantes às do objeto desta licitação ou de possuir, em seu quadro, e na
data prevista para a entrega da proposta, detentor de tal atestado, profissional de nível superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, que seja detentor de tal atestado. [Art. 101, §2º]
XII-3.1 A comprovação de que a licitante possui, em seu quadro, na data prevista para a entrega da proposta,
detentor de atestado de responsabilidade técnica para execução de serviço de características semelhantes às do
objeto desta licitação deverá ser feita através de uma das seguintes formas: a) Carteira de Trabalho; b) Certidão do
Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de prestação de serviços; e) Termo através do qual o
profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou serviço licitado e o compromisso de integrar o quadro
técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.
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XII-4. Qualificação econômico-financeira:
Não exigível em face do pequeno porte da contratação [pregão na faixa de convite].
XII-5. Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor
Conforme o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei
estadual nº 9.433/05, deverá ser apresentada declaração quanto ao trabalho do menor, conforme modelo constante
do Anexo V deste Instrumento.
XIII. Regime de execução/fornecimento (forma de medição para efeito de pagamento):
Empreitada por preço unitário
XIV. Prazo do contrato:
O prazo de vigência do contrato, a contar da data da sua assinatura, será de 12 (doze) meses, admitindo-se a sua
prorrogação nos termos do inc. II do art. 140 da Lei estadual nº 9.433/05.
XIV.1 A prorrogação do prazo de vigência está condicionada à obtenção de preços e condições mais vantajosas.
XIV.2 A prorrogação deverá ser previamente justificada e autorizada pela autoridade competente para celebrar o
ajuste e será realizada através de termo aditivo, devendo o pedido ser realizado no prazo máximo de até 60
(sessenta) dias antes do termo final do contrato.
XV. Garantia do contrato:
Não exigível.
XVI. Manutenção das Condições da Proposta – Reajustamento e Revisão
Durante o curso da execução do contrato, os preços serão corrigidos consoante as seguintes regras:
XVI-1 Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de apresentação da
proposta, após o que a concessão de reajustamento, nos termos do inc. XXV do art. 8º da Lei Estadual nº 9.433/05,
será feita mediante a aplicação do INPC/IBGE.
XVI-2 A revisão de preços, nos termos do inc. XXVI do art. 8º da Lei estadual nº 9.433/05, dependerá de
requerimento da contratada quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a
documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria
administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
XVI-2.1 O requerimento de revisão de preços deverá ser formulado pela contratada no prazo máximo de um ano a
partir do fato que a ensejou, sob pena de decadência, em consonância com o art. 211 da Lei 10.406/02.
XVII. Exame prévio da minuta e aprovação da assessoria jurídica ou indicação da Ordem de Serviço
que dispensa a oitiva e do parecer que aprovou o edital padrão (art. 75 da Lei Estadual nº 9.433/05)
Declaro que a fase interna deste procedimento foi examinada pelo órgão legal de assessoramento jurídico, através
do Parecer nº 28 - AJUR 2018 de 03/2018.
XVIII. Índice de apêndices: [assinalar os que integram o convocatório]
SEÇÕES
( x ) SEÇÃO A – PREÂMBULO
( x ) SEÇÃO B - DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS
( x ) SEÇÃO C - MODELO PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS
SEÇÃO C-1 MODELO DE DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA
SEÇÃO C-2 MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06)
[exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte]
ANEXOS
( x ) I. Disposições Gerais
( x ) II. Modelo de Procuração
( x ) III. Modelo de Declaração quanto à regularidade fiscal (Lei Complementar nº 123/06) [exclusiva para
microempresa e empresa de pequeno porte]
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( x ) IV. Modelos de Prova de Qualificação Técnica:
( x ) IV.1 Modelo de Comprovação de Aptidão e Desempenho
( x ) IV.2 Modelo de Declaração de Ciência dos Requisitos Técnicos [assinalar previamente]
[ x ] Declaração de vistoria expedida pela Administração
( x ) IV.3 Modelo de Indicação das Instalações, do Aparelhamento e do Pessoal Técnico
( x ) V. Modelo de Prova de Habilitação – Proteção ao Trabalho do Menor
( x ) VI. Minuta do Contrato
( x ) VII. Modelo de Aditivos
( x ) VIII. Modelo de petição de impugnação
( x ) IX. Modelo de petição de recurso
( x ) X. Declaração de Pleno Conhecimento [exclusiva para o pregão eletrônico e presencial]
( x ) XI. Termo de aceite
XIX. Responsável pela expedição do convocatório e meio de contato:
O Instrumento Convocatório poderá ser obtido no seguinte endereço: BR 324, Acesso II, Nº 1.241, CIA SUL, Simões
Filho, Região Metropolitana de Salvador-Bahia. CEP: 43.700-000; Horário: 08:00 as 17:00 Tel.: (71) 3594-1560 /
3594-1588, portal www.licitacoes-e.com.br e www.bahiafarma.ba.gov.br . Informações adicionais podem ser
solicitadas
ao
responsável
pela
expedição
do
instrumento
convocatório
através
do
e-mail
licitacao@bahiafarma.ba.gov.br .
Carlos Henrique Cardoso Santos, Portaria 01/2017 publicado em D.O.E de 07 de outubro 2017.
Simões Filho, 10 de Abril de 2018.
Carlos Henrique Cardos Santos
Pregoeiro Designado
Bahiafarma
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SEÇÃO B – DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

TERMO DE REFERÊNCIA
DA LICITAÇÃO

(
(
(
(
(

X
X
X
X
X

)
)
)
)
)

1.
2.
3.
4.
5.

OBJETO DA LICITAÇÃO
ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
DETERMINAÇÕES ADICIONAIS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ESPECÍFICAS
ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS

1. OBJETO DA LICITAÇÃO:

1.1. Do Objeto
Manutenção preventiva e corretiva, de 01 (um) elevador hidráulico e 01 (um) monta pratos marca Thyssenkrupp,
sendo o elevador comercial com capacidade para 700kg, velocidade 45m/min e quatro paradas e o monta pratos
com capacidade para 300kg, velocidade 45m/min e duas paradas, com reposição eventual de peças, acessórios e
lubrificantes, condicionada esta à prévia aprovação de orçamento específico. (vistoria técnica exigida)

LOTE ÚNICO
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

PRAZO DE
EXECUÇÃO

01

Elevador hidráulico comercial marca Thyssenkrupp, com capacidade
para 700kg, velocidade 45m/min e quatro paradas.

01

12 meses

02

Monta pratos marca Thyssenkrupp, com capacidade para 300kg,
velocidade 45m/min e duas paradas.

01

12 meses

1.2.EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
a)Os serviços deverão assegurar o perfeito funcionamento dos equipamentos mediante a execução de manutenção
preventiva e corretiva de acordo com os padrões técnicos recomendados pelo fabricante, normas vigentes e
especificações contidas neste Termo de Referência.
b)Os atendimentos relativos à manutenção preventiva e corretiva serão controlados por ORDENS DE SERVIÇO,
ordens estas solicitadas pela Gerência de Engenharia e Manutenção ou por um empregado por ela indicado.
c)O serviço só será considerado realizado após a assinatura do usuário que solicitou a ordem de serviço, a qual
conterá, no mínimo: a especificação do serviço realizado, as peças substituídas, o nome, matrícula e assinatura do
técnico, a data e horário do início e o término do serviço.
d)Para cada serviço de manutenção deverá ser emitida uma Ordem de Serviço específica e o respectivo serviço
deverá ser registrado no Livro de Inspeção existente no local.

1.3.MANUTENÇÃO PREVENTIVA
a)Manutenções preventivas mensais são aquelas onde se verifica o estado geral de funcionamento dos
equipamentos e se previne ocorrências de quebras e defeitos nas instalações dos elevadores, mantendo-os
em perfeito estado de funcionamento e conservação, efetuando a limpeza, lubrificações, ajustes e troca de
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peças quando necessário, verificação de motores, cabine, botoeiras, quadro de comandos elétricos e demais
acessórios para o bom e pleno funcionamento, conforme especificado em projetos, manuais e normas
técnicas do fabricante, a dita manutenção ocorrerá obrigatoriamente (2) duas vezes no mês.
b)A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos e ferramentas básicas possibilitando desta maneira,
uma perfeita manutenção.
c)Verificar partidas e paradas, checar nivelamento, aceleração e retardamento e proceder as devidas correções;
d)Verificar funcionamento geral do elevador: vibrações, ruídos, tempos de abertura e fechamento de portas e
proceder as devidas correções;
e)Consultar empregados da Bahiafarma sobre possíveis ocorrências;
f)Inspecionar a casa de máquinas: verificar temperatura, limpeza e condições gerais dos equipamentos;
g)Verificar e fazer a manutenção necessária na cabine, painel de operação, intercomunicador, iluminação,
ventilador, painéis de acabamento, pisos, guarda corpos, portas, corrediças e régua de segurança;
h)Verificar todos os pavimentos, as botoeiras, indicadores luminosos, portas e soleiras, painel do jornal
eletrônico, aceleração e desaceleração, nivelamento, fechos eletromecânicos e fechos hidráulicos e proceder
as devidas correções, quando for o caso.
i)Verificar na parte superior da cabine: porta e contato de emergência, aparelho de segurança, operador de
portas e condições do teto e estrutura e corrigir eventuais necessidades de reparos;
j)Verificar no poço: limites inferiores, aparelho de segurança, deslize do contrapeso, quando for o caso, e
limpeza do poço;
k)Verificar os cabos de aço como fator de segurança e relatar qualquer irregularidade para a devida
substituição;
l)Verificar na caixa de corrida: polia de desvio, limites superiores, guias e suportes, portas de pavimento e
limite de redução de descida; cabine e topo para as devidas correções;
m)Efetuar testes de simulação de falha em módulos, placas eletrônicas e contatoras;
n)Efetuar a limpeza do poço do elevador, quando necessário;
o)Verificar na parte superior da cabine as corrediças superiores, sustentação dos cabos e chaves de indução e
proceder as devidas correções quando for o caso;
p)Verificar no poço: corrediças inferiores para-choques e cornija, polia, cabos, correntes de compensação e
polia tensora e substituí-las quando for o caso;
q)Verificar na caixa corrida: contra peso, cabos de manobra e fiações e proceder as devidas substituições.
r)Verificar as corrediças das guias ou roldanas dos cursores, assegurando uma operação silenciosa e manter as
guias adequadamente lubrificadas;
s)Examinar todos os dispositivos de segurança e reguladores, eliminando os eventuais defeitos mecânicos;
t)Substituir as sapatas das portas dos elevadores/plataformas quando danificadas;
u)Consertar e alinhar as portas dos elevadores/plataformas;
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v)Verificar todas as peças e lâmpadas que compõe as botoeiras, substituindo quando necessário;
w)Verificar o sistema de ventilação eletromecânica existente na cabine do elevador e proceder as devidas
correções quando necessário;
x)Fazer a remoção da sujeira acumulada e do óleo vazado;
y)Verificar o nível do óleo hidráulico e reportar qualquer irregularidade;
z)Verificar o funcionamento da iluminação e do aparelho de comunicação e proceder a devida correção quando
necessário;
aa)Manter limpos e desimpedidos os espaços físicos da casa de máquina informando ao gestor do contrato
sobre a existência de infiltração de água e outras irregularidades identificadas;
bb)Verificar e ajustar, se necessário, os temporizadores, relês, chaves com mau contato e circuitos de
proteção;
cc)Remover a poeira das faces internas e externas das portas, aplicando em seguida, fina camada de óleo com
querosene;
dd)Proceder limpeza nas suspensões e barras articuladas, para posterior lubrificação;
ee)Remover a poeira da grade de ventilação, ventiladores e exaustores, lubrificando em seguida as buchas;
ff)Verificar a sapata de segurança e cortina luminosa e proceder as devidas correções, quando necessário;
gg)Verificar a abertura e fechamento das portas e o funcionamento dos sinalizadores e luz de emergência e
proceder a devida correção, quando for o caso;
hh)Proceder à limpeza do poço/para-choque;
ii)Verificar o nível do óleo e recomendar para que seja completado, se necessário;
jj)Verificar o aperto das porcas das braçadeiras de apoio e proceder os devidos ajustes;
kk)Ajustar as tensões dos cabos de tração;
ll)Ajustar o prumo e distância da polia tensora ao piso;
mm)Lavar e aplicar novo lubrificante nas almas das guias da cabine e de contrapeso;
nn)Corrigir a velocidade dos motores, através do ajuste no conjunto de válvulas;
oo)Acionar o sistema de segurança, ajustando as velocidades de desarme;
pp)Testar os amortecedores com a queda da cabina;
qq)Substituir quando solicitado pela BAHIAFARMA tapete interno da cabine, mantendo a cor e tamanhos;
rr)Registrar as rotinas executadas na Ordem de Serviço de manutenção preventiva e incluir alterações no
histórico do equipamento no livro de inspeção;
1.4.MANUTENÇÃO CORRETIVA
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a)A manutenção corretiva é aquela efetuada para eliminar defeitos apresentados no equipamento de modo a
restabelecer a condição segura de operação, utilizando, sempre, peças novas de primeira mão, originais, em
conformidade com as normas técnicas e manuais específicos do fabricante.
b)Executar serviços de manutenção corretiva e extra manutenção em qualquer parte, equipamento ou peça de
forma a garantir o perfeito funcionamento de todo o sistema. Esses serviços deverão ser executados sempre
que o sistema apresentar problemas, devolvendo sua condição de operação dentro dos prazos estabelecidos
neste termo. Estes serviços deverão atender aos padrões do fabricante, tanto em casos de conserto como em
casos de substituição de peças e componentes.
c)Executar, serviços de manutenção corretiva sempre que, durante manutenção preventiva, for identificada
anormalidade ou possibilidade de falha em qualquer componente do equipamento comprometendo a
continuidade da operação.
d)Não estão incluídas na prestação do serviço a substituição de baterias para fontes de emergência, porta da
cabina e de pavimentos, piso da cabina e contrapeso.
e)Quando necessário deverão ser completados ou substituídos o óleo da máquina de tração, óleo do pistão
amortecedor da cabina e óleo das unidades hidráulicas;
f)As peças mencionadas neste subtópico, Manutenção Corretiva, e que forem indicadas para substituição, não
cobertas pelo Contrato, deverão ser previamente aprovadas mediante autorização do Gerente de Engenharia e
Manutenção, através de laudo técnico emitido pela contratada contendo o preço por ela ofertado.
g)A Bahiafarma reserva-se o direito de pesquisar no mercado, em no mínimo 3 (três) fornecedores, o preço da
peça apontada para substituição, de modo a subsidiar a aprovação.
h)A CONTRATADA deverá adquirir e dispor de todas as normas auxiliares de engenharia (ABNT, ABRAMAN)
com o objetivo de padronizar ou regulamentar os procedimentos técnico-administrativos a serem seguidos,
para o fiel cumprimento das cláusulas contratuais.
i)A CONTRATADA deverá conhecer as normas de operação e segurança dos equipamentos, sugerindo a
CONTRATANTE as melhorias e modificações que julgue necessárias.
j)As responsabilidades técnicas e civis pelo contrato são exclusivamente da CONTRATADA, cujo representante
deverá ser indicado oficialmente por ela.
2.DAS NORMAS APLICAVEIS
2.1.Deverão serem obedecidas na execução dos serviços, além das informações constantes neste memorial e
nos demais documentos anexos, as seguintes normas:
ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
ABRASMAN Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos
ANSI American National Standards Institute
ASTM American Society of Testing Materials
IEC International Eletrotechnical Comission;
NR Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho
Normas para Projetos Físicos de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde - ANVISA;
NFPA National Fire Protection Association
Qualquer divergência entre as normas e/ou os demais documentos estabelecidos deverá ser informada à
Fiscalização do BAHIAFARMA pela Proponente, sendo que prevalecerá, neste caso, a interpretação da Fiscalização.
3.DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PROPONENTES
Faz-se necessário que a empresa a ser contratada atenda no mínimo os seguintes requisitos:
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3.1.Atuar no ramo pertinente ao objeto da licitação;
3.2.Possuir atestado podendo ser apresentado mais de um, de atividade pertinente e compatível com o que
pretende fornecer, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, informando que a licitante
realiza ou realizou fornecimento com características semelhantes no objeto desta licitação;
3.3.A empresa deverá comprovar o registro no Conselho Regional de Engenharia – CREA e que possui em seu
quadro profissional de nível superior ou técnico que seja detentor de atestado de responsabilidade técnica
para execução de serviço de características semelhantes às do objeto deste Termo de Referência;
3.4.As licitadas deverão comprovar vistoria prévia no equipamento, apresentando declarações de
que estão cientes das condições do equipamento. Tal vistoria deverá ser agendada na
BAHIAFARMA pelo telefone (71)3594-1571 com a Coordenação de Manutenção.
3.5.Não estar impedida legalmente de contratar com o CONTRATANTE ou impedida de licitação com a
Administração Pública;
3.6.Possuir em seu quadro de pessoal, profissionais devidamente qualificados para se responsabilizar pelos
trabalhos a serem executados;
3.7.Objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a
ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica, admite-se a
participação de microempresas, empresa de pequeno porte.
4. DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
4.1.Para julgamento das propostas apresentadas pelas empresas licitantes será adotado o critério de MENOR
PREÇO GLOBAL, devendo ser analisados os valores de cada item da proposta de preços quanto à
exequibilidade e/ou inexequibilidade desses valores, nos termos do art. 29, da IN SLTI/MPOG n.° 02/2008.
4.2.Na cotação dos preços deverão ser observados os seguintes critérios:
4.2.1.Não se considerará oferta de vantagem não prevista neste instrumento, preços ou vantagens
baseadas nas propostas dos demais licitantes;
4.2.2.Não se admitirá propostas com preço global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero;
4.2.3.Não serão aceitas propostas alternativas e com preços incompatíveis com os estimados pelo órgão.
4.2.4.É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão
ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da
CONTRATADA, não se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por
aquela com terceiros.
5.DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1.A execução dos serviços deverá ser realizada no Prédio da Bahiafarma, situado ao Acesso II, BR 324, Nº
1,241, Centro Industrial Aratu, Cia Sul, Simões Filho – BA, Cep. 43700-000.
6.DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
É de inteira responsabilidade da empresa executora a observação e adoção dos equipamentos de segurança
adequados, visando não permitir a ocorrência de danos físicos e materiais, não só em relação aos seus funcionários,
como também em relação aos funcionários de terceiros e demais usuários.
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7. MÃO-DE-OBRA
a)A CONTRATADA deverá fornecer à FISCALIZAÇÃO, antes do início dos trabalhos, a relação dos funcionários
que irão prestar serviço naquele local, com os respectivos números de identidade (R.G.) e CPF;
b)Todos os funcionários da CONTRATADA deverão apresentar-se, necessariamente uniformizados e com os
respectivos crachás;
c)Toda a mão-de-obra que será fornecida pela CONTRATADA deverá ser composta por funcionários
especializados em manutenção de equipamentos iguais ou equivalentes aos da CONTRATANTE e compatíveis
para o atendimento aos serviços especificados neste Termo de Referência, não devendo manter funcionário
algum à disposição, nas dependências do CONTRATANTE, salvo por solicitação ou por necessidade do
serviço. A FUNDAÇÃO BAHIAFARMA pode, a seu critério e sem assumir ônus por indenizações de qualquer
espécie perante a CONTRATADA, exigir a imediata substituição de qualquer de seus funcionários que julgue
como incompetente ou prejudicial à disciplina.

8. DO HORÁRIO DE TRABALHO
O horário de atendimento pela CONTRATADA deve ser das 08h às 18h, de segunda à sexta, exceto nos casos de
urgência, que poderá ocorrer a qualquer tempo;
Deverão ser previstos horários normais de trabalho ou em finais de semana e feriados. Os horários deverão ser
combinados previamente com a FISCALIZAÇÃO.
9.DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS
a) O recebimento será efetivado nos seguintes termos:
- PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação do serviço executado com as especificações
constantes neste Termo de Referência.

- DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação
pelo Setor Competente.
b) A empresa contratada obriga-se a fornecer o objeto a que se refere este Termo de Referência de acordo
estritamente com as especificações aqui descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do
mesmo quando constatado no seu recebimento não estar em conformidade com as referidas
especificações.
c) Recebido o objeto, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal vier a se constatar discrepância
com as especificações, proceder-se-á a imediata notificação da empresa a ser contratada para efetuar a
correção do mesmo.
d) Deverão ser atendidas pela empresa a ser contratada além das determinações da fiscalização desta
Fundação, todas as prescrições que por circunstância da lei 8.078/90 (Código do Consumidor) devam ser
acatadas.
e) A empresa contratada deverá no tocante ao fornecimento e entrega do item objeto deste Certame,
OBEDECER rigorosamente todas as disposições legais pertinentes.
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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10.1.Efetuar a entrega do objeto contratado de acordo com as especificações contidas neste Termo de
Referência;
10.2.Atender prontamente quaisquer exigências do representante da BAHIAFARMA, inerente ao objeto deste
Termo de Referência;
10.3.A empresa contratada deverá apresentar no ato da assinatura do contrato um técnico responsável que
acompanhará do início ao fim dos serviços contidos no escopo deste Termo de Referência e será o
profissional da contratada que fará a comunicação do andamento dos serviços junto à equipe de Manutenção
da BAHIAFARMA.
11. DAS RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE
11.1.

Além das obrigações, resultantes da observância da Lei nº 9.433/05, o contratante deverá:

a)Conferir o objeto contratado no momento da entrega do serviço;
b)Não receber os itens do objeto que não estejam condizentes com as Especificações deste Termo de
Referência;
c)Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela empresa CONTRATADA;
d)Atestar recebimentos dos itens contratados referentes à Nota Fiscal.
12.DAS OBRIGAÇÕES EM GERAL
a) Os preços cotados deverão incluir manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, com exceção
daquelas descritas na alínea “d” do Subtópico Manutenção Corretiva;
b) O serviço de reparo consiste em consertos que se façam necessários na chaparia, pintura, funilaria, serviços
de vidraçaria, tapeçaria e outros que visem corrigir defeitos não mecânicos e nem elétricos dos elevadores;
c) Os serviços a serem contratados incluem a mão-de-obra necessária à aplicação de todas as peças, materiais
e acessórios que se fizerem necessários à execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva e de
reparo;
d) A CONTRATADA será responsável pelas peças dos elevadores que estejam em suas instalações para
manutenção e/ou reparo até a entrega definitiva ao CONTRATANTE;
e) A substituição das peças de reponsabilidade da CONTRATANTE, - aquelas elencadas na alínea d do
subtópico Manutenção Corretiva item 4.4. só poderão ocorrer após a apresentação de orçamento prévio,
sujeito à autorização por parte da CONTRATANTE, sem a qual, não será substituída, sob pena de não se
efetuar o respectivo pagamento;
f) O prazo para elaboração dos orçamentos, de peças não custeadas pela CONTRATADA, não poderá ser
superior a 48 (quarenta e oito) horas úteis;
g) As peças e/ou acessórios utilizados na reposição devem ser novos, de primeiro uso, não recondicionados e
dos mesmos fabricantes das peças originais dos elevadores, ou correlatas, cujo fabricante ofereça a mesma
garantia;
h) A CONTRATADA deverá devolver ao CONTRATANTE as peças e/ou acessórios que forem substituídos por
ocasião dos serviços executados;
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i) Na hipótese de ser necessária a substituição de peças e/ou acessórios que não mais sejam disponibilizadas
pelo fabricante (peças originais e genuínas), e que não constem da tabela de peças e/ou acessórios
originais do fabricante, o valor a ser pago será aquele de menor preço, mediante apresentação de três
orçamentos pela CONTRATADA, e sujeitos à prévia autorização do CONTRATANTE;
j) Estima-se, baseados no histórico de manutenção e substituição de peças do contrato atual, para o
fornecimento das peças não cobertas pelo contrato, e sujeito a prévia autorização da CONTRATANTE,
durante o prazo de 12 meses de vigência do contrato, a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
k) Os serviços a serem contratados incluem o fornecimento de lubrificantes que se fizerem necessários à
execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva e de reparo;
l) Deverão ser aplicados nos elevadores apenas lubrificantes dos tipos especificados pelos fabricantes dos
mesmos.
m) A CONTRATADA deverá realizar teste de segurança, conforme legislação em vigor e normas da empresa;
n) Os serviços de rotina serão executados obrigatoriamente todos os meses, independentemente e solicitações
do CONTRATANTE;
o) A CONTRATADA deverá afixar, no interior do elevador, em local visível ao público, placa constando o nome
da empresa e os telefones para contato;
p) A CONTRATADA deverá, sempre, sinalizar, de forma devidamente adequada, a interdição do elevador para
a execução dos serviços;
q) A CONTRATADA deverá orientar preposto da Administração quando às providências a serem imediatamente
adotadas em caso de falta de energia elétrica ou quaisquer outros problemas que ensejem a paralização do
elevador, principalmente quando tenham pessoas em seu interior;
r) A CONTRATADA deverá fornecer, mensalmente, relatório técnico informando o estado geral dos elevadores
as condições de funcionamento, bem como todas as intervenções realizadas nesse período.
13.DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO
Em respeito e nos termos do inciso XVII, artigo 15 da Instrução Normativa 002/2008 da Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e dentro dos limites da Lei
Estadual nº 9.433/05.
A manutenção corretiva nos equipamentos deverá ser prestada pela Contratada, a partir de chamada técnica
realizada pela BAHIAFARMA, obedecendo aos seguintes prazos de atendimento:


Tipos de Chamados

- Normal: Chamados derivados de incidentes de baixo impacto no funcionamento das atividades principais
da Unidade. Têm impactos apenas localizados.
- Urgente: Chamados derivados de usuários, cujo atendimento está relacionado a impacto institucional e
de abrangência total da Unidade. Devem seguir critérios de atendimentos diferenciados.
- Programado: Chamado referente à tarefa ou atividade a ser executada por demanda, com tempo de
atendimento e prazo de solução acordados antecipadamente com a CONTRATADA (ex: atendimentos
agendados, manutenção preventiva, etc.)
Tabela de Tipos de Chamados
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% de
chamados1

Tipo

Tempo de
Atendimento

Tempo de Solução

SLA2

Chamados Normais

70%

TAN ≤ 4 horas úteis

TSN ≤ 12 horas úteis

80%

Chamados Urgentes

20%

TAU ≤ 2 horas úteis

TSU ≤ 4 horas úteis

85%

Chamados
Programados

10%

A depender da situação

A depender da situação

95% atendidas no
prazo acordado

TAU - Tempo de atendimento urgente
TAN - Tempo de atendimento normal
TSU - Tempo de solução urgente
TSN - Tempo de solução normal

O tempo de solução será computado a partir da abertura do chamado. Os chamados originados de telefone, ofício,
e-mail, ou pessoalmente, serão computados a partir do registro no sistema de registro de incidente. O registro
deverá ser efetuado no máximo em 01(uma) hora.

iv. Suporte Técnico
a)

O suporte técnico deverá ser fornecido para todo o sistema dentro do nível de serviço estipulado.

b)

O suporte deverá compreender o fornecimento de suporte técnico para a correção e prevenção de
problemas de configuração, funcionalidade ou compatibilidade dos componentes da solução.

c)

Interação com a equipe técnica da BAHIAFARMA, fornecendo apoio na resolução de incidentes
que estejam envolvendo os componentes da solução. Incluindo:


Esclarecimentos de dúvidas de operação;



Ajustes no sistema de elevadores;



Avaliação e ajustes operacionais.

14.DA GARANTIA
14.1.

O prazo de garantia do serviço executado será de 90 (noventa) dias.

14.2.

A CONTRATADA, deverá dar atendimento de manutenção total durante todo o PERÍODO DE GARANTIA;

14.3.

Toda e qualquer despesas decorrentes da execução dos SERVIÇOS DE GARANTIA aqui descritos ficarão
inteiramente a cargo da CONTRATADA;

14.4.

O atendimento técnico deverá ser realizado por equipe de profissionais qualificados de responsabilidade
da CONTRATADA;

1

Percentual estimado de chamados de um tipo específico, em relação ao total de chamados registrados.
SLA: percentual, em relação ao total de chamados de um determinado tipo, que deverá atender aos indicadores
descritos para o respectivo tipo. Ex.: 100 chamados normais ocorreram em um determinado mês. Se apenas 79 ou
menos forem atendidos no prazo ≤ a 24 horas uteis ou solucionados em prazo ≤ a 48 horas uteis será considerado
que não foi atendido ao SLA e portanto o Contratado estará sujeito às penalidades aqui estabelecidas.
2
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A CONTRATADA deverá disponibilizar um canal de comunicação para abertura de chamados técnicos, com o horário
de seu funcionamento, endereço e contato.

15.DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
12 (doze) meses.
16.DO FATURAMENTO
O Faturamento deverá ocorrer mensalmente, até 0 3º dia útil do mês subsequente a prestação do Serviço.
2. ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:

2.1

Quanto ao modelo:
2.1.1 O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências constantes desta
SEÇÃO B – DISPOSIÇOES ESPECÍFICAS, em consonância com o modelo da SEÇÃO C-1 MODELO DE
DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA, expressando os valores em moeda nacional – reais e centavos, em duas casas decimais, ficando
esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas.
2.1.2 A proposta de preços deverá ser apresentada juntamente com a DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA, conforme modelo constante da SEÇÃO C–1, sob pena de desclassificação.
2.1.3 No caso de microempresas e empresas de pequeno porte interessadas na concessão de tratamento
diferenciado assegurado pela Lei Complementar nº 123/2006, também deverá constar do envelope de proposta de
preços a DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR nº 123/06) em consonância com o
modelo da SEÇÃO C-2.
2.1.4 Também deverá constar do envelope de proposta de preços a DECLARAÇÃO DE PLENO
CONHECIMENTO, conforme o modelo constante do ANEXO X.
3. DETERMINAÇÕES ADICIONAIS:
Além das previsões contidas no ANEXO I – DISPOSIÇÕES GERAIS, bem como daquelas decorrentes de lei,
deverão ser observadas, nas contratações decorrentes desta licitação, as seguintes determinações:
3.1 Da subcontratação:
É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência,
total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, não se responsabilizando o
CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
3.2 Da garantia do contrato:
3.2.1 A prestação de garantia, quando exigida, recairá sobre uma das modalidades previstas no § 1° do art.
136 da Lei Estadual n° 9.433/05.
3.2.2 Não será admitida a existência de cláusulas que restrinjam ou atenuem a responsabilidade do segurador
ou fiador, no caso de seguro-garantia ou fiança bancária (art. 136, §1º, II e III da Lei estadual nº 9.433/05).
3.2.3 A garantia deverá ser apresentada no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da assinatura do
contrato, devendo ser atualizada periodicamente.
3.2.4 A garantia, em qualquer das modalidades, responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e
pelas multas impostas, independentemente de outras cominações legais.
3.2.5 A CONTRATADA fica obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada e a atualizá-la todas
as vezes em que houver alteração do contrato.
4. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ESPECÍFICAS:
4.1 A contratação com o licitante vencedor obedecerá as condições do instrumento de contrato constante do
Anexo VI, facultada a substituição, a critério da Administração, por instrumento equivalente, desde que presentes
as condições do art. 132 da Lei Estadual nº 9.433/05.
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4.2 Além das determinações contidas na minuta de contrato, bem como daquelas decorrentes de leis, decretos e
instruções, serão observadas pela CONTRATADA as seguintes OBRIGAÇÕES:
4.2.1 Os serviços deverão ser executados sob a inteira responsabilidade funcional e operacional da
CONTRATADA, sobre cujos empregados deverá manter estrita e exclusiva fiscalização.
4.2.2 Os serviços não poderão sofrer solução de continuidade durante todo o prazo da sua vigência.
[serviços contínuos]
4.2.3 Em caso de atraso no cumprimento de obrigações acessórias, será aplicado o percentual de 0,2% ao
dia, até o trigésimo dia de atraso, e de 0,6% por cada dia subseqüente ao trigésimo, calculados sobre o valor da
parcela do fornecimento ou do serviço em mora.
4.2.3.1 Consideram-se obrigações acessórias aquelas cujo descumprimento não comprometa, retarde, impeça ou
embarace o funcionamento dos equipamentos objeto de manutenção em conformidade com as especificações
técnicas exigíveis.
5. ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS
Para efeito do art. 81, II, da Lei Estadual nº 9.433/05, o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e
preços unitários é de:
LOTE ÚNICO
ITEM

01
02

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

Elevador hidráulico comercial marca Thyssenkrupp,
com capacidade para 700kg, velocidade 45m/min e
quatro paradas.
Monta pratos marca Thyssenkrupp, com capacidade
para 300kg, velocidade 45m/min e duas paradas.

PREÇO UNITÁRIO
(mensal)

PREÇO
TOTAL
(anual)

1.863,33

22.360,00

01
01

Valor estimado de peças de reposição
15.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE (GLOBAL) R$37.360,00
OBS: A DISPUTA OCORRERÁ PELO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS, SEM O CUSTO ESTIMADO DAS PEÇAS.

Pregão Eletrônico no 03/2018
Processo nº 2018.007665

fls. 15/49

SEÇÃO C – MODELOS PARA ELABORAÇÃO
DA PROPOSTA DE PREÇOS
SEÇÃO C-1
MODELO DE DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DE
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
02/2018

LOTE ÚNICO
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

01

Elevador hidráulico comercial marca Thyssenkrupp,
com capacidade para 700kg, velocidade 45m/min e
quatro paradas.

01

02

Monta pratos marca Thyssenkrupp, com capacidade
para 300kg, velocidade 45m/min e duas paradas.

01

PREÇO UNITÁRIO
(mensal)

PREÇO TOTAL
(anual)

VALOR TOTAL DO LOTE (MENSAL) R$
VALOR TOTAL DO LOTE (GLOBAL) (A) R$
Valor Estimado de Peças (B) R$15.000,00
Valor Total da Proposta (A+B) R$
Prazo de Validade da Proposta (

) dias

OBS: A DISPUTA OCORRERÁ PELO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS, SEM O CUSTO ESTIMADO DAS PEÇAS.
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (Identificação
completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para fins de participação no certame licitatório acima
identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o
conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
(c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da
adjudicação do objeto;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial
das propostas; e
(f) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações
para firmá-la.
Salvador _____de __________________ de 20__.
_________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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SEÇÃO C-2
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR nº 123/06)
[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]
Para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar nº 123/06, declaramos:
(

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

(

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

[ou]

Salvador _____de __________________ de 20__.
_________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
1. COMPOSIÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
1.1 O instrumento convocatório é composto de: SEÇÃO A – PREÂMBULO; SEÇÃO B – DISPOSIÇÕES
ESPECÍFICAS; SEÇÃO C – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS e ANEXOS.
1.2 Na SEÇÃO A – PREÂMBULO estão prescritas, entre outras informações: a regência legal; o órgão/entidade e setor
licitante; a modalidade licitatória e o respectivo número de ordem; o número do processo administrativo; o tipo de
licitação; o objeto da licitação e a codificação concernente ao certificado de registro; os pressupostos para participação; a
opção quanto à admissão ou vedação a consórcios; o local, data e horário para início da sessão pública; a dotação
orçamentária; os requisitos de habilitação; o regime de execução ou forma de fornecimento; o prazo do contrato; a
indicação quanto à exigência de garantia do contrato; as condições de reajustamento e revisão; o local, horário e
responsável por esclarecimentos e o índice dos apêndices.
1.3 As especificações, quantitativos, condições e características do objeto a ser licitado, bem como o orçamento estimado
em planilhas, compõem a SEÇÃO B – DISPOSIÇOES ESPECÍFICAS, além das obrigações contratuais específicas e as
regras sobre garantia do contrato, subcontratação e apresentação de amostras ou demonstração de compatibilidade,
quando for o caso.
1.4 A SEÇÃO C – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS compõe-se da SEÇÃO C-1 (MODELO DE DESCRIÇÃO DA
PROPOSTA DE PREÇOS E DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA) E da SEÇÃO C2 (DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO -LEI COMPLEMENTAR nº 123/06), indicando os itens principais que
devem constar nos formulários a serem observados pelo licitante para a apresentação de sua proposta.
1.5 Este ANEXO I contempla as cláusulas pertinentes ao iter procedimental das licitações, segundo a modalidade
licitatória assinalada na SEÇÃO A – PREÂMBULO.

2. IMPEDIMENTOS DA PARTICIPAÇÃO
2.1 Não serão admitidas nesta licitação empresas que estejam suspensas do direito de licitar ou contratar com a
Administração Pública, ou as declaradas inidôneas, na forma dos incisos II e III do art. 186 da Lei estadual nº 9.433/05.
2.2 Em consonância com o art. 200 da Lei estadual nº 9.433/05, fica impedida de participar de licitações e de contratar
com a Administração Pública a pessoa jurídica constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua criação,
haja sofrido penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada
inidônea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.
2.3 É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos
com a administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as
exceções legais, conforme o art. 125 da Lei estadual nº 9.433/05.
2.4 É defeso ao servidor público transacionar com o Estado quando participar de gerência ou administração de empresa
privada, de sociedade civil ou exercer comércio, na forma do inc. XI do art. 176 da Lei estadual nº 6.677/94.
2.5 Consoante o art. 18 da Lei estadual nº 9.433/05, não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da
execução de obras ou serviços e do fornecimento de bens a eles necessários os demais agentes públicos, assim definidos
no art. 207 do mesmo diploma, impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou legal.
2.6 Não poderá participar da licitação: a) autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; b) empresa,
isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou
controlador, responsável técnico ou subcontratado; c) pessoa física ou jurídica que tenha sido indicada, nesta mesma
licitação, como subcontratada de outra licitante, quando admitida a subcontratação.

3. QUANTO À FORMA DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
3.1 CLÁUSULAS APLICÁVEIS AO PREGÃO PRESENCIAL
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3.2 [NÃO SE APLICA]
3.3 CLÁUSULAS APLICÁVEIS AO PREGÃO ELETRÔNICO
3.3.1 Como condição específica para participação do pregão por meio eletrônico é necessário, previamente, o
credenciamento pelos licitantes no sistema do Banco do Brasil, através da atribuição de chave de identificação e/ou senha
individual.
3.3.1.1 O credenciamento do usuário será pessoal e intransferível para acesso ao sistema, sendo o licitante
responsável por todos os atos praticados.
3.3.1.2 O credenciamento do usuário implica em sua responsabilidade legal e na presunção de capacidade
técnica para realização das transações inerentes ao pregão.
3.3.2. O licitante é responsável pelos ônus decorrentes da perda de negócios, resultante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo pregoeiro ou pelo sistema, ainda que ocorra sua desconexão.
3.3.3 A proposta de preço deverá ser enviada na forma descrita no item 5.4.1.1 deste anexo.
3.3.4 Os documentos relativos à habilitação deverão ser apresentados em original, cópia autenticada ou cópia simples
acompanhada do original, para que possam ser autenticados.
3.3.5 As certidões extraídas pela internet somente terão validade se confirmada sua autenticidade.

4. QUANTO AO CONTEÚDO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1 O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências constantes da SEÇÃO B –
DISPOSIÇOES ESPECÍFICAS, em consonância com os modelos da SEÇÃO C, expressando os valores em moeda
nacional – reais e centavos, no número de casas decimais definido na SEÇÃO B – DISPOSIÇOES ESPECÍFICAS,
ficando esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas.
4.2 Ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o expresso por extenso, será levado em conta este
último.
4.3 A proposta apresentada deverá incluir as despesas necessárias ao fiel cumprimento do objeto desta licitação.
4.4 Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando a condição de
pagamento à vista, não devendo, por isso, computar qualquer custo financeiro para o período de processamento das
faturas.
4.5 A proposta de preços, ainda que não consigne expressamente, terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar
da data fixada na SEÇÃO A - PREÂMBULO para início da sessão pública, facultado, porém, aos proponentes estender
tal validade por prazo superior.
4.6 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.
4.7 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste instrumento, nem propostas com preço global
ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos.
4.8 A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor,
tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.
4.9 Para a habilitação dos interessados na licitação, exigir-se-ão, exclusivamente, os documentos mencionados na
SEÇÃO A - PREÂMBULO.
4.10 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e favorecido previsto na
Lei Complementar nº 123/06, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
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regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, devendo assinalar sua situação no campo
correspondente no
Anexo III.

5. PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
5.1 [NÃO SE APLICA]
5.2 [NÃO SE APLICA]
5.3 CLÁUSULAS APLICÁVEIS AO PREGÃO PRESENCIAL
5.3.1 [NÃO SE APLICA]
5.4 CLÁUSULAS APLICÁVEIS AO PREGÃO ELETRÔNICO
5.4.1 FASE INICIAL
5.4.1.1 A proposta de preço deverá ser enviada até a data e horário previstos na SEÇÃO A - PREÂMBULO, exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, mediante a opção “acesso identificado”, através da digitação da senha de identificação do
licitante.
5.4.1.1.1 O licitante deverá clicar na opção “oferecer proposta” e preencher o formulário eletrônico apresentado
na tela com os dados pertinentes à sua proposta de preços.
5.4.1.1.2 No preenchimento da proposta eletrônica o licitante deverá, obrigatoriamente, mencionar, no campo
“INFORMAÇÕES ADICIONAIS”, as ESPECIFICAÇÕES e CARACTERÍSTICAS dos serviços ofertados,
vedada a identificação da empresa sob pena de desclassificação”.
5.4.1.1.2.1 O não preenchimento do campo referido no item anterior implicará na desclassificação da
licitante, face a ausência de informação suficiente para classificação da proposta.
5.4.1.1.3 Após o envio da proposta de preço, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema, o
pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e demais condições previstas neste Edital.
5.4.1.2 A partir do horário previsto na SEÇÃO A - PREÂMBULO para início da sessão pública do pregão eletrônico, terá
lugar a divulgação das propostas de preços recebidas e em perfeita consonância com as especificações e condições
estabelecidas no edital, as quais serão classificadas para a etapa de lances.
5.4.1.2.1 Serão consideradas irregulares e desclassificadas de logo as propostas que não contiverem informação
que permita a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto proposto; contiverem emenda, rasura ou
entrelinha, de forma a não permitir a sua compreensão; apresentarem o prazo de validade da proposta inferior
ao estabelecido; apresentarem prazo de entrega ou de execução superior ao estabelecido; apresentarem prazo
de garantia inferior ao estabelecido.
5.4.1.3 Iniciada a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da proposta.
5.4.1.3.1 Sempre que houver interrupção da sessão do pregão, os licitantes deverão ser notificados do dia e
hora em que a sessão terá continuidade.
5.4.2 ETAPA COMPETITIVA DE LANCES ELETRÔNICOS
5.4.2.1 Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
5.4.2.2 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos
estabelecidas no edital.
5.4.2.3 O sistema eletrônico rejeitará automaticamente os lances em valores superiores aos anteriormente apresentados
pelo mesmo licitante.
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5.4.2.3.1 Não serão registrados, para o mesmo item, 02 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado primeiro.
5.4.2.4 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.

5.4.2.5 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido
pelo sistema aos licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente,
determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
5.4.2.6 Alternativamente ao disposto no item anterior, e com justificativa do pregoeiro registrada em ata, o encerramento
antecipado da sessão pública poderá ocorrer por sua decisão, quando transcorrido o tempo mínimo de 50% (cinqüenta
por cento) do previsto inicialmente no edital para a sessão de lances, mediante o encaminhamento de aviso de
fechamento iminente dos lances e subseqüente transcurso do prazo de até 30 (trinta) minutos, findo o qual será
encerrada a recepção de lances.
5.4.2.6.1 No caso da adoção do rito previsto neste item, encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de
menor valor, bem assim decidir sua aceitação.
5.4.2.7 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira
oferta quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
5.4.2.7.1 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste Instrumento
ou que consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou, quando for o caso, superiores aos
preços unitários máximos definidos e publicados pela SAEB, ou os fixados pela Administração ou por órgão oficial
competente ou, ainda, com os constantes do sistema de registro de preços.
5.4.2.7.2 Serão também desclassificadas as propostas que consignem preços manifestamente inexeqüíveis,
assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade
são compatíveis com a execução do objeto do contrato.
5.4.2.8 Havendo apenas uma oferta, esta poderá ser aceita, desde que atenda todas as condições deste Edital e seu
preço seja compatível com o valor estimado para a contratação e dentro da realidade do mercado.
5.4.2.9 O pregoeiro anunciará, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for
o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor, a proposta que, em consonância com
as especificações contidas neste edital, apresentou o menor preço.
5.4.2.10 Em caso de empate, real ou ficto, será assegurada, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei complementar nº
123/06, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime
diferenciado e favorecido, nos termos que se seguem:
5.4.2.10.1 Entendem-se por empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, e
empate real as que sejam iguais.
5.4.2.10.2 Em qualquer das hipóteses de empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela de menor valor, exeqüível, considerada
vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
5.4.2.10.2.1 O direito a ofertar proposta de preço inferior deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco)
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
5.4.2.10.3 Se a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer o direito, ou se
sua oferta não for aceita, ou se for inabilitada, será concedido idêntico direito à microempresa ou empresa de
pequeno porte subseqüente em situação de empate, se houver, na ordem classificatória, até a apuração de uma
proposta que atenda às condições estabelecidas neste edital.
5.4.2.10.4 No caso de as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem preços iguais, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
5.4.2.10.5 O disposto neste item 5.4.2.10 somente se aplica quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
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5.4.2.11 Ocorrendo empate de propostas formuladas por licitantes que não detenham a condição de microempresa ou de
empresa de pequeno porte, será observado o disposto na Lei estadual nº 9.433/05, procedendo-se, sucessivamente, a
sorteio em ato público, para o qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro critério.
5.4.2.12 Sempre que houver sorteio deverá ser lavrada ata específica.
5.4.2.13 Reordenadas as propostas, se for o caso, e havendo necessidade de apresentação de amostras ou demonstração
de compatibilidade, o pregoeiro procederá em conformidade com o disposto na SEÇÃO B – DISPOSIÇÕES
ESPECÍFICAS.
5.4.2.14 Sendo aceitável a proposta de menor preço, o licitante detentor da melhor oferta deverá comprovar a situação
de regularidade, mediante a remessa da documentação via fax no prazo de 03 horas do encerramento da disputa,
obrigando-se a encaminhar os originais correspondentes ou cópia autenticada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis do
encerramento do pregão, como condição indispensável para a contratação.
5.4.2.14.1 A sessão do pregão eletrônico deverá ser interrompida, a fim de se aguardar o cumprimento dos
prazos assinalados, observando-se o disposto no item 5.4.1.3.1
5.4.2.14.2 A documentação a que se refere este item compreende os documentos de habilitação, a
Proposta de Preços e Declaração de Elaboração Independente de Proposta, a Declaração de
Enquadramento (Lei n°123/2006) a Declaração de Pleno Conhecimento, esta conforme o modelo
constante do Anexo X, e, se for o caso, o instrumento de procuração por instrumento público ou particular que
contenha, preferencialmente, o conteúdo constante do modelo do Anexo II, devendo ser anexada, no caso de
procuração particular, a prova da legitimidade de quem outorgou os poderes.
5.4.2.14.3 A proposta escrita deverá contemplar a planilha de custos, com os respectivos valores readequados
ao valor ofertado e registrado de menor lance.
5.4.2.15 Se a oferta de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências editalícias, o pregoeiro
examinará a oferta subseqüente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação
do proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda às condições estabelecidas no
edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor, observados os prazos definidos no item 5.4.2.14.
5.4.2.16 A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido da Lei Complementar nº 123/06 não implica a inabilitação
automática da licitante, em face do disposto no art. 42 deste diploma, devendo ser realizada a habilitação com
ressalva de existência de restrição fiscal e diferindo-se a comprovação da regularidade na forma deste edital.
5.4.2.17 Quando todas as propostas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá suspender o pregão e estabelecer,
imediatamente, um novo prazo de até 30 (trinta) minutos para o recebimento de novas propostas.
5.4.2.18 Constatado que o proponente da melhor oferta aceitável atende às exigências fixadas no edital, o licitante será
declarado vencedor.
5.4.2.19 Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, no prazo de até
10 (dez) minutos, a intenção de recorrer da decisão do pregoeiro, observadas as seguintes normas:
5.4.2.19.1 Deverá ser registrada a síntese das razões do recorrente em ata, sendo que a falta de manifestação
imediata e motivada importará na decadência do direito de recurso e, conseqüentemente, na adjudicação do
objeto da licitação ao licitante vencedor.
5.4.2.19.2 Manifestada a intenção de recorrer, por qualquer dos licitantes, será concedido o prazo de 03 (três)
dias úteis para a apresentação das razões do recurso, que deverá ser formulado em documento próprio no
sistema eletrônico, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contra-razões, se
quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil subseqüente ao do término do prazo do
recorrente.
5.4.2.19.3 O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do órgão ou entidade
promotora da licitação, será realizado pelo pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis.
5.4.2.19.4 A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para
decidir o recurso.
5.4.2.19.5 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
5.4.2.20 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do regime diferenciado da Lei Complementar nº
123/06, cuja habilitação foi procedida com a ressalva de existência de restrição fiscal, deverão fazer prova da
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efetiva regularização da documentação no prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá à data em que
declarada vencedora, prorrogável, por igual período, a critério da Administração Pública.
5.4.2.20.1 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Estadual nº 9.433/05.
5.4.2.21 O pregoeiro poderá, a qualquer tempo, negociar com o proponente da melhor oferta aceitável, visando obter
preço menor.
5.4.2.22 Os atos essenciais do pregão eletrônico serão documentados no processo respectivo, com vistas à aferição de
sua regularidade pelos agentes de controle, nos termos da legislação pertinente.
5.4.2.23 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e das informações relativas à sessão
pública do pregão deverão constar da ata divulgada no sistema, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas
na lei.
5.4.3 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
5.4.3.1 O pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à proponente vencedora, para posterior homologação do resultado
pela autoridade superior.
5.4.3.2 Caso tenha havido recursos, após decididos estes e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade superior adjudicará o objeto licitado ao licitante vencedor, homologando, em seguida, o procedimento
licitatório.
5.4.3.3 A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.

6. DA VERIFICAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO, DAS EXIGÊNCIAS DIFERIDAS
6.1 Após a homologação e adjudicação do objeto, na hipótese de ter sido exigida, na SEÇÃO A - PREÂMBULO do
instrumento convocatório, como requisito de habilitação técnica, a indicação das instalações, do aparelhamento e do
pessoal técnico, e tendo o adjudicatário apresentado declaração formal de disponibilidade futura, deverá fazer prova, no
prazo que lhe for assinalado, da efetiva existência destes, ficando esclarecido que a declaração falsa caracteriza o ilícito
administrativo previsto no art. 184, V, da Lei estadual nº 9.433/05.
6.2 Não restando comprovada a satisfação dos requisitos de habilitação diferidos, é facultado à Administração, sem
prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas
subseqüentes, na ordem de classificação.

7. CONTRATAÇÃO
7.1 O adjudicatário será convocado a assinar o termo de contrato, ou instrumento equivalente, se for o caso, no prazo de
até 10 (dez) dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no inciso I do
art. 192 da Lei Estadual 9.433/05, podendo solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pela
Administração.
7.2 Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter todas as condições de habilitação.
7.3 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, é facultado
à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente, examinar e verificar a
aceitabilidade das propostas subseqüentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das
condições de habilitação, procedendo à contratação.
7.4 A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário com poderes
expressos.

8. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
8.1 A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se
fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do §1º do art.
143 da Lei estadual nº 9.433/05.
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8.1.1 As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
8.2 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, quando for o caso,
as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem
como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam
alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.
8.3 Visando à manutenção das condições da proposta durante o curso da execução do contrato os preços serão
corrigidos conforme descrito na SEÇÃO A – PREÂMBULO.

9. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
9.1 Competirá ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 154 da Lei
estadual 9.433/05, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não
eximirá a CONTRATADA de total responsabilidade na execução do contrato.
9.2 O adimplemento da obrigação contratual por parte da CONTRATADA ocorre com a efetiva prestação do serviço, a
realização da obra, a entrega do bem, assim como qualquer outro evento contratual cuja ocorrência esteja vinculada à
emissão de documento de cobrança, consoante o art. 8º, inc. XXXIV, da Lei estadual 9.433/05.
9.3 Cumprida a obrigação pela CONTRATADA, caberá ao CONTRATANTE proceder ao recebimento do objeto, a fim de
aferir se os serviços ou fornecimentos foram efetuados, para efeito de emissão da habilitação de pagamento, conforme o
art. 154, inc. V, e art. 155, inc. V, da Lei estadual 9.433/05.
9.4 O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 161 da Lei estadual 9.433/05, observando-se os
seguintes prazos, se outros não houverem sido fixados na SEÇÃO B – DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS.
9.4.1 se a verificação da conformidade do objeto com a especificação, bem assim do cumprimento das
obrigações acessórias puder ser realizada de imediato, será procedido de logo ao recebimento definitivo;
9.4.2 quando, em razão da natureza, do volume, da extensão, da quantidade ou da complexidade do objeto, não
for possível proceder-se a verificação imediata de conformidade, será feito o recebimento provisório, devendo
ser procedido ao recebimento definitivo no prazo de 15 (quinze) dias.
9.5 O recebimento definitivo de obras, compras ou serviços, cujo valor do objeto seja superior ao limite estabelecido para
a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 03 (três) membros.
9.6 Tratando-se de equipamentos de grande vulto, o recebimento definitivo far-se-á mediante termo circunstanciado e,
nos demais, mediante recibo.
9.7 Esgotado o prazo total para conclusão do recebimento definitivo sem qualquer manifestação do órgão ou entidade
CONTRATANTE, considerar-se-á definitivamente aceito o objeto contratual, para todos os efeitos.
9.8 Com a conclusão da etapa do recebimento definitivo, a CONTRATADA estará habilitada a apresentar as nota(s) fiscal
(is)/fatura(s) para pagamento.

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
10.1 Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente,
no prazo não superior a 08 (oito) dias úteis, contado da data da apresentação da fatura, após concluído o recebimento
definitivo, em consonância com o disposto no art. 6º, § 5º; art. 8º, XXXIV; art. 79, XI, “a”; art. 154, V e art. 155, V da Lei
estadual nº. 9.433/05.
10.2 A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) somente deverá(ao) ser apresentada(s) para pagamento após a conclusão da etapa
do recebimento definitivo, indicativo da satisfação pela CONTRATADA de todas as obrigações pertinentes ao objeto
contratado.
10.3 Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo definido para recebimento definitivo, o prazo para
pagamento somente fluirá após o efetivo atesto do recebimento definitivo.
10.4 O CONTRATANTE descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou atrasos no cumprimento da
obrigação, com base no valor do preço vigente.
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10.5 A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) deverá(ao) estar acompanhadas da documentação probatória pertinente, relativa ao
recolhimento dos impostos relacionados com a obrigação.
10.6 Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresentação da nota fiscal/fatura
ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como
obrigações financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado
até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.
10.7 As situações previstas na legislação específica sujeitar-se-ão à emissão de nota fiscal eletrônica.
10.8 A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada considerando
a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata
tempore.
10.9 Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até 15 (quinze) dias contados
da data da celebração do ajuste, será dispensada a atualização financeira correspondente ao período compreendido entre
as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não superior a quinze dias, em conformidade com o
inc. II do art. 82 da Lei nº 9.433/05.

11. PENALIDADES
11.1 Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184 e 185 da Lei estadual 9.433/05, sujeitando-se
os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a prévia e ampla
defesa em processo administrativo.
11.2 A recusa à assinatura do contrato e a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do
contrato, ensejarão a aplicação da pena de multa, observados os parâmetros estabelecidos nesta seção, sem prejuízo, na
segunda hipótese, da rescisão unilateral do contrato, a qualquer tempo, e a aplicação das demais sanções previstas na
Lei estadual nº 9.433/05.
11.2.1 Em caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, será aplicada multa no percentual 10% (dez
por cento) incidente sobre o valor global do contrato.
11.2.2 Em caso de descumprimento total da obrigação principal, será aplicada multa no percentual 10% (dez por
cento) incidente sobre o valor global do contrato.
11.2.3 Caso o cumprimento da obrigação principal, uma vez iniciado, seja descontinuado, será aplicado o
percentual 10% (dez por cento) sobre o saldo do contrato, isto é, sobre a diferença entre o valor global do
contrato e o valor da parte do fornecimento ou do serviço já realizado.
11.2.4 Em caso de atraso no cumprimento da obrigação principal, será aplicado o percentual de 0,3% (três
décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, e de 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia
subseqüente ao trigésimo, calculados sobre o valor da parcela do fornecimento ou do serviço em mora.
11.2.5 Na hipótese do item anterior, se a multa moratória atingir o patamar de 10% (dez por cento) do valor
global do contrato, deverá, salvo justificativa escrita devidamente fundamentada, ser recusado o recebimento do
objeto, sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas na lei.
11.2.6 Para os casos de mero atraso ou inadimplemento de obrigação acessória, assim considerada aquela que
coadjuva a principal, deverá ser observado o que for estipulado na SEÇÃO B – DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS deste
instrumento convocatório.
11.2.7 Na hipótese de o contratado se negar a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da
data de sua convocação, será aplicada multa no percentual de 2,5% (dois e meio por cento) incidente sobre o
valor global do contrato.
11.2.8 As multas previstas nestes itens não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
11.2.9 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado
faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada, se exigida, além de perde-la, a
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CONTRATADA responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia, à
Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA o valor de
qualquer multa porventura imposta.
11.3 Será advertido verbalmente o licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da sessão, podendo essa
autoridade determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa.
11.4 Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nos incisos VI e VII do art. 184 e I, IV, VI e VII do art. 185 da Lei
estadual nº 9.433/05.
11.5 Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade
competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos I a V do art. 184 e II, III e V do art.
185 da Lei estadual nº 9.433/05.
11.6 Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos
dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.

12. RESCISÃO
12.1 A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas
na Lei estadual nº 9.433/05.
12.2 A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos
I a XV, XX e XXI do art. 167 da Lei estadual nº 9.433/05.
12.3 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 167 da Lei estadual nº 9.433/05, sem que haja
culpa da CONTRATADA, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, na forma do §
2º do art. 168 do mesmo diploma.

13. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 122 da Lei estadual nº 9.433/05.

14. IMPUGNAÇÕES
14.1 [NÃO SE APLICA]
14.2 CLÁUSULAS APLICÁVEIS AO PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO
14.2.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do pregão, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, cabendo ao pregoeiro decidir
sobre a petição no prazo de 01 (um) dia útil.
14.2.1.1 A impugnação deverá ser feita em linguagem clara, utilizando-se, preferencialmente, o formulário
constante do Anexo VIII.
14.2.2 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.

15. DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 [NÃO SE APLICA]
15.2 CLÁUSULAS APLICÁVEIS AO PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO
15.2.1 A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o pregoeiro, se necessário,
modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
15.2.2 O pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo o registro da suspensão e
a convocação para a continuidade dos mesmos, bem como promover diligências destinadas a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de documento ou informação que
deveria constar originariamente da proposta.
15.2.3 O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação pertinente.
15.2.4 Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação em vigor.
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15.2.5 Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de Salvador, Estado
da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

16. INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação poderão ser prestados
no local e horário indicados na SEÇÃO A-PREÂMBULO e no portal www.bahiafarma.ba.gov.br.
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ANEXO II
MODELO DE PROCURAÇÃO
Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
03/2018

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) .....................................................,
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº .............., expedido pela ..........,
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua
..................................................., nº ........ como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para
praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e
demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame etc).
Salvador _____de __________________ de 20__.
_________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO III
Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
03/2018

MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO À REGULARIDADE FISCAL
(LEI COMPLEMENTAR nº 123/06)
[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]
Em cumprimento à cláusula XII-2.1.1 da SEÇÃO A – PREÂMBULO do instrumento convocatório acima identificado,
declaramos, para os efeitos da Lei Complementar nº 123/06:
(

) Não haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal.
[ou]

(

) Haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no
prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá à data da declaração do vencedor, ou do resultado
do julgamento de recurso, se houver.
Salvador _____de __________________ de 20__.
_________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO IV
PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
ANEXO IV.1
MODELO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO DE DESEMPENHO
Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
03/2018

Declaramos,
para
fins
de
habilitação
em
processo
licitatório,
que
a
empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
CNPJ
XXXXXXXXXXXXXXX,
com
endereço
na
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, prestou serviço de xxxxxxxxxxxxxxxx, atendendo integralmente as especificações
contratadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam a prestação.
Especificação

Quantitativo

Prazo de execução

Salvador _____de __________________ de 20___.
_________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO IV.2
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS
Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
03/2018

DECLARAÇÃO DE VISTORIA EXPEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO
Atesto que o responsável técnico da _______________ (indicar nome da Pessoa Jurídica licitante), CNPJ
nº________ (indicar CNPJ da licitante), Sr.(a) ____________, CPF nº __________, interessado em participar da
________________ (indicar modalidade de licitação: pregão/concorrência/tomada de preço/convite) nº
___________, vistoriou ______________ (indicar a Unidades Administrativas onde estão instalados os
aparelhos/equipamentos) e tomou ciência das condições locais e do estado em que se encontram os
aparelhos/equipamentos que serão objeto de manutenção preventiva e corretiva e de reparo.

Salvador _____de __________________ de 20__.
_____________________________________________________
(assinatura, identificação do servidor público e respectivo cadastro).
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ANEXO IV.3
MODELO DE INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES,
DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO
Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
03/2018

Declaração de disponibilidade imediata
Declaro, em observância ao art. 101 da Lei estadual nº 9.433/05, para fins de prova de qualificação técnica, dispor
das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, em estrita consonância com os requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório, conforme relação abaixo, a qual poderá ser verificada por ocasião da fase de habilitação.
[LISTAR MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO]

Obs.: A comprovação de que o pessoal técnico indicado pelo licitante vincular-se-á à execução
contratual deverá ser feita através de uma das seguintes formas: a) Carteira de Trabalho; b) Certidão
do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de prestação de serviços; e) Termo através do
qual o profissional assuma o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto
contratual vir a ser a esta adjudicado.

Salvador _____de __________________ de 20___.
_________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO V
MODELO DE PROVA HABILITAÇÃO – PROTEÇÃO AO
TRABALHO DO MENOR
Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
03/2018

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei estadual nº 9.433/05, que não empregamos menor de
18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

ou

(

) nem menor de 16 anos.

(

) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Salvador _____de __________________ de 20__.
_________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO
Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
03/2018

CONTRATO Nº __/2018
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
FUNDAÇÃO BAIANA DE PESQUISA CIENTIFICA E
DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO,
FORNECIMENTO
E
DISTRIBUIÇÃO
DE
MEDICAMENTOS - BAHIAFARMA E A EMPRESA
___________________________.
A FUNDAÇÃO BAIANA DE PESQUISA CIENTIFICA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO,
FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - BAHIAFARMA, CNPJ: 13.078.518/0001-90,
fundação estatal de regime jurídico privado, situada na BR 324, Acesso II, Nº 1.241, CIA SUL, Simões Filho, Região
Metropolitana de Salvador-Bahia. CEP: 43.700-000, Telefone 71-3594-1560, neste ato representada pelo seu Diretor
Geral SR. RONALDO FERREIRA DIAS, _______________________________________, nomeado por ato do Sr.
Governador do Estado, publicado no D.O.E. de 15.04.2015, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa,
_____________________________________________, por meio do Pregão Eletrônico nº __/2018, Processo
Administrativo nº __________, neste ato representada pelo Sr(a). ______________________________________,
doravante denominada apenas CONTRATADA, celebram o presente contrato, que se regerá pela Lei Estadual nº
9.433/05, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de reparo de
elevadores, com reposição eventual de peças, acessórios e lubrificantes, condicionada esta à prévia aprovação de
orçamento específico, de acordo com as especificações e obrigações constantes do Instrumento Convocatório,
especialmente as disposições da SEÇÃO B, que integram este instrumento na qualidade de ANEXO I, e as constantes
da Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA, que integra este instrumento na qualidade de ANEXO II.
§1º A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se
fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato, na forma dos §1 o e 2o do art. 143 da Lei Estadual
nº 9.433/05.
§2º As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes;
§3º É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, não se
responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
§4º Os serviços objeto deste contrato não podem sofrer solução de continuidade durante todo o prazo da sua vigência,
devendo ser executados por empregados da CONTRATADA, sob a inteira responsabilidade funcional e operacional
desta, mediante vínculo de subordinação dos trabalhadores para com a empresa contratada, sobre os quais manterá
estrito e exclusivo controle.
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§5º A manutenção preventiva consiste na revisão periódica dos eleadores, por meio de 02 (duas) revisões
mensais, com a finalidade de avaliar as condições de funcionamento dos elevadores, além de detectar possíveis
desgastes em peças, acessórios e outros elementos.
§6º A manutenção corretiva consiste na solução de eventuais problemas, danos ou defeitos existentes, assim
como os que venham a ocorrer no curso da execução do contrato, de forma a garantir o perfeito funcionamento
dos elevadores, consistindo, exemplificativamente em: reparação de defeitos ou danos; substituição de peças e
acessórios por originais, genuínos, novos, de primeiro uso e dos mesmos fabricantes das peças e/ou acessórios a
serem repostos.
§7º O serviço de reparo consiste em consertos que se façam necessários na chaparia, pintura, funilaria,
serviços de vidraçaria, tapeçaria e outros que visem corrigir defeitos não mecânicos e nem elétricos dos
elevadores.
§8º Os serviços contratados incluem a mão-de-obra necessária à aplicação de todas as peças, materiais e
acessórios que se fizerem necessários à execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva e de reparo.
§9º Os serviços contratados incluem o fornecimento de lubrificantes que se fizerem necessários à execução dos
serviços de manutenção corretiva e preventiva e de reparo.
CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO
O prazo de vigência do contrato, a contar da data da sua assinatura, será de 12 (doze) meses, admitindo-se a sua
prorrogação nos termos do inc. II do art. 140 da Lei estadual nº 9.433/05.
§1º A prorrogação do prazo de vigência está condicionada à obtenção de preços e condições mais vantajosas.
§2º A prorrogação deverá ser previamente justificada e autorizada pela autoridade competente para celebrar o ajuste e
será realizada através de termo aditivo, devendo o pedido ser realizado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias antes
do termo final do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados os valores abaixo especificados:
LOTE ÚNICO
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

01

Elevador hidráulico comercial marca Thyssenkrupp,
com capacidade para 700kg, velocidade 45m/min e
quatro paradas.

01

02

Monta pratos marca Thyssenkrupp, com capacidade
para 300kg, velocidade 45m/min e duas paradas.

01

PREÇO UNITÁRIO
(mensal)

PREÇO TOTAL
(anual)

VALOR TOTAL DO LOTE (MENSAL) R$
VALOR TOTAL DO LOTE (GLOBAL) (A) R$
Valor Estimado de Peças (B) R$15.000,00
Valor Total da Proposta (A+B) R$
Prazo de Validade da Proposta (

) dias

§1º Estima-se para o fornecimento de peças à execução dos serviços, durante o prazo de 12 meses de vigência
do contrato, a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
§2º Estima-se para o contrato o valor global mensal de R$____ (___) reais, compreendendo a seguinte
composição:
a) Valor mensal estimado para as peças: R$1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais)
b) Valor mensal para a prestação de serviços: R$___________, conforme abaixo especificado:
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§3º Para fins de pagamento, o valor será o resultante do somatório dos serviços e do fornecimento de peças,
materiais e acessórios, devidamente autorizado pela Administração e comprovadamente aplicados nos elevador(es),
na forma pactuada.
§4º- Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais,
previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de qualquer
natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis,
administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem
com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.
CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir
especificada:
Recursos Próprios da Bahiafarma.
CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, além das determinações contidas na SEÇÃO B – DISPOSIÇOES ESPECÍFICAS do instrumento
convocatório, que aqui se consideram literalmente transcritas, bem como daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:
a)

designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsável pela perfeita execução dos
serviços, inclusive para atendimento de emergência, bem como para zelar pela prestação contínua e ininterrupta
dos serviços, bem como, dentre os que permaneçam no local do trabalho, um que será o responsável pelo bom
andamento dos serviços e que possa tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas
detectadas;
b) executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações ou recomendações efetuadas pelo
CONTRATANTE;
c) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e recursos humanos para execução
completa e eficiente dos serviços objeto deste contrato;
d) zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e
exigências que lhe forem solicitadas;
e) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços;
f) atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, providenciando sua imediata
correção, sem ônus para o CONTRATANTE;
g) respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, disciplina e demais
regulamentos vigentes no CONTRATANTE, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serão
executados os serviços;
h) reparar, repor ou restituir, nas mesmas condições e especificações, dentro do prazo que for determinado, os
equipamentos e utensílios eventualmente recebidos para uso nos serviços objeto deste contrato, deixando as
instalações na mais perfeita condição de funcionamento;
i) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e terceiros, por sua
culpa, ou em conseqüência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem
como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção dos serviços contratados,
exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior,
circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;
j) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
k) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários à
execução dos serviços;
l) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas
atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as Legislações
Federal, Estadual e Municipal, relativas aos serviços prestados;
m) adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando à perfeita
execução deste contrato.
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n)
o)

p)

q)

r)

s)
t)
u)
v)

w)

x)
y)
z)
aa)
bb)
cc)
dd)

ee)
ff)
gg)

responsabilizar-se pelos elevadores que estejam sob sua responsabilidade para a execução dos serviços, até a
entrega definitiva do serviço ao CONTRATANTE, através do preenchimento do Termo de Aceite;
apresentar, na hipótese de substituição das peças, acessórios e aquisição de materiais necessários à execução dos
serviços, orçamento prévio, discriminando os serviços a serem efetuados, as peças e/ou acessórios a serem
repostos e/ou materiais a serem adquiridos, o quantitativo, a marca e os valores respectivos de cada item, o qual
ficará sujeito à autorização por parte da Administração, sem o que não deverá ser executado o serviços, sob pena
de não se efetuar o respectivo pagamento;
elaborar os orçamentos, nos casos em que haja necessidade de reposição de peças, acessórios ou aquisição de
material, para execução da manutenção preventiva ou corretiva e de reparo não poderá ser superior a 48
(quarenta e oito) horas úteis;
designar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, responsável técnico devidamente habilitado para análise
conjunta com o preposto do CONTRATANTE, visando aprovação prévia dos serviços a serem realizados, bem
como da relação de peças/materiais/acessórios a serem substituídos;
informar ao CONTRATANTE a ocorrência, constatada durante a execução dos serviços, de outros defeitos que
impliquem em aumento de peças ou acessórios, atualizando o respectivo orçamento e submetendo-o à
aprovação;
utilizar peças e/ou acessórios novos, de primeiro uso, não recondicionados e dos mesmos fabricantes das peças
originais dos elevadores, ou correlatas, cujo fabricante ofereça a mesma garantia;
aplicar nos elevadores apenas lubrificantes dos tipos especificados pelos fabricantes dos mesmos;
devolver ao CONTRATANTE as peças e/ou acessórios que forem substituídos por ocasião dos serviços executados;
executar os serviços no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir do recebimento da ordem
de serviço, salvo quando, justificada e motivadamente, seja estipulado, com o aval da Administração,
prolongamento desse prazo;
executar, no prazo máximo no prazo máximo de 03 (três) horas, contadas a partir da realização do chamado pela
Administração, os serviços decorrentes das chamadas de urgência, principalmente em casos de paralisação do
elevador com pessoas em seu interior, salvo quando, justificada e motivadamente, seja estipulado, com o aval da
Administração, prolongamento desse prazo;
realizar os serviços de manutenção preventiva nos elevadores, procedendo à inspeção, teste e, se necessário,
regulagem e pequenos reparos a fim de proporcionar funcionamento eficiente, seguro e econômico;
realizar a manutenção preventiva, corretiva e/ou reparo, segundos critérios técnicos específicos, necessários à
recolocação dos elevadores em condições normais, utilizando peças genuínas;
realizar teste de segurança, conforme legislação em vigor e normas da empresa;
executar os serviços de rotina obrigatoriamente todos os meses, independentemente de solicitações do
CONTRATANTE;
fornecer relatório mensal de todos os serviços executados, inclusive com relação das peças substituídas;
sinalizar, de forma devidamente adequada, a interdição do elevador para a execução dos serviços;
orientar preposto da Administração quando às providências a serem imediatamente adotadas em caso de falta de
energia elétrica ou qualquer outros problema que enseje a paralisação do elevador, principalmente quando
estejam com pessoas em seu interior;
fornecer, mensalmente, relatório técnico informando o estado geral dos elevadores as condições de
funcionamento, bem como todas as intervenções realizadas nesse período;
afixar, no interior do elevador, em local visível ao público, placa constando o nome da empresa e os telefones para
contato;
proceder ao atendimento dos serviços nos horários de 08 h às 18 h, de segunda à sexta, e aos sábados, das 08h
às 14h., exceto nos casos de urgência, que poderá ocorrer a qualquer tempo.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:
a)
b)
c)

fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 10 (dez)
dias da assinatura;
realizar o pagamento pela execução do contrato;
proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo
legal;
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d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)

emitir, na hipótese de os serviços serem executados nas instalações da contratada, Termo/Declaração de Vistoria,
em duas vias, identificando as peças do elevador (tombo, marca, modelo etc.), informando data e hora do
recebimento do elevador, relatando o estado geral do elevador e qualquer anormalidade identificada;
verificar, antes de autorizar a prestação dos serviços com a substituição das peças e/ou acessórios e/ou aquisição
de materiais necessários à execução dos serviços, a compatibilidade entre os valores apresentados pela
CONTRATADA e os preços constantes na tabela do fabricante e os de mercado, mediante a coleta de pelo menos
03 (três) outros orçamentos, a fim de fundamentar a autorização ou não da prestação dos serviços;
analisar o orçamento, os respectivos custos e a necessidade da reposição de peças e/ou acessórios, bem como de
aquisição de outros materiais, como proposto pela CONTRATADA;
autorizar ou não a reposição de peças e/ou acessórios, bem como de aquisição de outros materiais, após exame
do orçamento de conformidade com o disposto nas alíneas anteriores;
designar o preposto para vistoriar os elevadores;
rejeitar o serviço executado em desconformidade com as previsões constantes do instrumento convocatório e
deste contrato, e, de forma escrita, solicitar a correção das anormalidades apontadas;
preencher o Termo de Aceite, Anexo VIII do instrumento convocatório, após vistoria dos serviços realizados pela
CONTRATADA, em formulário emitido em, no mínimo, 02 (duas) vias, sendo uma delas destinada ao
CONTRATANTE para o controle da execução dos serviços realizados.

CLÁUSULA SÉTIMA - REGIME DE EXECUÇÃO/FORMA DE FORNECIMENTO
Empreitada por preço unitário.
CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
Competirá ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 154 da Lei
estadual 9.433/05, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não
eximirá a CONTRATADA de total responsabilidade na execução do contrato.
§1º O adimplemento da obrigação contratual por parte da CONTRATADA ocorre com a efetiva prestação do serviço, a
realização da obra, a entrega do bem, assim como qualquer outro evento contratual cuja ocorrência esteja vinculada à
emissão de documento de cobrança, consoante o art. 8º, inc. XXXIV, da Lei estadual 9.433/05.
§2º Cumprida a obrigação pela CONTRATADA, caberá ao CONTRATANTE, proceder ao recebimento do objeto, a fim de
aferir os serviços ou fornecimentos efetuados, para efeito de emissão da habilitação de pagamento, conforme o art.
154, inc. V, e art. 155, inc. V, da Lei estadual 9.433/05.
§3º O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 161 da Lei estadual 9.433/05, observando-se os
seguintes prazos, se outros não houverem sido fixados na SEÇÃO B – DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS.
a) se a verificação da conformidade do objeto com a especificação, bem assim do cumprimento das obrigações
acessórias puder ser realizada de imediato, será procedido de logo o recebimento definitivo;
b) quando, em razão da natureza, do volume, da extensão, da quantidade ou da complexidade do objeto, não for
possível proceder-se a verificação imediata de conformidade, será feito o recebimento provisório, devendo ser
procedido ao recebimento definitivo no prazo de 15 (quinze) dias.
§4º O recebimento definitivo de obras, compras ou serviços, cujo valor do objeto seja superior ao limite estabelecido
para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 03 (três) membros.
§5º Tratando-se de equipamentos de grande vulto, o recebimento definitivo far-se-á mediante termo circunstanciado
e, nos demais, mediante recibo.
§6º Esgotado o prazo total para conclusão do recebimento definitivo sem qualquer manifestação do órgão ou entidade
CONTRATANTE, considerar-se-á definitivamente aceito o objeto contratual, para todos os efeitos.
§7º Com a conclusão da etapa do recebimento definitivo, a CONTRATADA estará habilitada a apresentar as nota(s)
fiscal(is)/fatura(s) para pagamento.
§8º Fica(m) indicado(s) como fiscal deste Contrato o servidor Felipe Thadeu Fiqueredo - Gerente de Engenharia
Matricula :6363 Telefone (71) 3594-1571.
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CLÁUSULA NONA – PAGAMENTO
Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, no
prazo não superior a 08 (oito) dias úteis, contados da data da apresentação da fatura, após concluído o recebimento
definitivo, em consonância com o disposto no art. 6º, § 5º; art. 8º, XXXIV; art. 79, XI, “a”; art. 154, V e art. 155, V da
Lei estadual nº. 9.433/05.
§1º A(s) nota(s) fisca(l)is/fatura(s) somente deverá(ao) ser apresentada(s) para pagamento após a conclusão da etapa
do recebimento definitivo, indicativo da satisfação pela CONTRATADA de todas as obrigações pertinentes ao objeto
contratado.
§2º Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo definido para recebimento definitivo, o prazo para
pagamento somente fluirá após o efetivo atesto do recebimento definitivo.
§3º O CONTRATANTE descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou atrasos no cumprimento da
obrigação, com base no valor do preço vigente.
§4º A(s) nota(s) fisca(l)is/fatura(s) deverá(ao) estar acompanhadas da documentação probatória pertinente, relativa
ao recolhimento dos impostos relacionados com a obrigação.
§5º Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresentação da nota fiscal/fatura
ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como
obrigações financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado
até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após
a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.
§6º As situações previstas na legislação específica sujeitar-se-ão à emissão de nota fiscal eletrônica.
§7º A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada
considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do
IBGE pro rata tempore.
CLÁUSULA DÉCIMA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO
Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de apresentação da proposta,
após o que a concessão de reajustamento, nos termos do inc. XXV do art. 8º da Lei Estadual nº 9.433/05, será feita
mediante a aplicação do INPC/IBGE.
§1º A revisão de preços, nos termos do inc. XXVI do art. 8º da Lei estadual nº 9.433/05, dependerá de requerimento
da CONTRATADA quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que
comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria administração quando
colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
§2º O requerimento de revisão de preços deverá ser formulado pela contratada no prazo máximo de um ano a partir
do fato que a ensejou, sob pena de decadência, em consonância com o art. 211 da Lei 10.406/02.
§3º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, quando for o
caso, as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele
previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de
aditamento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENA DE MULTA
A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, ensejará a aplicação da pena de
multa, observados os parâmetros estabelecidos nesta cláusula, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato, a
qualquer tempo, e a aplicação das demais sanções previstas na Lei estadual nº 9.433/05.
§1º Em caso de descumprimento total da obrigação principal, será aplicada multa no percentual 10% (dez por cento)
incidente sobre o valor global do contrato.

Pregão Eletrônico no 03/2018
Processo nº 2018.007665

fls. 39/49

§2º Caso o cumprimento da obrigação principal, uma vez iniciado, seja descontinuado, será aplicado o percentual 10%
(dez por cento) sobre o saldo do contrato, isto é, sobre a diferença entre o valor global do contrato e o valor da parte
do fornecimento ou do serviço já realizado.
§3º Em caso de atraso no cumprimento da obrigação principal, será aplicado o percentual de 0,3% (três décimos por
cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, e de 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia subseqüente ao
trigésimo, calculados sobre o valor da parcela do fornecimento ou do serviço em mora.
§4º Na hipótese do parágrafo anterior, se a multa moratória atingir o patamar de 10% (dez por cento) do valor global
do contrato, deverá, salvo justificativa escrita devidamente fundamentada, ser recusado o recebimento do objeto, sem
prejuízo da aplicação das demais sanções previstas na lei.
§5º Na hipótese de o contratado se negar a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocação, será aplicada multa no percentual de 2,5% (dois e meio por cento) incidente sobre o valor global do
contrato.
§6º As multas previstas nestes parágrafos não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
§7º A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso, sendo
certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada – quando exigida, além da perda desta, a CONTRATADA
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou,
ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia, à Administração se reserva o direito
de descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta.
§8º Para os casos de mero atraso ou inadimplemento de obrigação acessória, assim considerada aquela que coadjuva
a principal, deverá ser observada a multa cominada na SEÇÃO B – DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS do instrumento
convocatório.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OUTRAS PENALIDADES
Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nos incisos VI e VII do art. 184 e I, IV, VI e VII do art. 185 da
Lei estadual nº 9.433/05.
§1º Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade
competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos I a V do art. 184 e II, III e V do
art. 185 da Lei estadual nº 9.433/05.
§2º Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos
dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas na
Lei Estadual nº 9.433/05.
§1º A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE nos casos enumerados nos
incisos I a XV, XX e XXI do art. 167 da Lei Estadual nº 9.433/05.
§2º Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 167 da Lei Estadual nº 9.433/05, sem que
haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, na forma
do § 2º do art. 168 do mesmo diploma.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no processo
licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no convocatório e seus anexos e na proposta do licitante vencedor,
apresentada na referida licitação.
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As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na
presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Salvador, ____ de ________ de 20__.
CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas (nome CPF)

Testemunhas (nome CPF)

Declaro que a Autorização para Prestação de
Serviços - APS foi subscrita no dia ___/___/___.

Declaro que o extrato do contrato foi publicado no DOE de
___/___/___.

(nome, cargo e cadastro do declarante)

(nome, cargo e cadastro do declarante)
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ANEXO VII
MODELO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO,
REVISÃO E/OU REAJUSTAMENTO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº XX/XX DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS CELEBRADO
ENTRE O ESTADO DA BAHIA, POR INTERMÉDIO DA
XXXXXX E A XXXXXXXXXX.

O ESTADO DA BAHIA, por intermédio da Secretaria _____________, CNPJ nº ___________, situada à
________________, neste ato representada pelo seu titular _________, autorizado pelo Decreto nº______,
publicado no D.O.E. de ___/___/___, denominado CONTRATANTE, e a Empresa _____________ CNPJ nº______,
Inscrição Estadual/Municipal nº ________, situada à ________________, neste ato representada pelo Sr(s).
______________, portador(es) do(s) documento(s) de identidade nº ________, emitido(s) por ______, inscrito(s)
no CPF/MF sob o nº ____________, denominada CONTRATADA, tendo em vista o constante do processo n.º
XXXXXXXXXXXXXXXX, resolvem aditar o contrato nº XX/XX, celebrado em XX/XX/XX,
mediante as cláusulas e
condições seguintes:
PRORROGAÇÃO COM REVISÃO E REAJUSTAMENTO
CLÁUSULA PRIMEIRA
O prazo de vigência do contrato ora aditado fica prorrogado por mais XX (XXXX) meses, com início em XX/XX/XX e
término em XX/XX/XX, com base no art. 140, II, da Lei estadual nº 9.433/05.
§1º Em face da ......(indicar o fato imprevisível), fica procedida a revisão dos preços contratados, consoante o
art. 143, II, [“d”] ou [“e”], da Lei estadual nº 9.433/05, bem assim o reajustamento, este em função do
aniversário da proposta, ocorrido em ___/___/____, conforme o art. 144 c/c art. 146 do mesmo diploma legal,
considerando a variação do INPC/IBGE no percentual de XX/XX %, passando os preços a vigorar nos seguintes
termos:
DESCRIÇÃO DO
ITEM

QUANTITATIVO

Preço revisado, com incidência a
partir de XX/XX/XX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

R$ XXXXXXXX

Preço reajustado, com
incidência a partir de
XX/XX/XX
R$ XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

R$ XXXXXXXX

R$ XXXXXXXX

§2º O valor global mensal do contrato passa a ser de R$ NXNNN,NN (XXXXXXXX), resultante da multiplicação dos
quantitativos acima indicados pelos preços unitários.

PRORROGAÇÃO COM REVISÃO
CLÁUSULA PRIMEIRA
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O prazo
de
vigência do contrato ora aditado fica prorrogado por mais XX (XXXX) meses, com início em XX/XX/XX e término em
XX/XX/XX, com base no art. 140, II, da Lei estadual nº 9.433/05.
§1º Em face da ......(indicar o fato imprevisível), fica procedida a revisão dos preços contratados, consoante o
art. 143, II, [“d”] ou [“e”], da Lei estadual nº 9.433/05, passando os preços a vigorar nos seguintes termos:
DESCRIÇÃO DO
ITEM

QUANTITATIVO

Preço revisado, com incidência a partir de
XX/XX/XX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

R$ XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

R$ XXXXXXXX

§2º O valor global mensal do contrato passa a ser de R$ NXNNN,NN (XXXXXXXX), resultante da multiplicação dos
quantitativos acima indicados pelos preços unitários.
PRORROGAÇÃO COM REAJUSTAMENTO
CLÁUSULA PRIMEIRA
O prazo de vigência do contrato ora aditado fica prorrogado por mais XX (XXXX) meses, com início em XX/XX/XX e
término em XX/XX/XX, com base no art. 140, II, da Lei estadual nº 9.433/05.
§1º Em face do aniversário da proposta, ocorrido em ___/___/____, fica concedido o reajustamento, conforme os
arts. 144 c/c art. 146 do mesmo diploma legal, considerando a variação do INPC/IBGE no percentual de XX/XX %,
passando os preços a vigorar nos seguintes termos:
DESCRIÇÃO DO
ITEM

QUANTITATIVO

Preço reajustado, com incidência a partir de
XX/XX/XX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

R$ XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

R$ XXXXXXXX

§2º O valor global mensal do contrato passa a ser de R$ NXNNN,NN (XXXXXXXX), resultante da multiplicação dos
quantitativos acima indicados pelos preços unitários.
PRORROGAÇÃO COM RENÚNCIA A REVISÃO E/OU REAJUSTAMENTO
CLÁUSULA PRIMEIRA
O prazo de vigência do contrato ora aditado fica prorrogado por mais XX (XXXX) meses, com início em XX/XX/XX e
término em XX/XX/XX, com base no art. 140, II, da Lei estadual nº 9.433/05.
§1º Durante o novo período de vigência, serão mantidos os mesmos preços ora praticados, renunciando a
CONTRATADA a reajustamento e/ou revisão.
§2º O valor global mensal do contrato permanece de R$ NXNNN,NN (XXXXXXXX), resultante da multiplicação dos
quantitativos pelos preços unitários.
PRORROGAÇÃO COM PEDIDOS DE REVISÃO E/OU REAJUSTAMENTO PENDENTES
CLÁUSULA PRIMEIRA
O prazo de vigência do contrato ora aditado fica prorrogado por mais XX (XXXX) meses, com início em XX/XX/XX e
término em XX/XX/XX, com base no art. 140, II, da Lei estadual nº 9.433/05.
§1º Serão mantidos os preços vigentes, até que sejam analisados os pedidos de revisão e/ou reajustamento
constantes do(s) processo(s) _____________/______________.
§2º O valor mensal do contrato permanece de R$ NXNNN,NN (XXXXXX), resultante da multiplicação dos
quantitativos pelos preços unitários, perfazendo o valor global de R$ NXNNN,NN (XXXXXX).
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§3º Caso o deferimento dos pedidos de revisão e/ou reajustamento projete valores superiores aos definidos em
portaria de preços unitários máximos publicados pela SAEB, será procedida à respectiva adequação, sob pena de
rescisão do contrato.
CONCESSÃO DE REVISÃO SEM PRORROGAÇÃO
CLÁUSULA PRIMEIRA
Constitui objeto do presente aditivo a revisão dos preços contratados, haja vista a ......(indicar o fato
imprevisível), consoante o art. 143, II, [“d”] ou [“e”] da Lei estadual nº 9.433/05, passando os preços a vigorar
nos seguintes termos:
DESCRIÇÃO DO
ITEM

QUANTITATIVO

Preço revisado, com incidência a partir de
XX/XX/XX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

R$ XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

R$ XXXXXXXX

Parágrafo único. O valor global mensal do contrato passa a ser de R$ NXNNN,NN (XXXXXXXX), resultante da
multiplicação dos quantitativos acima indicados pelos preços unitários.
CONCESSÃO DE REAJUSTAMENTO SEM PRORROGAÇÃO
CLÁUSULA PRIMEIRA
Constitui objeto do presente aditivo a concessão de reajustamento, haja vista o aniversário da proposta, ocorrido
em ___/___/____, consoante o art. 144 c/c art. 146 da Lei estadual nº 9.433/05, considerando a variação do
INPC/IBGE no percentual de XX/XX %, passando os preços a vigorar nos seguintes termos:
DESCRIÇÃO DO
ITEM

QUANTITATIVO

Preço reajustado, com incidência a partir de
XX/XX/XX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

R$ XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

R$ XXXXXXXX

Parágrafo único. O valor global mensal do contrato passa a ser de R$ NXNNN,NN (XXXXXXXX), resultante da
multiplicação dos quantitativos acima indicados pelos preços unitários.
CONCESSÃO DE REVISÃO e REAJUSTAMENTO SEM PRORROGAÇÃO
CLÁUSULA PRIMEIRA
Constitui objeto do presente aditivo a revisão dos preços contratados, haja vista a ......(indicar o fato
imprevisível), consoante o art. 143, II, [“d”] ou [“e”] da Lei estadual nº 9.433/05, bem assim o reajustamento,
este em função do aniversário da proposta, ocorrido em ___/___/____, conforme o art. 144 c/c art. 146 do mesmo
diploma legal, considerando a variação do INPC/IBGE no percentual de XX/XX %, passando os preços a vigorar nos
seguintes termos:
DESCRIÇÃO DO
ITEM

QUANTITATIVO

Preço reajustado, com incidência a partir
de XX/XX/XX

XXXXXXXXXXX

Preço revisado, com
incidência a partir de
XX/XX/XX
R$ XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

R$ XXXXXXXX

R$ XXXXXXXX

R$ XXXXXXXX

Parágrafo único. O valor global mensal do contrato passa a ser de R$ NXNNN,NN (XXXXXXXX), resultante da
multiplicação dos quantitativos acima indicados pelos preços unitários.
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CLÁUSULA SEGUNDA
As despesas para o pagamento do contrato e respectivo aditivo correrão por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária a seguir especificada:
UNIDADE GESTORA

FONTE

PROJETO/ATIVIDADE

ELEMENTO DE DESPESA

CLÁUSULA TERCEIRA
Dão-se por quitados os pagamentos do principal e os acessórios das parcelas vencidas e já pagas concernentes ao
contrato ora aditivado, ressalvados apenas os eventuais pleitos de revisão ou reajustamento já formulados, e que se
encontram pendentes de análise pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUARTA
Ficam retificadas as cláusulas em desacordo com as modificações ora inseridas, bem assim ratificadas as demais.

Salvador, ____ de ________ de 20__.
CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas (nome CPF)

Testemunhas (nome CPF)
Declaro que o extrato do aditivo foi publicado no
DOE de ___/___/___.
____________________________________
(nome, cargo e cadastro do declarante)
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ANEXO VIII
Recebido em __/__/___
(assinatura, identificação do servidor
público e respectivo cadastro).

MODELO DE PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO
I. Impugnante (identificação completa: razão social, CNPJ, endereço e nome, RG e CPF do
representante legal):

II. Órgão/entidade e setor licitante:

III. Modalidade/número de ordem:

IV. Proc. Administrativo nº:

V. Finalidade da licitação/objeto:

VI. Dispositivo(s) questionado(s): (Transcrever)

VII. Razões da impugnação:

...

Salvador _____de __________________ de 20__.
_________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO IX
Recebido em __/__/___
(assinatura, identificação do servidor
público e respectivo cadastro).

MODELO DE PETIÇÃO DE RECURSO

I. Licitante recorrente (identificação completa: razão social, CNPJ, endereço e nome, RG e CPF do
representante legal):
II. Órgão/entidade e setor licitante:
III. Modalidade/número de ordem:

IV. Proc. Administrativo nº:

IV. Finalidade da licitação/objeto:
VI. Ato(s) questionado(s):

VII. Razões de recurso:

Salvador _____de __________________ de 20__.
_________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO
X
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO
Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
03/2018

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO
[EXCLUSIVA PARA O PREGÃO ELETRÔNICO E PRESENCIAL]
Em cumprimento do art. 120, II e art. 121, VIII da Lei estadual nº 9.433/05, e em face do quanto disposto no art.
184, inc. V, e no art. 195 do mesmo diploma estadual, declaramos:
(

(

)

)

o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação.
[ou]
[exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte
beneficiárias da Lei Complementar nº 123/06]
o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, ressalvada, na forma do §1º do art.
43 da Lei complementar nº 123/06, a existência de restrição fiscal.

Salvador _____de __________________ de 20__.
_________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO XI
TERMO DE ACEITE
Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
03/2018

O Estado da Bahia, por intermédio do ____________ (identificação do órgão CONTRATANTE), neste
ato representado por __________(nome do servidor designado), cadastro nº ______(número do
cadastro do servidor designado), ocupante do cargo de _________(nome do cargo), portador do
CPF/MF n.º __________(nº do CPF), RG nº __________(nº da RG), declara que a
____________(identificação da empresa contratada), inscrita no CNPJ/MF sob o n.º __________(nº
do CNPJ), entregou os serviços em conformidade com a ordem de serviço nº ______________( nº da
ordem de serviço), e que está de acordo com as expectativas do serviço solicitado.
Salvador _____de __________________ de 20__.

_____________________________________________________
(assinatura, identificação do servidor público e respectivo cadastro).
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