
 

 

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO
MODALIDADE 
Nº DA MODALIDADE 

 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA
Lei nº 9.295/46, CNPJ: 15.244.148/0001
intermédio de seu Pregoeiro, designado pela Portaria CRCBA 
modalidade PREGÃO, na for
observará integralmente as disposições da Lei nº 10.520/2002; dos Decretos nº 3.555/2000, nº 
7.746/2012, nº 8.538/2015, nº 9.178/2017, nº 9.507/2018 e nº 10.024/2019; da Lei Complementar nº 
123/2006, alterada pelas Leis Complementares nº 155/2016 e nº 147/2014, das Instruções Normativas 
SEGES/MP nº 5/2017 e SEGES/MP nº 3/2018; aplicando
8.666/1993, bem como pelas condições estabelecidas neste Edital.
 
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:
A abertura da presente licitação dar
realizada de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital conforme indicado 
abaixo: 

 
Data da abertura das propostas
Horário da abertura das propostas
Endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 926646 

 
1. DO OBJETO 

 
Serviço de marcenaria na confecção de móveis de escritório com 
dobradiças, puxadores, etc.)  e instalação dos mesmos no ambiente 
SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO D
Tancredo Neves Ed. CEO Salvador Shopping, torre Londres 
CRCBA conforme memorial descritivo do projeto aprovado que segue em anexo.
 

1.1. O critério de julgamento adotado será o menor preço, 
Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

 
1.2. Integram este Edital os anexos I, II, III.

 
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 
prevista no plano de trabalho do CRCBA para o exercício de 2022, conforme indicação abaixo:

 

Projeto: 5009 - Aquisição de Máquinas
Equipamentos, Móveis e Utensílios 

 
3. DO CREDENCIAMENTO 
 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação 
dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

 

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO 2022/00004
Pregão Eletrônico
07/2022 

EDITAL 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA, Autarquia Federal criada pelo Decreto
Lei nº 9.295/46, CNPJ: 15.244.148/0001-49, torna público, para ciência dos interessados, que por 
intermédio de seu Pregoeiro, designado pela Portaria CRCBA nº 05/2022

PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO. O procedimento licitatório 
observará integralmente as disposições da Lei nº 10.520/2002; dos Decretos nº 3.555/2000, nº 
7.746/2012, nº 8.538/2015, nº 9.178/2017, nº 9.507/2018 e nº 10.024/2019; da Lei Complementar nº 

/2006, alterada pelas Leis Complementares nº 155/2016 e nº 147/2014, das Instruções Normativas 
SEGES/MP nº 5/2017 e SEGES/MP nº 3/2018; aplicando-se, subsidiariamente, as normas da Lei nº 
8.666/1993, bem como pelas condições estabelecidas neste Edital. 

SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo Pregoeiro designado, a ser 
realizada de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital conforme indicado 

a das propostas: 19/05/2022 
Horário da abertura das propostas: 09 horas, respeitando o horário de Brasília/DF.

www.comprasgovernamentais.gov.br 

Serviço de marcenaria na confecção de móveis de escritório com toda matéria prima (
e instalação dos mesmos no ambiente para atender aos dois ambientes da 

SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA, localizada a Avenida 
Tancredo Neves Ed. CEO Salvador Shopping, torre Londres - 31º andar  e loja Térreo 
CRCBA conforme memorial descritivo do projeto aprovado que segue em anexo.

O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste 
Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

Integram este Edital os anexos I, II, III. 

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 

prevista no plano de trabalho do CRCBA para o exercício de 2022, conforme indicação abaixo:

o de Máquinas, 
Equipamentos, Móveis e Utensílios  

Conta contábil: 6.3.2.1.03.01.001 -
Escritório 

O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação 
dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
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observadas as exigências contidas neste 

As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no plano de trabalho do CRCBA para o exercício de 2022, conforme indicação abaixo: 

- Móveis e Utensílios de 

O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação 



 

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br,
Chaves Públicas Brasileira – ICP 

3.3. O credenciamento junto ao prov
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes a este Pregão. 

 
3.4. O licitante responsabiliza-
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 
órgão ou entidade promotora da licitação por eve
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

 
3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 
tornem desatualizados. 

 
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento 
da habilitação. 
 

 
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 
objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme 

 
4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

 
4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:

 
4.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 
vigente; 

 
4.2.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

 
4.2.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente

 
4.2.4. que se enquadrem nas vedações previstas na Lei nº 8.666/1993;

 
4.2.5. que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou 
liquidação; 

 
4.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

 
4.2.7. Organizações da Sociedade 
(Acórdão nº746/2014-TCU-Plenário);

 
4.3. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica na 
qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de

 

O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de 

ICP -Brasil. 

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

-se exclusiva e formalmente pelas transações ef
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 
credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 
los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 

A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento 

PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 
objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento 

SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de

Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

Não poderão participar desta licitação os interessados: 

proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

que se enquadrem nas vedações previstas na Lei nº 8.666/1993; 

que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou 

entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público-OSCIP, atuando nessa condição 
Plenário); 

Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica na 
qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 

O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de 

edor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 

ntuais danos decorrentes de uso indevido das 

É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 
los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 

A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento 

Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 
objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento 

disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018. 

Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

administrativos, na forma da legislação 

estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou 

OSCIP, atuando nessa condição 

Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica na 



 

4.3.1. detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 
demanda ou contratação; Para os fins do disposto neste item, considera
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinida
grau (Súmula Vinculante/STF nº13, art.5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art.2º, 
inciso III, do Decreto n.º7.203, de 04 de junho de 2010);

 
4.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, 
dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público 
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança nesta Entidade contratante.

 
4.5. Como condição para participação no Pregão, o 
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

 
4.5.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabe

 
4.5.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

 
4.5.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e e
pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao 
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

 
4.5.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

 
4.5.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada 
está em conformidade com as exigências editalícias;

 
4.5.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores;

 
4.5.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na co
XXXIII, da Constituição; 

 
4.5.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

 
4.5.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados execu
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição 
Federal; 

 
4.5.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991.

 
4.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de 
previstas em lei e neste Edital.
 
 
 

 
5.  

detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 
Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o 

companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro 
grau (Súmula Vinculante/STF nº13, art.5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art.2º, 
inciso III, do Decreto n.º7.203, de 04 de junho de 2010); 

Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na execução 
dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público 
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança nesta Entidade contratante.

Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e e
pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao 
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada 
está em conformidade com as exigências editalícias; 

impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores; 

que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 

que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição 

que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991. 

A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 
previstas em lei e neste Edital. 

detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 
se familiar o cônjuge, o 

de ou afinidade, até o terceiro 
grau (Súmula Vinculante/STF nº13, art.5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art.2º, 

ainda, a utilização, na execução 
dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público 
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança nesta Entidade contratante. 

licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 

que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
lecido em seus arts. 42 a 49. 

nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 

nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao 
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 

que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada 

impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 

que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
ndição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 

que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

tando trabalho degradante ou 
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição 

que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 

qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 



 

 
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço,

até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar
automaticamente a etapa de envio dessa documentação

 
5.1.1. Os documentos de habilitação a que se refere o item acima são aqueles previstos no 
DA HABILITAÇÃO deste Edital.

 
5.1.2. Será desclassificado o licitante que não inserir no sistema previamente à abertura da sessão 
pública, a proposta de preços e os documentos de habilitação exigidos no 
HABILITAÇÃO ou que apresentá

 
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 
por meio de chave de acesso e senha.

 
5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, 
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

 
5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 
§ 1º da LC nº 123, de 2006. 

 
5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo 

 
5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema

 
5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 

 
5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do 
envio de lances. 

 
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 

 
6.1.1. Valor global da prestação dos serviços 

necessários; 
 

6.1.2. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência.
 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vi
 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço,

até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar
automaticamente a etapa de envio dessa documentação 

Os documentos de habilitação a que se refere o item acima são aqueles previstos no 
deste Edital. 

Será desclassificado o licitante que não inserir no sistema previamente à abertura da sessão 
pública, a proposta de preços e os documentos de habilitação exigidos no 

ou que apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital

O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 
por meio de chave de acesso e senha. 

Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, 
tantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema 

Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 
avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do 

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

Valor global da prestação dos serviços de confecção dos móveis com emprego dos materiais 

Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, 

até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

Os documentos de habilitação a que se refere o item acima são aqueles previstos no ITEM 10 - 

Será desclassificado o licitante que não inserir no sistema previamente à abertura da sessão 
pública, a proposta de preços e os documentos de habilitação exigidos no ITEM 10 - DA 

los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 

Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, 
tantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 

Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância 

Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 
avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do 

O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

de confecção dos móveis com emprego dos materiais 

Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência. 

nculam a Contratada. 



 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 
prestação dos serviços; 

 
 
6.3.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento 
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros 
e incertos, devendo complementá
satisfatório para o atendimento do objeto da licitação.
 
6.3.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às 
necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as 
regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a 
realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário nos termos do 
art. 63, §2° da IN SEGES/MP n. 5/2017.

 
6.4. O licitante é o único responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro 
ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a 
seguir: 

 
6.4.1. cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido dura
execução contratual; 

 
6.4.2. cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da 
planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para fins de 
total ressarcimento do débito. 

 
6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 
cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos 
últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao prego
qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem 
anterior. 

 
6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, 
serão retidos na fonte os perce

 
6.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o 
compromisso de executar os ser
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à 
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

 
6.8. Os preços ofertados, tanto 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

 
6.9. O prazo de validade da proposta não 
apresentação. 

 
6.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

 
6.10.1. O descumprimento das regras supra mencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido 
processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas 

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 

rá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento 
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros 
e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
satisfatório para o atendimento do objeto da licitação. 

Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às 
necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as 

ontratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a 
realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário nos termos do 
art. 63, §2° da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro 
ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a 

cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido dura

cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da 
planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para fins de 

 

regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 
cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos 
últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a 
qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem 

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, 
serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o 
compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à 
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

das regras supra mencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido 
processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas 

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 

rá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento 
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros 

los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 

Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às 
necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as 

ontratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a 
realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário nos termos do 

responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro 
ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a 

cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a 

cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da 
planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para fins de 

regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 
cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos 

eiro ou à fiscalização, a 
qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem 

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, 

A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o 

viços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à 
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 

será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

das regras supra mencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido 
processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas 



 

necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos 
ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sob

 
 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES 
 

7.1. A abertura da presente licitação dar
data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

 
7.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 
em tempo real por todos os participantes.

 
7.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

 
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances.

 
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

 
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro. 

 
7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo 

 
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital.

 
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao 
último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

 
7.8. O  mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação 
aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 
100,00 (cem reais). 

 
7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico 
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

 
7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 
duração da sessão pública. 

 
7.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior,será de dois minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que 
no caso de lances intermediários.

 
7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente.

cessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos 
ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato

DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 

A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicados neste Edital. 

Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 
em tempo real por todos os participantes. 

A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
na fase de aceitação. 

O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

apa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

O lance deverá ser ofertado pelo VALOR GLOBAL DO ITEM. 

licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao 
do e registrado pelo sistema. 

O  mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação 
aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 

ado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
omaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 

A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior,será de dois minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive 
no caso de lances intermediários. 

Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
á automaticamente. 

cessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos 

repreço na execução do contrato 

DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 

á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 

Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 

Referência. 

A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 

A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

apa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao 

O  mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação 
aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 

o modo de disputa “aberto”, em que 

A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
omaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 

A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior,será de dois minutos e 
houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive 

Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 



 

 
7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haj
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 
lances, em prol da consecução do melhor preço.

 

7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, p
registrado em primeiro lugar. 

7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

 
7.16. No caso de desconexão com o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

 
7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

 
7.18. O Critério de julgamento adotado será o 
anexos. 

 
7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

 
7.20. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 
maneira que só poderá haver empate entre 
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

 
7.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto na Lei nº 8.666/1993, assegurando

 
7.20.1.1. produzidos no país; 

 
7.20.1.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

 
7.20.1.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País; 

 
7.20.1.4. produzidos ou prestados por 
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam 
às regras de acessibilidade previstas na legislação.

 
7.21. Persistindo o empate, a proposta vencedora ser
propostas empatadas. 

 
7.22. Antes de seguir para a etapa de negociação, o pregoeiro irá certificar
detentor da proposta vencedora enviou, por meio do sistema, os documentos de habilitação exigido
no edital e a proposta de preços, nos termos do item 5 
DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
proposta será desclassificada.

 
7.23. Encerrada a etapa de envio de lances da ses
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

 

Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 
lances, em prol da consecução do melhor preço. 

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
ssão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO, conforme definido neste Edital e seus 

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto na Lei nº 8.666/1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:

 

produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam 
às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

Antes de seguir para a etapa de negociação, o pregoeiro irá certificar
detentor da proposta vencedora enviou, por meio do sistema, os documentos de habilitação exigido
no edital e a proposta de preços, nos termos do item 5 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E 
DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - deste Edital e, caso não tenha sido cumprida a exigência, a 
proposta será desclassificada. 

Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

a a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 

revalecendo aquele que for recebido e 

Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
ssão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

definido neste Edital e seus 

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 
propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
referência, sucessivamente, aos serviços: 

produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam 

á sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

Antes de seguir para a etapa de negociação, o pregoeiro irá certificar-se de que o licitante 
detentor da proposta vencedora enviou, por meio do sistema, os documentos de habilitação exigidos 

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E 
deste Edital e, caso não tenha sido cumprida a exigência, a 

são pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 



 

7.23.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
 

 
8. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
 

8.1 O pregoeiro convocará o licitante melhor classificado para apresentar no prazo de até 2 (duas) 
horas, por meio do sistema eletrônico, a proposta de preços final ajustada à negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, 
de outro documento ou informação apresentados.

 
8.2. A proposta de preços final deverá:

 
8.2.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 
ressalvas, estar legível, devendo a última
seu representante legal; 

 
8.2.2. Conter a identificação do licitante e os preços ofertados, em conformidade com último lance 
apresentado e negociação efetuada com o Pregoeiro, devendo ser discriminado o
correspondentes a cada evento contemplado neste Edital;

 
8.2.3. Sugere-se utilizar como modelo, o Anexo II deste Edital 

 
8.2.4. Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será 
aceito o envio da documentação por meio do e

 

8.2.5. O prazo para envio da proposta poderá ser p
do licitante, via chat do sistema Comprasnet, formulada antes de findo o prazo estabelecido e 
formalmente aceita pelo Pregoeiro.

 
8.3. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for ocaso.

 
8.3.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

 
8.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 
valor global em algarismos e por extenso.

 
8.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no 
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevale
estes últimos. 
 
8.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 
sob pena de desclassificação. 

 
 
8.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 
outro licitante. 

 
8.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o va
estarão disponíveis na internet, após a homologação.
 

ão será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

8.1 O pregoeiro convocará o licitante melhor classificado para apresentar no prazo de até 2 (duas) 
horas, por meio do sistema eletrônico, a proposta de preços final ajustada à negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessários para confirmação 
de outro documento ou informação apresentados. 

A proposta de preços final deverá: 

Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 
ressalvas, estar legível, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou 

Conter a identificação do licitante e os preços ofertados, em conformidade com último lance 
apresentado e negociação efetuada com o Pregoeiro, devendo ser discriminado o
correspondentes a cada evento contemplado neste Edital; 

se utilizar como modelo, o Anexo II deste Edital – Modelo de Proposta;

Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será 
aceito o envio da documentação por meio do e-mail licitacao@crc-ba.org.br. 

O prazo para envio da proposta poderá ser prorrogado, mediante solicitação escrita e justificada 
do licitante, via chat do sistema Comprasnet, formulada antes de findo o prazo estabelecido e 
formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for ocaso.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o 
valor global em algarismos e por extenso. 

Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no 
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevale

A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 

 

proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 

As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

ão será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

8.1 O pregoeiro convocará o licitante melhor classificado para apresentar no prazo de até 2 (duas) 
horas, por meio do sistema eletrônico, a proposta de preços final ajustada à negociação realizada, 

quando necessários para confirmação 

Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 
folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou 

Conter a identificação do licitante e os preços ofertados, em conformidade com último lance 
apresentado e negociação efetuada com o Pregoeiro, devendo ser discriminado os valores 

Modelo de Proposta; 

Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será 

rorrogado, mediante solicitação escrita e justificada 
do licitante, via chat do sistema Comprasnet, formulada antes de findo o prazo estabelecido e 

consideração no decorrer 
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for ocaso. 

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

unitário em algarismos e o 

Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no 
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 

A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 

proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 

lor e os documentos complementares 



 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
 

9.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao 
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e 
no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
 
9.2 Será desclassificada a proposta ou 
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 
inexequível. 

 
9.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido 
limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

 
9.2.2 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequ
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 
suspeita; 

 
9.2.3 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 
com vistas ao saneamento das propostas, a ses
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 
registrada em ata; 

 
9.3 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 
proposta. 

 
9.4 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificadado 
licitante, formulada antes de findo

 
9.4.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam
Custos e Formação de Preços, bem como os que contenham as características do material ofertado, 
tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a 
exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por 
outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

 
9.5 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII
SEGES/MP n. 5/2017,que: 

 
9.5.1 Não estiver em conformidade com os requisitos estabe

 
9.5.2 Contenha vício insanável ou ilegalidade;

 
9.5.3 Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;

 
9.5.4 apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 
ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

 
9.5.5 Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para 
executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

9.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e 
no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 

se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido 

imos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

9.2.2 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequ
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 

9.2.3 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 

9.3 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 

9.4 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificadado 
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

9.4.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam
Custos e Formação de Preços, bem como os que contenham as características do material ofertado, 

odelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a 
exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por 
outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.5 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII

9.5.1 Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

9.5.2 Contenha vício insanável ou ilegalidade; 

9.5.3 Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;

9.5.4 apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 
ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para 
executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance

9.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 

para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e 

o lance vencedor que apresentar preço final superior ao preço 
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 

se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,                                        
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido 

imos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 
 

9.2.2 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e 
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 

9.2.3 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 
são pública somente poderá ser reiniciada mediante 

aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 

9.3 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 

9.4 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificadado 
o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

9.4.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se a Planilha de 
Custos e Formação de Preços, bem como os que contenham as características do material ofertado, 

odelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a 
exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por 
outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 

9.5 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da In 

lecidos neste edital; 

9.5.3 Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 

9.5.4 apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), 

Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para 
executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que: 



 

9.5.6 For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou   unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o at
limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade o próprio licitante, 
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
 
9.5.7 Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em 
instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções 
coletivas de trabalho vigentes. 
 
9.6 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, a exemplo das enumeradas no 
item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a 
exequibilidade da proposta. 
 
9.7 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços 
ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise 
da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclas
de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
 
9.8 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 
colhida a manifestação escrita do setor 
 
9.9 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
 
9.10 Havendo necessidade, o 
horário para a continuidade da mesma.
 
9.11 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital.
 
 
10. DA HABILITAÇÃO 
 

10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existên
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
 
10.1.1 SICAF; 
 
10.1.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (
apf.apps.tcu.gov.br/); 
 
10.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Geral da União (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc);
 

10.1.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbi
Conselho Nacional de Justiça. (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
 

10.1.5 Lista de Inidôneos, mantida
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0
 

For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou   unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido 
limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade o próprio licitante, 
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em 
instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções 

9.6 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, a exemplo das enumeradas no 

A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a 

licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços 
ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise 
da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização 
de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta. 

9.8 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 
colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

9.9 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.10 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 

9.11 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 

10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

10.1.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (

10.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc);

10.1.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0). 

For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou   unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

o convocatório da licitação não tenha estabelecido 
limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade o próprio licitante, 

valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em 
instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções 

preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, a exemplo das enumeradas no 

A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a 

licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços 
ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise 

sificação, será obrigatória a realização 

9.8 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 
requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

9.9 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

9.11 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 

10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 

cia de sanção que impeça a participação no certame ou a 

10.1.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes- 

CEIS, mantido pela Controladoria- 
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc); 

dade Administrativa, mantido pelo 
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 



 

10.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majorit
 
 
10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. A 
vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
 
10.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
 
10.4 Constatada a existência de sanção, o 
condição de participação. 
 
10.5 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, seg
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
 
10.6 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio do 
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores 
relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação 
técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
 
10.6.1 O interessado, para efeitos de habilitação
2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF 
até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.
 
10.6.2 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que 
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a 
apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
 
10.6 3 O descumprimento do su
aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) 
certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
 
10.7 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá
los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) 
 
10.7.1 O prazo para envio da documentação, acima previsto, poderá ser prorrogado, mediante 
solicitação escrita e justificada do licitante, via chat do sistema Comprasnet, formulada antes de findo o 
prazo estabelecido e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
 
10.7.2 Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será 
aceito o envio da documentação por meio do e
 

10.8 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não
documento digital. 
 
10.9 Não serão aceitos documentos de habilitaçã
aqueles legalmente permitidos. 

10.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. A tentativa de burla será verificada por meio dos 
vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

10.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

10.4 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

10.5 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, seguindo
estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.6 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio do 
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, nos documentos 
relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação 
técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

10.6.1 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 
2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF 
até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

tante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que 
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a 
apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

10.6 3 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta 
aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) 
certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

10.7 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá
los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

10.7.1 O prazo para envio da documentação, acima previsto, poderá ser prorrogado, mediante 
solicitação escrita e justificada do licitante, via chat do sistema Comprasnet, formulada antes de findo o 

formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

10.7.2 Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será 
aceito o envio da documentação por meio do e-mail licitacao@crc-ba.org.br. 

10.8 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 

10.9 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
 

10.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
ário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 

tentativa de burla será verificada por meio dos 

10.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

10.5 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 
uindo-se a disciplina antes 

10.6 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio do 
 por ele abrangidos, em 

relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação 
técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 
2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF 

tante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que 
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a 

bitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta 
aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) 

10.7 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá- 

horas, sob pena de inabilitação. 

10.7.1 O prazo para envio da documentação, acima previsto, poderá ser prorrogado, mediante 
solicitação escrita e justificada do licitante, via chat do sistema Comprasnet, formulada antes de findo o 

10.7.2 Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será 

10.8 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 

o com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 



 

10.10 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
 
10.11 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando f
recolhimento dessas contribuições.
 
10.12 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação
 
10.13 Habilitação Jurídica 
 

10.13.1 No caso de Microempreendedor Individual 
Microempreendedor Individual 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br
 

10.13.2 No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
 
10.13.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores
 
10.13.4 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
 
10.13.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
 
10.13 6 Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 
funcionamento no País; 
 
10.13.7 No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 
1971. 
 
10.13.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva. 
 
 
10.14 Regularidade Fiscal e Trabalhista
 

10.14.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
 
10.14.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria
da FazendaNacional (PGFN), referente a todos os créditos 
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 
Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora
da Fazenda Nacional. 
 

10.10 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.11 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 

10.12 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação 

10.13.1 No caso de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

10.13.2 No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

dade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores

10.13.4 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

10.13.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

10.13 6 Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 

10.13.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

10.14 Regularidade Fiscal e Trabalhista 

10.14.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. 

10.14.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria
da FazendaNacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 
Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora

10.10 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 
aqueles documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

10.11 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
or comprovada a centralização do 

10.12 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 

MEI: Certificado da Condição de 
CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

10.13.2 No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

dade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada -EIRELI: 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

10.13.4 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 
 

Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

10.13 6 Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 

10.13.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

10.14.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral 

tributários federais e à Dívida Ativa da União 
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 
Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral 



 

10.14.3 Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
de Regularidade do FGTS – CRF).
 
10.14.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas
espedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do Título VII
Trabalho, aprovada pelo Decreto
 
10.14.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
 
10.14.6 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou 
atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
 
10.14.7 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto                      
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apre
do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
 
10.14.8 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 
pequeno porte deverá apresentar toda a documenta
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
 
10.15 Qualificação Econômico
 

10.15.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judic
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede 
do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida há menos de 1 (um) 
ano contado da data da sua apresentação.
 
10.15.2 Quando o cadastro do licitante no SICAF contiver o registro da referida Certidão atualizada, 
ficará dispensada a apresentação da mesma.
 
10.15.3 Caso não conste no cadastro do SICAF do fornecedor a Certidão Negativa de Pedido de     
Falência e Concordata, o documento poderá ser consultado, pelo Pregoeiro, nos respectivos sítios 
oficiais emissores. 
 
10.15.4 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
 
10.15.5 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
 
10.15.6 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou co
 
10.15.7 Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez 
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores ou igual a 1 (um), obtidos pela 
aplicação das seguintes fórmulas:
 

a) Índice de Liquidez Geral(LG):
 

LG = (Ativo Circulante) + (Realizável a Longo Prazo) 
(Passivo Circulante) + (Passivo Não Circulante)

10.14.3 Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
CRF). 

10.14.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas

espedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943. 

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

10.14.6 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à 
atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

10.14.7 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto                      
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal 
do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

10.14.8 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

10.15 Qualificação Econômico-Financeira 

10.15.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judic
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante ou de seu domicílio, dentro 
do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida há menos de 1 (um) 

apresentação. 

10.15.2 Quando o cadastro do licitante no SICAF contiver o registro da referida Certidão atualizada, 
ficará dispensada a apresentação da mesma. 

10.15.3 Caso não conste no cadastro do SICAF do fornecedor a Certidão Negativa de Pedido de     
Falência e Concordata, o documento poderá ser consultado, pelo Pregoeiro, nos respectivos sítios 

10.15.4 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

10.15.6 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

10.15.7 Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez 
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores ou igual a 1 (um), obtidos pela 

as: 

Índice de Liquidez Geral(LG): 

(Ativo Circulante) + (Realizável a Longo Prazo) ≥ 1 
(Passivo Circulante) + (Passivo Não Circulante) 

10.14.3 Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (Certificado 

10.14.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas–CNDT, 

A da Consolidação das Leis do 

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

sede do licitante, relativa à 

10.14.7 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto                      
sentação de declaração da Fazenda Municipal 

10.14.8 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 
ção exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

10.15.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução 
licitante ou de seu domicílio, dentro 

do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida há menos de 1 (um) 

10.15.2 Quando o cadastro do licitante no SICAF contiver o registro da referida Certidão atualizada, 

10.15.3 Caso não conste no cadastro do SICAF do fornecedor a Certidão Negativa de Pedido de                    
Falência e Concordata, o documento poderá ser consultado, pelo Pregoeiro, nos respectivos sítios 

10.15.4 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

ntrato/estatuto social. 

10.15.7 Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez 
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores ou igual a 1 (um), obtidos pela 

≥ 1 



 

 
 

b) Índice de Solvência Geral(SG):
 

(Passivo Circulante) + (Passivo Não Circulante)

 

 
10.15.8 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 
1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez porcento) do valor estimado da contratação ou do 
item pertinente. 
 

10.16 Qualificação técnica 

 
10.16.1 A pessoa jurídica a ser contratada deverá apresentar pelo menos (
Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica, comprovando aptidão para 
planejados em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, quais 
sejam aquele descrito no objeto 

 
10.16.2 O atestado deverá referir
principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;
 
10.16.3 O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade 
dos atestados apresentados, devendo apresentar, quando solicitado pelo Pregoeiro, dentre outros 
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, end
que foram prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo 
nº 5/2017. 
 
10.16.4 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da 
prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício
 
10.16.5 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma 
vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
 
10.16.6 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de            
habilitação. 
 
10.16.7 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 
sociedade cooperativa equiparada, e uma v
à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após 
a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igua
a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 
justificativa. 
 

Índice de Solvência Geral(SG): 

SG = (Ativo Total)≥ 1 
(Passivo Circulante) + (Passivo Não Circulante) 

 
Índice de Liquidez Corrente(LC): 

LC = (Ativo Circulante) ≥ 1 
(Passivo Circulante) 

10.15.8 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 
1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez porcento) do valor estimado da contratação ou do 

A pessoa jurídica a ser contratada deverá apresentar pelo menos (
Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica, comprovando aptidão para 

em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, quais 
objeto deste edital. 

referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica 
principal ou secundária especificadas no contrato social vigente; 

O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade 
dos atestados apresentados, devendo apresentar, quando solicitado pelo Pregoeiro, dentre outros 
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em 
que foram prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo 

O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 
mento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da 

prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma 
vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de            

Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 
sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange 
à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após 
a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igua
a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

10.15.8 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 
1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez porcento) do valor estimado da contratação ou do 

A pessoa jurídica a ser contratada deverá apresentar pelo menos (1) um atestado de 
Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica, comprovando aptidão para a confecção de móveis 

em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, quais 

se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica 

O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade 
dos atestados apresentados, devendo apresentar, quando solicitado pelo Pregoeiro, dentre outros 

ereço atual da contratante e local em 
que foram prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP 

O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 
mento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da 

prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 

A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma 

A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de            

Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 
ez constatada a existência de alguma restrição no que tange 

à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após 
a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, 
a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 



 

10.16.8 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem pre
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restri
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
 
10.16.9 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a co
 
10.16.10 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá
 
10.16.11 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 
 
 
11. DOS RECURSOS 

 

11.1 O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista 
de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de, no mínimo, trinta 
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos,
sistema. 
 
11.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,fundamentadamente.

 
11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro 
condições de admissibilidade do recurso.
 
11.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 
 
11.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
 
11.2.4 Caso o licitante que manifestou intenção de recorrer não apresente o recurso fundam
sistema eletrônico dentro do prazo acima estabelecido, decaíra seu direito recursal e o pregoeiro dará 
prosseguimento à fase de adjudicação.
 
11.3 A Administração decidirá sob o recurso e enviará resposta no sistema eletrônico no prazo máximo 
de 10 (dez) dias contados do encerramento do prazo de contrarrazões.
 
11.4 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis desaproveitamento.
 
11.5 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 
 
 
 
 

regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação 
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restri
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

11.1 O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista 
empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de, no mínimo, trinta 

minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos,

11.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,fundamentadamente.

Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.2.4 Caso o licitante que manifestou intenção de recorrer não apresente o recurso fundam
sistema eletrônico dentro do prazo acima estabelecido, decaíra seu direito recursal e o pregoeiro dará 
prosseguimento à fase de adjudicação. 

11.3 A Administração decidirá sob o recurso e enviará resposta no sistema eletrônico no prazo máximo 
10 (dez) dias contados do encerramento do prazo de contrarrazões. 

11.4 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis desaproveitamento.

11.5 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
juízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação 

dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
ntinuidade da mesma. 

Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

11.1 O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista 
empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de, no mínimo, trinta 

minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 

11.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,fundamentadamente. 

não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

11.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

lhes assegurada vista imediata dos 

11.2.4 Caso o licitante que manifestou intenção de recorrer não apresente o recurso fundamentado no 
sistema eletrônico dentro do prazo acima estabelecido, decaíra seu direito recursal e o pregoeiro dará 

11.3 A Administração decidirá sob o recurso e enviará resposta no sistema eletrônico no prazo máximo 

11.4 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis desaproveitamento. 

11.5 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 



 

12 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
 

12.1  sessão pública poderá ser reaberta:
 
12.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 
sessão pública precedente ou em que seja anulada a 
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
 
12.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
 
12.2 Todos os licitantes remanescentes deve

 
12..2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e
do procedimento licitatório. 
 
12.2.2 A convocação feita por e
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
 
13 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

 

13.1 O objeto da licitação será adjudicado à licitante declarada vencedora, por ato do Pregoeiro, 
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 
apresentados. 
 
13.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente   
homologará o procedimento licitatór
 
 
14 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
 
14.1 Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do 
Termo de Referência. 
Para os equipamentos será exigida garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação em geral 
e para os serviços será exigida garantia / assistência técnica pelo período de 12 meses contados da 
entrega do serviço contra possíveis imperfeições nas instalações efetuadas.

 

15 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

 

15.1 Após a homologação da 
Contrato ou emitido instrumento equivalente.
 
15.2 O adjudicatário terá o prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 
para assinar o Termo de Contrato ou acei
Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital. 
 
15.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão o
do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá

12 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1  sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 
repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

12.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 
regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12..2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase 

12.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo                          
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

13 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1 O objeto da licitação será adjudicado à licitante declarada vencedora, por ato do Pregoeiro, 
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

13.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente   
homologará o procedimento licitatório. 

14 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

14.1 Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do 

Para os equipamentos será exigida garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação em geral 
para os serviços será exigida garantia / assistência técnica pelo período de 12 meses contados da 

entrega do serviço contra possíveis imperfeições nas instalações efetuadas. 

15 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

15.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 
Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

15.2 O adjudicatário terá o prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de 
Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 

 

15.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura 
do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá

12.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 
própria sessão pública, situação em que serão 

12.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
equivalente ou não comprovar a 

regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
 

rão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

mail, de acordo com a fase 

ontidos no SICAF, sendo                          

13.1 O objeto da licitação será adjudicado à licitante declarada vencedora, por ato do Pregoeiro, caso 
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

13.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente   

14.1 Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do 

Para os equipamentos será exigida garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação em geral 
para os serviços será exigida garantia / assistência técnica pelo período de 12 meses contados da 

licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 

15.2 O adjudicatário terá o prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 
tar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de 

Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 

u entidade para a assinatura 
do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para 



 

assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) 
ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido ou aceito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 
contar da data de seu recebimento. Poderá também ser aposta assinatura eletrônica válida.
 
15.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
 
15.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, 
implica no reconhecimento de que:
 
15.3.1 A referida Nota está substituindo o contrato, apl
as disposições da Lei nº 8.666/1993;
 
15.4 A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
 
15.5 A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão previstas na Lei 
direitos da Administração previstos na mesma.
 
15.6 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível 
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no 
art.29, da Instrução Normativa nº3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art.6º, III, da Lei nº 10.522, 
de 19 de julho de 2002, consulta pr
 
15.7 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor 
não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da 
contratação. 
 
15.8 Na hipótese de irregularidade 
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades 
previstas no edital e anexos. 
 
15.9 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preç
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a 
vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
 
15.10 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condiç
no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem 
prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá 
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos 
para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, 
assinar o contrato ou a ata de registro de preços.
 
15.11 As condições de entrega, 
obrigações da contratada e do contratante, sanções e rescisão obedecerão às disposições constantes 
do Termo de Referência – Anexo I deste Edital.
 
 
 

 

 

 

assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) 
ue seja assinado e devolvido ou aceito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 

contar da data de seu recebimento. Poderá também ser aposta assinatura eletrônica válida.

15.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

15.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, 
implica no reconhecimento de que: 

15.3.1 A referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida 
as disposições da Lei nº 8.666/1993; 

15.4 A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

15.5 A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão previstas na Lei nº 8.666/93 e reconhece os 
direitos da Administração previstos na mesma. 

15.6 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível 
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no 
art.29, da Instrução Normativa nº3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art.6º, III, da Lei nº 10.522, 
de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 

15.7 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor 
não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da 

15.8 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação 
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades 

15.9 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a 
vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

15.10 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas 
no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem 
prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá 

eitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos 
para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, 
assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

15.11 As condições de entrega, de pagamento, vigência, reajuste, recebimento do objeto e fiscalização, 
obrigações da contratada e do contratante, sanções e rescisão obedecerão às disposições constantes 

Anexo I deste Edital. 

assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) 
ue seja assinado e devolvido ou aceito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 

contar da data de seu recebimento. Poderá também ser aposta assinatura eletrônica válida. 

15.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

15.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, 

se à relação de negócios ali estabelecida 

15.4 A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

nº 8.666/93 e reconhece os 

15.6 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível 
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de 
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no 
art.29, da Instrução Normativa nº3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art.6º, III, da Lei nº 10.522, 

15.7 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor 
não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da 

do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação 
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades 

os, será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a 

ões de habilitação consignadas 
no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem 
prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá 

eitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos 
para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, 

de pagamento, vigência, reajuste, recebimento do objeto e fiscalização, 
obrigações da contratada e do contratante, sanções e rescisão obedecerão às disposições constantes 



 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
 

16.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520/2002, o licitante/adjudicatária que:
 
16.1.1 Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocada 
dentro do prazo de validade da proposta, salvo ca
 
16.1.2 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

 
16.1.3 Apresentar documentação falsa exigida para o certame;
 
16.1.4 Não mantiver a proposta;
 
16.1.5 Cometer fraude fiscal; e 
 
16.1.6 Comportar-se de modo inidôneo.
 
16.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 
momento da licitação, mesmo após o encerramento da 
 
16.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores, 
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
 
16.3.1. Advertência por faltas leves, assim 
significativos ao objeto da contratação
 
16.3.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta 
do licitante; 

 
16.3.3 Suspensão temporária do direito de par
Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
 
16.3.4 Impedimento de licitar e de contratar com órgãos e entidades da União e descredenciamento no 
SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
 
16.3.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sem
Contratante pelos prejuízos causados;
 
16.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
 
16.5 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade c
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 
Processo Administrativo de Responsabilização.
 
16.6 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como
à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 
seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

16.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520/2002, o licitante/adjudicatária que:

16.1.1 Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocada 
dentro do prazo de validade da proposta, salvo caso fortuito ou força maior; 

16.1.2 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

16.1.3 Apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

16.1.4 Não mantiver a proposta; 

 

inidôneo. 

se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

16.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores, 
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

16.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação 

16.3.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta 

16.3.3 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

16.3.4 Impedimento de licitar e de contratar com órgãos e entidades da União e descredenciamento no 
SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados; 

16.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

16.5 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 
nistrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 

pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 
Processo Administrativo de Responsabilização. 

16.6 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como
à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 
seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

16.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520/2002, o licitante/adjudicatária que: 

16.1.1 Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocada 

se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 

16.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores, 
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

16.3.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta 

ticipar de licitação e impedimento de contratar com a 

16.3.4 Impedimento de licitar e de contratar com órgãos e entidades da União e descredenciamento no 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

pre que a Contratada ressarcir a 

16.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

16.5 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 
nistrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 

pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
ompetente, com despacho 

fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 

16.6 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo 
à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 



 

16.7  Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela co
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 
Código Civil. 
 
16.8 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando
previsto na Lei nº 8666/1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
 
16.9 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade.
 
16.10 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
 
16.11 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação 
Referência – Anexo I deste Edital.
 
 
17 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

 

17.1 Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa 
poderá impugnar este Edital. 
 
17.2 A impugnação poderá ser realizada de forma eletrônica, pelo e
petição dirigida ou protocolada no endereço da sede do CRCBA, Rua do Salete, 320, Barris, Salvador
BA. 
 
17.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da 
impugnação. 
 
17.4 Acolhida a impugnação, será designada nova 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
 
17.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis 
endereço licitacao@crc-ba.org.br
 

17.6 O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, co
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do Edital e dos anexos.
 
17.7 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a Administração.
 
17.8 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
 
17.9 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
 
17.10 As respostas às impugnações e aos pedidos de esclarecimentos também serão disponibilizadas 
no sitio do CRCBA www.crcba.org.br
 

 
 

16.7  Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela co
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 

16.8 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando

previsto na Lei nº 8666/1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

16.9 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

16.10 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

16.11 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 
Anexo I deste Edital. 

17 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

17.1 Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

A impugnação poderá ser realizada de forma eletrônica, pelo e-mail licitacao@crc
petição dirigida ou protocolada no endereço da sede do CRCBA, Rua do Salete, 320, Barris, Salvador

Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da 

17.4 Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

17.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, através do 

ba.org.br. 

17.6 O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, co
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do Edital e dos anexos. 

17.7 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
tração. 

17.8 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

17.9 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

0 As respostas às impugnações e aos pedidos de esclarecimentos também serão disponibilizadas 
www.crcba.org.br. 

16.7  Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 

á em processo administrativo que 
a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento 

16.9 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

estão previstas no Termo de 

17.1 Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

licitacao@crc-ba.org.br ou por 
petição dirigida ou protocolada no endereço da sede do CRCBA, Rua do Salete, 320, Barris, Salvador-

Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da 

data para a realização do certame, exceto quando, 

17.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, através do 

17.6 O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado 
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

17.7 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

17.8 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

17.9 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 

0 As respostas às impugnações e aos pedidos de esclarecimentos também serão disponibilizadas 



 

18 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

18.1 Da sessão pública do Pregão divulgar
 
18.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente est
contrário, pelo Pregoeiro. 
 
18.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 
de Brasília –DF. 
 
18.4 O licitante será responsável por todas as transações que 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
 
18.5 Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus deco
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
 
18.6 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas,
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo
habilitação e classificação. 
18.7 A homologação do resultado desta licitação não implicará 
 
18.8 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a seguran
 
18 9 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. N
seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir
prazos em dias de expediente na Administração.
 
18.10 O desentendimento de exigências formais não essencia
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados 
interesse público. 
 
18.11 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
 
18.12 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrónico 
poderão ser lidos e/ou obtidos na sede do CRCBA no endereço Rua do S
- BA, nos dias úteis, no horário das 8h30min às 16h30min, mesmo endereço e período no qual os autos 
do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
 
18.13 O licitante é responsável pela fidelid
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do 
licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedor, a rescisão do contrato, sem prejuízo 
das demais sanções cabíveis. 
 

18 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

18.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

18.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 

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

18.5 Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

18.6 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

18.7 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

18.8 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

18 9 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e 

á o dia do início e incluir-se-ão do vencimento. Só se iniciam e vencem os 
prazos em dias de expediente na Administração. 

18.10 O desentendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 

18.11 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
põem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

18.12 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrónico www.crcba.org.br, 
poderão ser lidos e/ou obtidos na sede do CRCBA no endereço Rua do Salete, nº 320, Barris, Salvador 

BA, nos dias úteis, no horário das 8h30min às 16h30min, mesmo endereço e período no qual os autos 
do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

18.13 O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do 

ver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedor, a rescisão do contrato, sem prejuízo 

18.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

abelecido, desde que não haja comunicação em 

18.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 

forem efetuadas em seu nome no sistema 

18.5 Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
rrente da perda de negócios, diante da inobservância de 

18.6 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

lhes validade e eficácia para fins de 

direito à contratação. 

18.8 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 

18 9 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

a contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e 
ão do vencimento. Só se iniciam e vencem os 

is não importará o afastamento do 
princípios da isonomia e do 

18.11 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

www.crcba.org.br, e também 
alete, nº 320, Barris, Salvador 

BA, nos dias úteis, no horário das 8h30min às 16h30min, mesmo endereço e período no qual os autos 
do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

ade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do 

ver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedor, a rescisão do contrato, sem prejuízo 



 

18.14 A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes será realizada, exclusivamente, por meio das 
ferramentas disponíveis no sistema 
meio de ligações telefônicas. 
 
18.15 É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior do CRCBA, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
 
18.16 Após a abertura da sessão pública do pregão, não caberá desistência de proposta, salvo se por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
 
18.17 A presente licitação poderá ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada 
irregularidade no processo e/ou em seu julgamento, ou revogada por conveniência do CRCBA, sem que 
caiba às licitantes qualquer indenização.
 
18.18 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação pertinente e dos 
Princípios Gerais de Direito. 
 
18.19 As dúvidas e divergências que, eventualmente, possam surgir e que não possam ser dirimidas
diretamente entre as partes, ficarão sujeitas ao Foro da Justiça Federal 
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
 
18.20 É de responsabilidade do licitante o acompanhamento do processo no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br
quaisquer alterações referentes a este Edital serão disponibilizadas no referido endereço, opções 
Acesso Livre – Pregões –Agendados.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos
                       Anexo I – Termo de referência e Memorial descritivo

Anexo II – Modelo de proposta;
Anexo III – Minuta do contrato;
 
 

18.14 A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes será realizada, exclusivamente, por meio das 
ferramentas disponíveis no sistema Comprasnet, sendo vedado qualquer atendimento presencial ou por 

18.15 É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior do CRCBA, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

18.16 Após a abertura da sessão pública do pregão, não caberá desistência de proposta, salvo se por 
rrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

A presente licitação poderá ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada 
irregularidade no processo e/ou em seu julgamento, ou revogada por conveniência do CRCBA, sem que 

itantes qualquer indenização. 

18.18 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação pertinente e dos 

18.19 As dúvidas e divergências que, eventualmente, possam surgir e que não possam ser dirimidas
diretamente entre as partes, ficarão sujeitas ao Foro da Justiça Federal – Seção Bahia, renunciando
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

É de responsabilidade do licitante o acompanhamento do processo no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, até a data da realização da sessão pública, tendo em vista que 
quaisquer alterações referentes a este Edital serão disponibilizadas no referido endereço, opções 

gendados. 
Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos 

Termo de referência e Memorial descritivo; 
Modelo de proposta; 
Minuta do contrato; 

Salvador-BA, 28 de abril de 2022. 
 

 
Eraldo Galdino da Silva Júnior 

Pregoeiro do CRCBA

18.14 A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes será realizada, exclusivamente, por meio das 
Comprasnet, sendo vedado qualquer atendimento presencial ou por 

18.15 É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior do CRCBA, em qualquer fase da licitação, a 
a instrução do processo licitatório, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

18.16 Após a abertura da sessão pública do pregão, não caberá desistência de proposta, salvo se por 

A presente licitação poderá ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada 
irregularidade no processo e/ou em seu julgamento, ou revogada por conveniência do CRCBA, sem que 

18.18 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação pertinente e dos 

18.19 As dúvidas e divergências que, eventualmente, possam surgir e que não possam ser dirimidas 
Seção Bahia, renunciando-se 

É de responsabilidade do licitante o acompanhamento do processo no sítio 
até a data da realização da sessão pública, tendo em vista que 

quaisquer alterações referentes a este Edital serão disponibilizadas no referido endereço, opções 



 

 

ANEXO I –

MARCENARIA 

01. OBJETO 
Serviço de marcenaria com material 
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA, localizada a Avenida Tancredo Neves Ed. 
CEO Salvador Shopping, torre Londres 
do projeto aprovado que segue em anexo.
 
O CRCBA adquiriu Lage corporativa composta de 16 salas no 31
162,44 m² do Edf. CEO Salvador Shopping situado na Av. Tancredo Neves n º 2539 Torre Londres. Para que a Sede 
possa entrar em funcionamento será necessário a estruturação dos imóveis conforme projeto elaborado
todo o mobiliário.  

 
O mobiliário será novo, de boa qualidade e graus adequados. Estarão de acordo com as
da ABNT e normas e quantidades especificadas nos memoriais descritivos em anexo. 
 

02. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação se fundamenta na necessidade de manter um ambiente 
móveis, inclusive com ergonomia. Os móveis atuais estão totalmente depre
deles já encontram-se inservíveis, carecendo substituição

 

03. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A aquisição de móveis novos demonstra
utilizados, pois os móveis a serem 
anos fazendo valer o valor investido.

 

04. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os móveis a serem confeccionados foram objeto de estudo
especificações e quantidades ideais.

Para a aquisição/confecção dos bens móveis objeto deste TR faz

Para a contratação da pessoa jurídica prestadora do referido objeto será necessário que esta possua todas as certidões 
negativas de débitos tributários e trabalhista exigidas em lei, além de passar por processo seletivo 
8.666/93 e atender a todas as exigências nesta Lei contida. 

 

 

 

–TERMO DE REFERÊNCIA E MEMORIAIS DESCRITIVOS

 
CENARIA - CONFECÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO

 

erviço de marcenaria com material e instalação dos móveis para atender aos dois ambientes da SEDE DO 
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA, localizada a Avenida Tancredo Neves Ed. 
CEO Salvador Shopping, torre Londres - 31º andar  e loja Térreo – Salvador/BA CRCBA conforme memorial descritivo 

aprovado que segue em anexo. 

O CRCBA adquiriu Lage corporativa composta de 16 salas no 31º andar que totalizam 558,80 m² mais
162,44 m² do Edf. CEO Salvador Shopping situado na Av. Tancredo Neves n º 2539 Torre Londres. Para que a Sede 

ssa entrar em funcionamento será necessário a estruturação dos imóveis conforme projeto elaborado

qualidade e graus adequados. Estarão de acordo com as
especificadas nos memoriais descritivos em anexo. 

02. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

se fundamenta na necessidade de manter um ambiente salubre, no tocante a adequação dos
. Os móveis atuais estão totalmente depreciados e com muitos anos de uso. Muitos 
, carecendo substituição. 

03. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A aquisição de móveis novos demonstra-se a solução mais adequada para a substituição dos móveis atualmente 
utilizados, pois os móveis a serem confeccionados serão de boa qualidade, de material adequado

. 

04. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

s foram objeto de estudo feito por arquitetos, sendo emitido relatório
. 

dos bens móveis objeto deste TR faz-se necessário a realização de certame licitatório

Para a contratação da pessoa jurídica prestadora do referido objeto será necessário que esta possua todas as certidões 
negativas de débitos tributários e trabalhista exigidas em lei, além de passar por processo seletivo 
8.666/93 e atender a todas as exigências nesta Lei contida.  

TERMO DE REFERÊNCIA E MEMORIAIS DESCRITIVOS 

DE ESCRITÓRIO 

atender aos dois ambientes da SEDE DO 
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA, localizada a Avenida Tancredo Neves Ed. 

Salvador/BA CRCBA conforme memorial descritivo 

andar que totalizam 558,80 m² mais Loja térrea com 
162,44 m² do Edf. CEO Salvador Shopping situado na Av. Tancredo Neves n º 2539 Torre Londres. Para que a Sede 

ssa entrar em funcionamento será necessário a estruturação dos imóveis conforme projeto elaborado, inclusive com 

qualidade e graus adequados. Estarão de acordo com as últimas revisões dos padrões 
especificadas nos memoriais descritivos em anexo.  

salubre, no tocante a adequação dos 
ciados e com muitos anos de uso. Muitos 

se a solução mais adequada para a substituição dos móveis atualmente 
, de material adequado e durarão muitos 

, sendo emitido relatório com as 

realização de certame licitatório. 

Para a contratação da pessoa jurídica prestadora do referido objeto será necessário que esta possua todas as certidões 
negativas de débitos tributários e trabalhista exigidas em lei, além de passar por processo seletivo disciplinado na Lei nº 



 

 

05. DEMAIS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

A qualidade de todo e qualquer material será submetida a averiguação e aprovação pelo fiscal do contrato nomeado 
pelo CRCBA;  Os móveis fornecidos pela contratada, deverão ser novos, de boa qualidade e originais
mínima de 12 meses após a entrega, mesmo que finde o prazo contratual com a contratada;  O fornecedor será 
responsável pela entrega dos móveis
funcionamento;  No decurso do prazo de garantia o fornecedor se compromete a reparar todos os defeitos de 
fabricação que venham ocorrer e, se necessário, a substituir o 
se por todos os custos decorrentes, d

 

5.1 DOS RESULTADOS ESPERADOS

Qualidade, adequação às especificações dos memorial descritivo

Pronta resposta às demandas dos serviços solicitados pelo CRCBA.

 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

Caberá ao contratado prestar o objeto na forma descrita neste Termo de referência.

Caberá ao CRCBA honrar com os pagamentos devidos pelos serviços prestados, objeto desta contratação.

O CRCBA efetuará os pagamentos devidos 
pelo fiscal do contrato. 

O pagamento estará condicionado a apresentação das certidões negativas exigidas de débitos tributários e trabalhistas.

 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O CRCBA efetuará os pagamentos à contratada mediante apresentação de nota fiscal após a entrega 
móveis. 

 

8. FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

O contratado será selecionado mediante critérios estabelecidos nas Leis nº 8.666/93 e 10.520/02.

 

9. CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

O critério para a seleção do fornecedor será a apresentação da proposta mais vantajosa para o contratante, dentre os 

05. DEMAIS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A qualidade de todo e qualquer material será submetida a averiguação e aprovação pelo fiscal do contrato nomeado 
fornecidos pela contratada, deverão ser novos, de boa qualidade e originais

após a entrega, mesmo que finde o prazo contratual com a contratada;  O fornecedor será 
dos móveis;  Os móveis deverão possuir garantia pelo fornecedor contra falhas ou defeitos de 

funcionamento;  No decurso do prazo de garantia o fornecedor se compromete a reparar todos os defeitos de 
fabricação que venham ocorrer e, se necessário, a substituir o móvel defeituoso, às suas expensas, responsabilizando
se por todos os custos decorrentes, do transporte.   

5.1 DOS RESULTADOS ESPERADOS 

adequação às especificações dos memorial descritivo; 

Pronta resposta às demandas dos serviços solicitados pelo CRCBA. 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

Caberá ao contratado prestar o objeto na forma descrita neste Termo de referência. 

Caberá ao CRCBA honrar com os pagamentos devidos pelos serviços prestados, objeto desta contratação.

O CRCBA efetuará os pagamentos devidos à contratada mediante apresentação de nota fiscal devidamente atestada 

O pagamento estará condicionado a apresentação das certidões negativas exigidas de débitos tributários e trabalhistas.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

CBA efetuará os pagamentos à contratada mediante apresentação de nota fiscal após a entrega 

8. FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

O contratado será selecionado mediante critérios estabelecidos nas Leis nº 8.666/93 e 10.520/02.

DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

O critério para a seleção do fornecedor será a apresentação da proposta mais vantajosa para o contratante, dentre os 

A qualidade de todo e qualquer material será submetida a averiguação e aprovação pelo fiscal do contrato nomeado 
fornecidos pela contratada, deverão ser novos, de boa qualidade e originais e com garantia 

após a entrega, mesmo que finde o prazo contratual com a contratada;  O fornecedor será 
pelo fornecedor contra falhas ou defeitos de 

funcionamento;  No decurso do prazo de garantia o fornecedor se compromete a reparar todos os defeitos de 
ituoso, às suas expensas, responsabilizando-

 

Caberá ao CRCBA honrar com os pagamentos devidos pelos serviços prestados, objeto desta contratação. 

o de nota fiscal devidamente atestada 

O pagamento estará condicionado a apresentação das certidões negativas exigidas de débitos tributários e trabalhistas. 

CBA efetuará os pagamentos à contratada mediante apresentação de nota fiscal após a entrega de todos os 

O contratado será selecionado mediante critérios estabelecidos nas Leis nº 8.666/93 e 10.520/02. 

O critério para a seleção do fornecedor será a apresentação da proposta mais vantajosa para o contratante, dentre os 



 

 

licitantes habilitados. 

 

10. ESTIMATIVA DE PREÇOS 

O valor de referência para a aquisição d
trinta e um Reais e quarenta e sete centavos
 
No orçamento do CRCBA para o exercício de 2022 há a previsão de recursos orçamentários suficientes para a 
cobertura total da despesa. 

 

11. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

O contrato será gerido pelo funcionário
email: compras@crc-ba.org.br, tel.: 71 2109
Ramaiana Santos Assis, Gerente de Desenvolvimento Operacional do CRCBA
desenop@crc-ba.org.br. 

 

12. CONDIÇÕES DE ENTREGA / CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO

O contratante rejeitará, no todo, os materiais e serviços que estiverem em desacordo com as especificações constantes 
no Edital de Licitação e seus respectivos anexos. O aceite 
lote, conforme especificações técnicas e os mesmos deverão ser entregues e instalados no local definido neste edital.

 

12.1 LOCAL DE ENTREGA 

A entrega dos móveis será realizada em até 10 dias corrid
realizado em até 15 (quinze) dias após a entrega total do

 

13. DEMAIS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

A qualidade de todo e qualquer móvel
presta serviços ao CRCBA e pela fiscal do contrato
qualidade e originais. Não serão aceitos componentes recuperados;  Todos os 
12 meses após a sua entrega e instalação
ser garantidos pelo fornecedor contra falhas ou defeitos de funcionamento;  No decurso do prazo de garantia o 
fornecedor se compromete a reparar todos os defeitos de 
substituir o móvel defeituoso, às suas expensas, responsabilizando
material, de mão de obra ou de transporte.  Cumprir as normas t

O valor de referência para a aquisição dos móveis é de R$ 259.331,47 (Duzentos e 
centavos). 

No orçamento do CRCBA para o exercício de 2022 há a previsão de recursos orçamentários suficientes para a 

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

o funcionário do CRCBA, Valnei Nascimento da Fonseca, Encarregado do Setor de Compras
ba.org.br, tel.: 71 2109-4041 e a fiscalização do contrato será feita pela 

, Gerente de Desenvolvimento Operacional do CRCBA. Esta atendo no Tel.: 71 2109

12. CONDIÇÕES DE ENTREGA / CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

O contratante rejeitará, no todo, os materiais e serviços que estiverem em desacordo com as especificações constantes 
no Edital de Licitação e seus respectivos anexos. O aceite de recebimento será feito pela Gerência responsável a cada 

especificações técnicas e os mesmos deverão ser entregues e instalados no local definido neste edital.

será realizada em até 10 dias corridos após a adjudicação do objeto
ze) dias após a entrega total dos móveis devidamente instalados no ambiente do escritório

13. DEMAIS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

móvel será submetida a uma averiguação e aprovação pela 
e pela fiscal do contrato;  Os móveis fornecidos pela contratada, deverão ser novos, de boa 

qualidade e originais. Não serão aceitos componentes recuperados;  Todos os móveis
ega e instalação, mesmo que finde o prazo contratual com a contratada;  O

pelo fornecedor contra falhas ou defeitos de funcionamento;  No decurso do prazo de garantia o 
fornecedor se compromete a reparar todos os defeitos de fabricação que venham a ocorrer e, se necessário, a 

defeituoso, às suas expensas, responsabilizando-se por todos os custos decorrentes, sejam de 
material, de mão de obra ou de transporte.  Cumprir as normas técnicas de ergonomia

Duzentos e cinquenta e nove mil trezentos e 

No orçamento do CRCBA para o exercício de 2022 há a previsão de recursos orçamentários suficientes para a 

Encarregado do Setor de Compras, 
e a fiscalização do contrato será feita pela funcionária do CRCBA 

Esta atendo no Tel.: 71 2109-4015, 

 

O contratante rejeitará, no todo, os materiais e serviços que estiverem em desacordo com as especificações constantes 
de recebimento será feito pela Gerência responsável a cada 

especificações técnicas e os mesmos deverão ser entregues e instalados no local definido neste edital. 

os após a adjudicação do objeto. O pagamento será 
devidamente instalados no ambiente do escritório.  

será submetida a uma averiguação e aprovação pela empresa de assessoria que 
s fornecidos pela contratada, deverão ser novos, de boa 

móveis deverão ter garantia mínima de 
, mesmo que finde o prazo contratual com a contratada;  Os móveis deverão 

pelo fornecedor contra falhas ou defeitos de funcionamento;  No decurso do prazo de garantia o 
fabricação que venham a ocorrer e, se necessário, a 

se por todos os custos decorrentes, sejam de 
écnicas de ergonomia; 



 

 

14. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E PRODUTOS 

A CONTRATADA deverá constar no orçamento aprovado pelo CONTRATANTE o prazo da garantia dos 
meses, contado da entrega e execução dos serviços. Durante esse prazo a CONTRATADA estará obrigada a refazer 
os serviços considerados imperfeitos, sem quaisquer ônus adicionais para o CONTRATANTE, restabelecendo
a correção, o prazo de garantia. E se necessário substituir o 
por todos os custos decorrentes, sejam de materiais, de mão

 

15 PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

A área competente para conferir e fiscalizar o objeto c
pela Srª. Ramaiana Assis Santos com o suporte da empresa contratada para este fim, observados os art. 67, 73 a 76 
da Lei Federal nº 8.666/93. Ao referido setor competirá zelar pela perfeita execuç
com o previsto no Edital, seus anexos e na proposta da CONTRATADA. Em caso de eventual irregularidade, 
inexecução ou desconformidade na execução do Contrato, o agente fiscalizador dará ciência à CONTRATADA do 
sucedido, fazendo-o por escrito, assim como das providências exigidas pelo CONTRATANTE para sanar a falha ou 
defeito apontado. Todo e qualquer dano decorrente da inexecução, parcial ou total do Contrato, ainda que imposto a 
terceiros, será de única e exclusiva responsabi
não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou 
desconformidades havidas na execução do ajuste, aí incluídas imperfeições de natureza t
provenientes de vício redibitório, como tal definido pela Lei Civil. II 
rejeitar, no todo ou em parte, os serviços, objeto desta licitação, caso as mesmas afastem
Contrato, do Edital, e da proposta da CONTRATADA. 

 

 
 
 
 
 

GARANTIA DOS SERVIÇOS E PRODUTOS  

A CONTRATADA deverá constar no orçamento aprovado pelo CONTRATANTE o prazo da garantia dos 
meses, contado da entrega e execução dos serviços. Durante esse prazo a CONTRATADA estará obrigada a refazer 

os considerados imperfeitos, sem quaisquer ônus adicionais para o CONTRATANTE, restabelecendo
a correção, o prazo de garantia. E se necessário substituir o móvel defeituoso, as suas expensas, responsabilizando
por todos os custos decorrentes, sejam de materiais, de mão-de-obra ou de transporte. 

15 PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO 

A área competente para conferir e fiscalizar o objeto contratado será a Gerencia de Desenop neste ato representado 
pela Srª. Ramaiana Assis Santos com o suporte da empresa contratada para este fim, observados os art. 67, 73 a 76 
da Lei Federal nº 8.666/93. Ao referido setor competirá zelar pela perfeita execuç
com o previsto no Edital, seus anexos e na proposta da CONTRATADA. Em caso de eventual irregularidade, 
inexecução ou desconformidade na execução do Contrato, o agente fiscalizador dará ciência à CONTRATADA do 

o por escrito, assim como das providências exigidas pelo CONTRATANTE para sanar a falha ou 
defeito apontado. Todo e qualquer dano decorrente da inexecução, parcial ou total do Contrato, ainda que imposto a 
terceiros, será de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. I – A fiscalização de que trata esta Cláusula 
não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou 
desconformidades havidas na execução do ajuste, aí incluídas imperfeições de natureza t
provenientes de vício redibitório, como tal definido pela Lei Civil. II – O CONTRATANTE reserva
rejeitar, no todo ou em parte, os serviços, objeto desta licitação, caso as mesmas afastem

do Edital, e da proposta da CONTRATADA.  

 

 

 

 

 

A CONTRATADA deverá constar no orçamento aprovado pelo CONTRATANTE o prazo da garantia dos móveis de 12 
meses, contado da entrega e execução dos serviços. Durante esse prazo a CONTRATADA estará obrigada a refazer 

os considerados imperfeitos, sem quaisquer ônus adicionais para o CONTRATANTE, restabelecendo-se após 
defeituoso, as suas expensas, responsabilizando-se 

obra ou de transporte.  

 

será a Gerencia de Desenop neste ato representado 
pela Srª. Ramaiana Assis Santos com o suporte da empresa contratada para este fim, observados os art. 67, 73 a 76 
da Lei Federal nº 8.666/93. Ao referido setor competirá zelar pela perfeita execução do pactuado, em conformidade 
com o previsto no Edital, seus anexos e na proposta da CONTRATADA. Em caso de eventual irregularidade, 
inexecução ou desconformidade na execução do Contrato, o agente fiscalizador dará ciência à CONTRATADA do 

o por escrito, assim como das providências exigidas pelo CONTRATANTE para sanar a falha ou 
defeito apontado. Todo e qualquer dano decorrente da inexecução, parcial ou total do Contrato, ainda que imposto a 

A fiscalização de que trata esta Cláusula 
não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou 
desconformidades havidas na execução do ajuste, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aqueles 

O CONTRATANTE reserva-se no direito de 
rejeitar, no todo ou em parte, os serviços, objeto desta licitação, caso as mesmas afastem-se das especificações do 



 

 

MDF 
Medium-density fiberboard é um material
por MDF. Em  
português a designação correta é
através da aglutinação de fibra
madeira são coladas umas as outras com resina e fixadas através de pressão.
 
O MDF é oferecido com as faces sem revestimento (
revestimento melamínico (BP) ou 
para uso interior e não deve ser exposto à ação da água nem em ambientes com umidade 
excessiva. O produto sai da fábrica i
barreira efetiva ao ataque da maioria de insetos furadores.
Utilizaremos as chapas de mdf previamente revestido, com os materiais especificados para confecção dos 
painéis e móveis de todos os ambientes.

Abaixo foto do MDF Pau Ferro - Cristallo
 

 

 

 

 

Abaixo foto do MDF Argila 

 

 

MARCENARIA- MEMORIAL 

é um material derivado da madeira e é internacionalmente conhecido 

português a designação correta é placa de fibra de madeira de média densidade. Este é fabricado 
fibras de madeira com resinas sintéticas e outros aditivos. As placas de 

madeira são coladas umas as outras com resina e fixadas através de pressão.

O MDF é oferecido com as faces sem revestimento (in natura); com uma ou duas faces com 
revestimento melamínico (BP) ou finish foil (FF). O MDF é um produto desenvolvido especialmente 

não deve ser exposto à ação da água nem em ambientes com umidade 
sai da fábrica isento da presença de insetos, pois sua constituição forma uma 

barreira efetiva ao ataque da maioria de insetos furadores.  
Utilizaremos as chapas de mdf previamente revestido, com os materiais especificados para confecção dos 

mbientes. VER PLANTA DE MARCENARIA ESPECÍFICA.

Cristallo 

 

e é internacionalmente conhecido 

placa de fibra de madeira de média densidade. Este é fabricado 
sintéticas e outros aditivos. As placas de 

madeira são coladas umas as outras com resina e fixadas através de pressão. 

in natura); com uma ou duas faces com 
(FF). O MDF é um produto desenvolvido especialmente 

não deve ser exposto à ação da água nem em ambientes com umidade 
sento da presença de insetos, pois sua constituição forma uma 

Utilizaremos as chapas de mdf previamente revestido, com os materiais especificados para confecção dos 
VER PLANTA DE MARCENARIA ESPECÍFICA. 



 

 

 RODÍZIOS 
Locais: indicados no projeto arquitetônico
Os rodízios a serem utilizados nos Racks das 
características: 
� Rodízio de silicone transparente;
� Ferragem cromada; 
� Base giratória com placa de fixação
� Freio (ou trava); 
� Tamanho entre 90 e 100 mm (altura total);
� Devem ser adequados à carga do móvel 

 
CORREDIÇAS 
Para as gavetas, utilizar corrediça telescópica zincada com amortecedor. O modelo das corrediças 
deve ser adequado à carga da gaveta
 
 TRILHOS 
Para as portas deslizantes, utilizar trilhos de sustentação em 
 

indicados no projeto arquitetônico de interiores, item marcenaria
Os rodízios a serem utilizados nos Racks das salas 1 e 2 (ver projeto) devem possuir as seguintes 

Rodízio de silicone transparente; 

Base giratória com placa de fixação; 

Tamanho entre 90 e 100 mm (altura total); 
Devem ser adequados à carga do móvel que irão suportar. 

Para as gavetas, utilizar corrediça telescópica zincada com amortecedor. O modelo das corrediças 
da gaveta que irão suportar. 

Para as portas deslizantes, utilizar trilhos de sustentação em alumínio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de interiores, item marcenaria. 
salas 1 e 2 (ver projeto) devem possuir as seguintes 

Para as gavetas, utilizar corrediça telescópica zincada com amortecedor. O modelo das corrediças 

 



 

 

       Ao 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07
 
EMPRESA:   

(E-MAIL):______________ 

 

Apresentamos a nossa Proposta de Preços para 
conforme as especificações e condições constantes no Edital e memoriais descritivos.

                   a serem confeccionadas

  

Item   Descrição dos móveis                  Valor do item / 

 
1 - 04 (quatro) Prateleiras em 
"L" confeccionadas em MDF 
melaminico branco (dim: 
2,19/1,13X0,03X0,60/0,40)

2 - 01 (um) Armário superior 
com portas de abrir confecci
nado em MDF melaminico 
branco internamente e exte
namente em MDF Argila (dim: 
1,125X0,82X0,35) 
3 - 01 (um) Armário sob ba
cada com portas de abrir e 
gavetas confeccionado em 
MDF melaminico branco inte
namente e externamente em 
MDF Argila (dim: 
1,11X0,70X0,58) 
4 - 01 (um) Painel TV confe
cionado em MDF madeirado 
Pau Ferro Natural (dim: 
3,898X1,30X0,03) 
5 - 01 (um) Painel em "Z" co
feccionado em MDF madeir
do Pau Ferro Natural (dim: 
3,901/0,335/0,616X2,56X0,03)

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

07/2022.   

  CNPJ:    ENDEREÇO:  

Apresentamos a nossa Proposta de Preços para confecção de móveis, na forma do Pregão Eletrôni
conforme as especificações e condições constantes no Edital e memoriais descritivos.

a serem confeccionadas 
Item   Descrição dos móveis                  Valor do item / proposta 

Prateleiras em 
"L" confeccionadas em MDF 

2,19/1,13X0,03X0,60/0,40) 
R$____________________ 

Armário superior 
com portas de abrir confeccio-

melaminico 
branco internamente e exter-
namente em MDF Argila (dim: 

R$____________________ 
Armário sob ban-

cada com portas de abrir e 
gavetas confeccionado em 
MDF melaminico branco inter-
namente e externamente em 
MDF Argila (dim: 

R$____________________ 
Painel TV confec-

cionado em MDF madeirado 

R$____________________ 
Painel em "Z" con-

feccionado em MDF madeira-
do Pau Ferro Natural (dim: 
3,901/0,335/0,616X2,56X0,03) R$____________________ 

  TELEFONE:   

, na forma do Pregão Eletrônico nº 07/2022, 
conforme as especificações e condições constantes no Edital e memoriais descritivos. 

 

 



 

 

6 - 01 (um) Móvel confecci
nado em MDF melaminico 
branco internamente e exte
namente em MDF madeirado 
Pau Ferro Natural (dim: 
1,399X0,635X0,58) 
7 - 01 (um) Móvel confecci
nado em MDF melaminico 
branco internamente e exte
namente em MDF Cinza S
grado Essencial com tampo 
em vidro preto (dim: 
2,60X0,70X0,35 
8 - 01 (um) Painel confecci
nado em MDF madeirado Pau 
Ferro Natural (dim: 
4,06X2,60X0,03) 
9 - 01 (um) Móvel confecci
nado em MDF melaminico 
branco internamente e exte
namente em MDF Pau Ferro 
naturalcom tampo em vidro 
preto (dim: 3,065X0,90X0,645)
10 - 01 (um) Painel confecci
nado em MDF madeirado 
Ferro Natural (dim: 
3,968X2,60X0,03) 
11 - 01 (um) Mesa confecci
nada em MDF Pau Ferro N
tural (dim: 1,08X0,75X0,60)

12 - 01 (um) Armário superior 
confeccionado em MDF m
laminico branco internamente 
e externamente em MDF Arg
la com portas basculantes em 
espelho bronze (dim: 
2,70X0,45X0,35) 

13 - 01 (um) Armário sob ba
cada confeccionado em MDF 
melaminico branco interna-
mente e externamente em 
MDF Argila com portas de 
abrir e gavetas (dim: 
2,70X0,66X0,53) 

Móvel confeccio-
nado em MDF melaminico 
branco internamente e exter-
namente em MDF madeirado 

R$____________________ 
Móvel confeccio-

MDF melaminico 
branco internamente e exter-
namente em MDF Cinza Sa-
grado Essencial com tampo 

R$____________________ 
Painel confeccio-

nado em MDF madeirado Pau 

R$____________________ 
Móvel confeccio-

nado em MDF melaminico 
branco internamente e exter-
namente em MDF Pau Ferro 
naturalcom tampo em vidro 
preto (dim: 3,065X0,90X0,645) R$____________________ 

Painel confeccio-
 Pau 

R$____________________ 
Mesa confeccio-

nada em MDF Pau Ferro Na-
tural (dim: 1,08X0,75X0,60) 

R$____________________ 
Armário superior 

confeccionado em MDF me-
laminico branco internamente 

externamente em MDF Argi-
la com portas basculantes em 

R$____________________ 
Armário sob ban-

cada confeccionado em MDF 
a-

mente e externamente em 
MDF Argila com portas de 

R$____________________ 



 

 

14 - 01 (um) Armário superior 
em "L" confeccionado em 
MDF melaminico branco inte
namente e externamente em 
MDF Argila com portas de 
abrir (dim: 
1,74/1,86X0,82X0,35) 
15 - 01 (um) Armário sob ba
cada confeccionado em MDF 
melaminico branco interna-
mente e externamente em 
MDF Argila com portas de 
abrir e gavetas (dim: 
1,735/1,185X0,66X0,60/0,38)

16 - 01 (um) Armário superior 
confeccionado em MDF m
laminico branco internamente 
e externamente em MDF Arg
la com portas de abrir (dim: 
1,495X0,82X0,35) 
17 - 01 (um) Armário sob ba
cada confeccionado em MDF 
melaminico branco 
internamente e externamente 
em MDF Argila com portas de 
abrir e gavetas (dim: 
0,70X0,66X0,55) 
18 - 01 (um) Painel com duas 
portas de abrir confeccionado 
em MDF madeirado Pau ferro 
natural (dim: 8,29X2,60X0,03)

19 - 01 (um) Balcão com carr
nho CPU confeccionado em 
MDF madeirado Pau Ferro 
Cistallo da Duratex com tampo 
em MDF Preto Cristallo da 
Duratex (dim: 
2,10X1,10X0,50) 
20 - 01 (um) Armário inferior 
com portas de abrir confecci
nado em MDF melaminico 
branco internamente e exte
namente em MDF Pau Ferro 
Cristallo da Duratex (dim: 
1,22X0,60X0,58) 

Armário superior 
em "L" confeccionado em 
MDF melaminico branco inter-
namente e externamente em 
MDF Argila com portas de 

R$____________________ 
Armário sob ban-

cada confeccionado em MDF 
a-

mente e externamente em 
MDF Argila com portas de 

1,735/1,185X0,66X0,60/0,38) 
R$____________________ 

Armário superior 
confeccionado em MDF me-

branco internamente 
e externamente em MDF Argi-
la com portas de abrir (dim: 

R$____________________ 
Armário sob ban-

cada confeccionado em MDF 

internamente e externamente 
em MDF Argila com portas de 

R$____________________ 
Painel com duas 

portas de abrir confeccionado 
em MDF madeirado Pau ferro 
natural (dim: 8,29X2,60X0,03) 

R$____________________ 
Balcão com carri-

nho CPU confeccionado em 
madeirado Pau Ferro 

Cistallo da Duratex com tampo 
em MDF Preto Cristallo da 

R$____________________ 
Armário inferior 

com portas de abrir confeccio-
nado em MDF melaminico 
branco internamente e exter-

Pau Ferro 
Cristallo da Duratex (dim: 

R$____________________ 



 

 

21 - 01 (um) Móvel baixo abe
to confeccionado em MDF Pau 
Ferro Cristallo da Duratex i
ternamente e externamente 
(dim: 1,90X0,625X0,60 

22 - 01 (um) Armário alto com 
portas de abrir confeccionado 
em MDF melaminico branco 
internamente e externamente 
em MDF madeirado Pau Ferro 
Natural (dim: 1,50X2,32X0,56)

23 - 01 (um) Armário alto com 
portas de abrir confeccionado 
em MDF melaminico branco 
internamente e externamente 
em MDF madeirado Pau Ferro 
Natural (dim: 
3,06X2,32X0,937) 
24 - 02 (dois) Armários altos 
com portas de abrir confecci
nados em MDF 
melaminico branco interna-
mente e externamente em 
MDF madeirado Pau Ferro 
Natural Cristallo (dim: 
0,995X2,70X0,489 E 
0,985X2,70X0,557) 
25 - 02 (dois) Armários baixos 
com portas de correr confe
cionados em MDF melaminico 
branco internamente e exte
namente em MDF madeirado 
Pau Ferro Natural Cristallo 
(dim: 1,145X0,40X0,48 E 
0,835X0,40X0,38 
26 - 01 (um) Armário baixo 
circulação com portas de abrir 
confeccionado em MDF m
laminico branco internamente 
e externamente em MDF Pau 
ferro Natural Cristallo (dim: 
1,06X0,60X0,335) 

Móvel baixo aber-
to confeccionado em MDF Pau 
Ferro Cristallo da Duratex in-
ternamente e externamente 

R$____________________ 
alto com 

portas de abrir confeccionado 
em MDF melaminico branco 
internamente e externamente 
em MDF madeirado Pau Ferro 
Natural (dim: 1,50X2,32X0,56) 

R$____________________ 
Armário alto com 

portas de abrir confeccionado 
branco 

internamente e externamente 
em MDF madeirado Pau Ferro 

R$____________________ 
Armários altos 

com portas de abrir confeccio-

a-
mente e externamente em 

Ferro 

R$____________________ 
Armários baixos 

com portas de correr confec-
cionados em MDF melaminico 
branco internamente e exter-
namente em MDF madeirado 
Pau Ferro Natural Cristallo 
(dim: 1,145X0,40X0,48 E 

R$____________________ 
Armário baixo 

circulação com portas de abrir 
confeccionado em MDF me-
laminico branco internamente 
e externamente em MDF Pau 
ferro Natural Cristallo (dim: 

R$____________________ 



 

 

27 - 01 (um) Armário baixo 
com portas de correr confe
cionado em MDF melaminico 
branco internamente e exte
namente em MDF madeira 
Pau Ferro Natural (dim: 
2,64X0,90X0,65) 
28 - 01 (um) Estante com n
chos confeccionada em MDF 
madeirado Pau Ferro Natural 
com nichos em MDF Argila 
(dim: 0,90X2,60X0,60) 

29 - 01 (um) Armário baixo 
com portas de abrir com esp
ço para frigobar confeccionado 
em MDF melaminico branco 
internamente e externamente 
em MDF madeira Pau Ferro 
Natural (dim: 2,58X0,90X0,60)

30 - 01 (um) Painel em "U" 
confeccionado em MDF m
deirado Pau Ferro Natural 
(dim: 1,75/0,50X2,60X0,025)

31 - 01 (um) Base para ba
deiras confeccionada em MDF 
madeirado Pau Ferro Natural 
(dim: 1,75X0,60X0,40) 

32 - 01 (um) Mesa confecci
nada em MDF madeirado Pau 
Ferro Cristallo (dim: 
1,20X0,75X0,50) 
33 - 01 (um) Armário superior 
com portas de correr confe
cionado em MDF melaminico 
branco internamente e exte
namente em MDF madeirado 
Pau Ferro Cristallo (dim: 
3,07X0,80X0,30) 
34 - 01 (um) Mesa confecci
nada em MDF madeirado Pau 
Ferro Cristallo (dim: 
1,461X0,75X0,50) 

Armário baixo 
com portas de correr confec-
cionado em MDF melaminico 
branco internamente e exter-
namente em MDF madeira 

R$____________________ 
Estante com ni-

confeccionada em MDF 
madeirado Pau Ferro Natural 
com nichos em MDF Argila 

R$____________________ 
Armário baixo 

com portas de abrir com espa-
ço para frigobar confeccionado 
em MDF melaminico branco 

externamente 
em MDF madeira Pau Ferro 
Natural (dim: 2,58X0,90X0,60) 

R$____________________ 
Painel em "U" 

confeccionado em MDF ma-
deirado Pau Ferro Natural 
(dim: 1,75/0,50X2,60X0,025) 

R$____________________ 
Base para ban-

confeccionada em MDF 
madeirado Pau Ferro Natural 

R$____________________ 
Mesa confeccio-

nada em MDF madeirado Pau 

R$____________________ 
Armário superior 

correr confec-
cionado em MDF melaminico 
branco internamente e exter-
namente em MDF madeirado 

R$____________________ 
Mesa confeccio-

nada em MDF madeirado Pau 

R$____________________ 



 

 

35 - 01 (um) Armário alto com 
portas de abrir confeccionado 
em MDF melaminico branco 
internamente e externamente 
em MDF madeirado Pau Ferro 
Cristallo (dim: 
1,60X2,60X0,50) 
36 - 01 (um) Painel com arm
rio quadro de luz confeccion
do em MDF Argila Texturizado 
(Duratex) (dim: 
1,885/0,15X2,60X0,20/0,03)

37 - 01 (um) Armário quadro 
de luz confeccionado em MDF 
madeirado Pau Ferro Cristallo 
(dim: 0,60X1,00X0,145) 

38 - 01 (um) Armário baixo 
com portas de correr confe
cionado em MDF melaminico 
branco internamente e exte
namente em MDF madeirado 
Pau Ferro Cristallo (dim: 
2,15X0,90X0,60) 
39 - 01 (um) Estante confe
cionada em MDF melaminico 
branco internamente e exte
namente em MDF madeirado 
Pau Ferro Cristallo (dim: 
3,13X2,32X0,41) 
40 - 01 (um) Balcão com gav
tas e prateleira confeccionado 
em MDF melaminico branco 
internamente e externamente 
em MDF madeirado Pau Ferro 
Cistallo da Duratex com tampo 
em MDF Preto Cristallo da 
Duratex (dim: 
1,40X1,05X0,55) 

Armário alto com 
portas de abrir confeccionado 
em MDF melaminico branco 
internamente e externamente 
em MDF madeirado Pau Ferro 

R$____________________ 
Painel com armá-

quadro de luz confecciona-
do em MDF Argila Texturizado 

1,885/0,15X2,60X0,20/0,03) 
R$____________________ 

Armário quadro 
de luz confeccionado em MDF 
madeirado Pau Ferro Cristallo 

R$____________________ 
Armário baixo 

com portas de correr confec-
cionado em MDF melaminico 
branco internamente e exter-
namente em MDF madeirado 

R$____________________ 
Estante confec-

cionada em MDF melaminico 
internamente e exter-

namente em MDF madeirado 

R$____________________ 
Balcão com gave-

tas e prateleira confeccionado 
em MDF melaminico branco 
internamente e externamente 
em MDF madeirado Pau Ferro 
Cistallo da Duratex com tampo 
em MDF Preto Cristallo da 

R$____________________ 



 

 

41 - 01 (um) Móvel apoio café 
com portas de correr confe
cionado em MDF melaminico 
branco internamente e exte
namente em MDF Pau Ferro 
Cristallo da Duratex com ta
po em vidro temperado preto 
(dim: 1,46X0,50X0,40) 

42 - 01 (um) Móvel com portas 
de abrir confeccionado em 
MDF melaminico branco inte
namente e externamente em 
MDF Pau Ferro Deep Wood 
da Arauco (dim: 
1,95X0,90X0,50) 

43 - 01 (um) Aparador confe
cionado em MDF madeirado 
Pau Ferro Deep Wood da 
rauco (dim: 1,29X0,90X0,50)

44 - 01 (um) Revestimento de 
pilar em MDF madeirado pau 
Ferro Cristallo (dim: 
1,51X2,60X0,58 
45 - 01 (um) Divisória com 
porta de abrir confeccionada 
em MDF Pau Ferro Natural 
Cristallo da Duratex (dim: 
2,11X1,10X0,03) 
46 - 01 (um) Armário alto com 
portas de abrir confeccionado 
em MDF melaminico branco
internamente e externamente 
em MDF Argila (dim: 
0,80X2,10X0,60) 

47 - 01 (um) Armário superior 
com portas de abrir confecci
nado em MDF melaminico 
branco internamente e exte
namente em MDF Argila (dim: 
1,22X0,72X0,60) 

Móvel apoio café 
com portas de correr confec-
cionado em MDF melaminico 
branco internamente e exter-
namente em MDF Pau Ferro 

da Duratex com tam-
po em vidro temperado preto 

R$____________________ 
Móvel com portas 

de abrir confeccionado em 
MDF melaminico branco inter-
namente e externamente em 
MDF Pau Ferro Deep Wood 

R$____________________ 
Aparador confec-

cionado em MDF madeirado 
Pau Ferro Deep Wood da A-
rauco (dim: 1,29X0,90X0,50) R$____________________ 

Revestimento de 
pilar em MDF madeirado pau 

R$____________________ 
Divisória com 

porta de abrir confeccionada 
em MDF Pau Ferro Natural 
Cristallo da Duratex (dim: 

R$____________________ 
Armário alto com 

portas de abrir confeccionado 
em MDF melaminico branco 
internamente e externamente 

R$____________________ 
Armário superior 

com portas de abrir confeccio-
nado em MDF melaminico 
branco internamente e exter-
namente em MDF Argila (dim: 

R$____________________ 



 

 

                     

Valor total da proposta R$__________________________
 

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do Pregão. 

DECLARAMOS QUE: I - Nos preços cotados estamos computando todos os custos necessários, para a 
confecção, instalação e entrega dos bens, bem como 

48 - 01 (um) Armário sob ba
cada com portas de abrir e um 
gavetão confeccionado em 
MDF melaminico branco inte
namente e externamente em 
MDF Argila (dim: 
1,22X0,66X0,58) 

49 - 20 (vinte) Prateleiras 
feccionadas em MDF melam
nico branco (dim: 5 - 
2,86X0,03X0,84; 5 - 
0,85X0,03X0,50; 5 - 
2,63X0,03X0,50 E 5 - 
4,26X0,03X0,81) 

50 - 03 (três) Revestimento
de pilar em MDF madeirado 
Pau Ferro Natural Cristalo da 
Duratex (dim: 
1,45/1,06/0,47X6,24X0,02)
51 - 01 (um) Fechamento m
zanino confeccionado em 
MDF madeirado pau Ferro 
Natural Cristallo da Duratex 
(dim: 5,17/0,42X0,64X0,02)

52 - 01 (um) Revestimento de 
pilar em MDF madeirado Pau 
Ferro Natural Cristallo da D
ratex (dim: 
1,43/1,43/0,59/0,59X3,00X0,0
2) 
53 - 01 (um) Armário vestiário 
mezanino com portas de abrir 
com chaves confeccionado em 
MDF melaminico branco inte
namente e externamente em 
MDF Argila da Duratex (dim: 
1,50X2,00X0,50) 

 

Valor total da proposta R$__________________________ 

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do Pregão. 

Nos preços cotados estamos computando todos os custos necessários, para a 
entrega dos bens, bem como matéria prima e todos os materiais 

Armário sob ban-
cada com portas de abrir e um 
gavetão confeccionado em 
MDF melaminico branco inter-
namente e externamente em 

R$____________________ 
 con-

em MDF melami-

R$____________________ 
Revestimentos 

de pilar em MDF madeirado 
Pau Ferro Natural Cristalo da 

1,45/1,06/0,47X6,24X0,02) R$____________________ 
Fechamento me-

zanino confeccionado em 
MDF madeirado pau Ferro 
Natural Cristallo da Duratex 
(dim: 5,17/0,42X0,64X0,02) R$____________________ 

Revestimento de 
pilar em MDF madeirado Pau 
Ferro Natural Cristallo da Du-

1,43/1,43/0,59/0,59X3,00X0,0
R$____________________ 

Armário vestiário 
mezanino com portas de abrir 

confeccionado em 
MDF melaminico branco inter-
namente e externamente em 
MDF Argila da Duratex (dim: 

R$____________________ 
 

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do Pregão.  

Nos preços cotados estamos computando todos os custos necessários, para a 
e todos os materiais e peças necessárias a 



 

 

confecção total do móvel, tributos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras 
despesas necessárias ao fiel e integral cumprimento do objeto, e não serão solicitados acréscimos, a
título, sendo os serviços prestados sem ônus adicional;

II - Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo
objeto deste certame; 

III - Estamos cientes e concordamos com as condições estabele

Dados do representante legal da empresa para assinatura da Ata de Registro de Preços e dos Contratos:

1. Nome: 

2. CPF: 

3. RG:                                                

4. Naturalidade:                                       Nacionalidade: 

5. Cargo/função:  

6. Endereço completo:   

 

Local e data. 

 

___________________________

Responsável Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tributos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras 
despesas necessárias ao fiel e integral cumprimento do objeto, e não serão solicitados acréscimos, a
título, sendo os serviços prestados sem ônus adicional; 

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o contrato para entrega do 

Estamos cientes e concordamos com as condições estabelecidas no Edital desta Licitação e seus Anexos. 

Dados do representante legal da empresa para assinatura da Ata de Registro de Preços e dos Contratos:

3. RG:                                                      Órgão Expedidor:  

dade:                                       Nacionalidade:  

___________________________ 

tributos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras 
despesas necessárias ao fiel e integral cumprimento do objeto, e não serão solicitados acréscimos, a qualquer 

nos a assinar o contrato para entrega do 

cidas no Edital desta Licitação e seus Anexos.  

Dados do representante legal da empresa para assinatura da Ata de Registro de Preços e dos Contratos: 



 

 

 
Contrato de prestação de serviços que entre si fazem, de um lado, o 
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA 
BAHIA,com sede em Salvador 
no CNPJ/MF sob o número 15.244.148/0001
pr
denominado CRCBA, e, de outro, XXXXXXXXXXX, com sede em 
XXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXX, na Rua/AVXXXXXXXX,nºXXXX, 
Bairro XXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXX, neste ato representado 
por seu re
CONTRATADA, sujeitando as partes contratantes às normas constantes 
naLei nº 10.520, de 17/7/2002, Lei Complementar nº 123, de 13/12/2006 e 
Decreto nº 8.538, de 06/10/2015,
condições que se seguem:

 
 
          CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

 

            Este pregão tem por objeto 
material e instalação para 
CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA, localizada a Avenida Tancredo Ne
Salvador Shopping, Torre Londres 
memorial descritivo do projeto aprovado que segue em anexo.
 

A descrição detalhada dos 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - 

Entregar os móveis conforme as especificações do objeto descritas nos memoriais descritivos 
procedendo com a instalação

Os móveis devem contar com garantia mínima de 1
mesmo que finde o prazo contratual.

Entregar / realizar o objeto deste contrato dentro do prazo estipulado n
contas da data de assinatura deste instrumento contratual.

Responsabilizar-se pela manutenção e reparos dos móveis fornecidos pelo período de 12 meses, 
a  contar da assinatura deste instrumento contratual.

ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO 

Contrato de prestação de serviços que entre si fazem, de um lado, o 
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA 
BAHIA,com sede em Salvador - BA, na Rua do Salete, 320, Barris, inscrito 
no CNPJ/MF sob o número 15.244.148/0001-49, representado por seu 
presidente, Contador André Luis Barbosa dos Santos, de ora em diante 
denominado CRCBA, e, de outro, XXXXXXXXXXX, com sede em 
XXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXX, na Rua/AVXXXXXXXX,nºXXXX, 
Bairro XXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXX, neste ato representado 
por seu representante legal, XXXXXXXX, de ora em diante denominada 
CONTRATADA, sujeitando as partes contratantes às normas constantes 
naLei nº 10.520, de 17/7/2002, Lei Complementar nº 123, de 13/12/2006 e 
Decreto nº 8.538, de 06/10/2015, Lei nº 8.666/1993, 
condições que se seguem: 

DO OBJETO 

Este pregão tem por objeto Serviço de marcenaria na confecção de móveis de escritório com 
para atender aos dois ambientes da SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA, localizada a Avenida Tancredo Ne
orre Londres - 31º andar  e loja Térreo – Salvador/BA CRCBA conforme 

memorial descritivo do projeto aprovado que segue em anexo. 

escrição detalhada dos móveis está nos memoriais descritivos constante no Anexo I do Edital.

 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

s conforme as especificações do objeto descritas nos memoriais descritivos 
instalação no ato da entrega daqueles que assim necessitem

devem contar com garantia mínima de 12 meses após a sua entrega
mesmo que finde o prazo contratual. 

Entregar / realizar o objeto deste contrato dentro do prazo estipulado no Termo de Referência, a 
contas da data de assinatura deste instrumento contratual. 

se pela manutenção e reparos dos móveis fornecidos pelo período de 12 meses, 
da assinatura deste instrumento contratual. 

 

Contrato de prestação de serviços que entre si fazem, de um lado, o 
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA 

BA, na Rua do Salete, 320, Barris, inscrito 
49, representado por seu 

esidente, Contador André Luis Barbosa dos Santos, de ora em diante 
denominado CRCBA, e, de outro, XXXXXXXXXXX, com sede em 
XXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXX, na Rua/AVXXXXXXXX,nºXXXX, 
Bairro XXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXX, neste ato representado 

presentante legal, XXXXXXXX, de ora em diante denominada 
CONTRATADA, sujeitando as partes contratantes às normas constantes 
naLei nº 10.520, de 17/7/2002, Lei Complementar nº 123, de 13/12/2006 e 

Lei nº 8.666/1993, mediante as cláusulas e 

de marcenaria na confecção de móveis de escritório com          
DO CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA, localizada a Avenida Tancredo Neves Ed. CEO 
Salvador/BA CRCBA conforme 

s está nos memoriais descritivos constante no Anexo I do Edital. 

s conforme as especificações do objeto descritas nos memoriais descritivos 
queles que assim necessitem. 

após a sua entrega / instalação, 

o Termo de Referência, a 

se pela manutenção e reparos dos móveis fornecidos pelo período de 12 meses, 



 

 

Efetuar a correção e reparação de erros, vícios ou incorreções dos itens objeto no prazo de 10 
dias, após efetiva notificação do gestor do contrato e fiscal de contrato.

Atender aos requerimentos e solicitações do fiscal do contrato, durante a execução do contrato, a 
fim de adequar ou refazer os trabalhos quando não estiverem sendo executados de acordo com o 
Projeto, termo de Referência e seus anexos.

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa, dolo, quando da exec

Emitir nota fiscal relativa a entrega / realização dos produtos / serviços, após aprovação do 
CRCBA. 

       CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 

Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as 
estabelecidas neste contrato.

 
Acompanhar a entrega dos móveis bem como a 
atentando para as especificações do Termo de Referência

 
Rejeitar, no todo ou em parte, 
que por ventura estejam avariados
 
Comunicar a contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a 
móveis. 

 
Notificar a contratada, por escrito e com antecedência, sobre 
débitos de sua responsabilidade.
 

 

      CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS

       O valor total pela aquisição dos 
desembolso dar-se-á com recursos 
6.3.2.1.03.01.001 – Móveis e Utensílios de Escritório.

        

      Não haverá custo adicional a título de 

 
 

       CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O CRCBA efetuará o pagamento em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação da fatura / 
nota fiscal correspondentes ao fechamento mensal dos serviços, devidamente atestadas e 

reparação de erros, vícios ou incorreções dos itens objeto no prazo de 10 
dias, após efetiva notificação do gestor do contrato e fiscal de contrato. 

Atender aos requerimentos e solicitações do fiscal do contrato, durante a execução do contrato, a 
equar ou refazer os trabalhos quando não estiverem sendo executados de acordo com o 

Projeto, termo de Referência e seus anexos. 

se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa, dolo, quando da execução dos serviços objeto destes contratos; 

Emitir nota fiscal relativa a entrega / realização dos produtos / serviços, após aprovação do 

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo 
estabelecidas neste contrato. 

a entrega dos móveis bem como a instalação no ambiente do escritório
especificações do Termo de Referência. 

Rejeitar, no todo ou em parte, os móveis fora das especificações do Termo de Referência ou 
que por ventura estejam avariados no ato da entrega.   

Comunicar a contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a confecção e instalação

Notificar a contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer 
débitos de sua responsabilidade. 

DOS PREÇOS 

valor total pela aquisição dos móveis é de R$...........,...(......................................), cujo 
á com recursos previstos em dotação orçamentária própria, sob a rubrica 

óveis e Utensílios de Escritório. 

Não haverá custo adicional a título de instalação dos móveis. 

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
O CRCBA efetuará o pagamento em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação da fatura / 
nota fiscal correspondentes ao fechamento mensal dos serviços, devidamente atestadas e 

 

reparação de erros, vícios ou incorreções dos itens objeto no prazo de 10 

Atender aos requerimentos e solicitações do fiscal do contrato, durante a execução do contrato, a 
equar ou refazer os trabalhos quando não estiverem sendo executados de acordo com o 

se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes 
dos serviços objeto destes contratos;  

Emitir nota fiscal relativa a entrega / realização dos produtos / serviços, após aprovação do 

condições de preço e prazo 

instalação no ambiente do escritório, 

ações do Termo de Referência ou 

confecção e instalação dos 

multas, penalidades e quaisquer 

......,...(......................................), cujo 
previstos em dotação orçamentária própria, sob a rubrica 

O CRCBA efetuará o pagamento em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação da fatura / 
nota fiscal correspondentes ao fechamento mensal dos serviços, devidamente atestadas e 



 

 

acompanhadas das certidões de regularidade junto ao FGTS, ao INSS e à Justiça do 
Trabalho, além da Declaração de Optante pelo Simples Nacional, se for o caso.

 
CLÁUSULA SEXTA - PRAZO PREVISTO DE ENTREGA DO 

A contratada deverá entregar e montar os móveis
contrato.  

 
 

      CLÁUSULA SÉTIMA - DA V
O presente contrato vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura, e será regido pelas Leis nº 10.520/02 e nº
Brasileiro. 
 

 
       CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO 
       O contrato será fiscalizado por aquele designado 

 
       CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES

Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/1993 e art. 7º da Lei nº 10.520/2002, a 
Contratada que atrasar injustificadamente a entrega dos
qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação e/ou deixar de executar total ou 
parcialmente o objeto do contrato, ficando sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, 
às seguintes sanções: 

 

Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 
contratuaisconsideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante;

 
Multa de: 0,5% (meio por cento) por dia so
injustificado, limitada aincidência a 30 (trinta) dias. Após o trigésimo dia e a critério da 
Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto,deforma 
a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 
unilateral da avença; 

 
I. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento de 

quaisquer obrigações assumidas, por ocorrência;
 

II. 10% (dez por cento)

 
Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem II, 
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

 
Suspensão temporária do direito
Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

Impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, 
descredenciamentono SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos

acompanhadas das certidões de regularidade junto ao FGTS, ao INSS e à Justiça do 
Trabalho, além da Declaração de Optante pelo Simples Nacional, se for o caso.

PRAZO PREVISTO DE ENTREGA DO OBJETO 

entregar e montar os móveis imediatamente após a assinatura do 

DA VIGÊNCIA 
O presente contrato vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura, e será regido pelas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/1993 e pelo Código Civil 

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
O contrato será fiscalizado por aquele designado pela Presidência. 

DAS SANÇÕES 
Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/1993 e art. 7º da Lei nº 10.520/2002, a 
Contratada que atrasar injustificadamente a entrega dos produtos, falhar, fraudar ou descumprir 
qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação e/ou deixar de executar total ou 
parcialmente o objeto do contrato, ficando sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, 

Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 
contratuaisconsideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 

de: 0,5% (meio por cento) por dia sobre o valor da parcela inadimplida, em caso de atraso 
injustificado, limitada aincidência a 30 (trinta) dias. Após o trigésimo dia e a critério da 
Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto,deforma 

nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 

5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento de 
quaisquer obrigações assumidas, por ocorrência; 

10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem II, 
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

Impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, 
descredenciamentono SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 

 

acompanhadas das certidões de regularidade junto ao FGTS, ao INSS e à Justiça do 
Trabalho, além da Declaração de Optante pelo Simples Nacional, se for o caso. 

imediatamente após a assinatura do 

O presente contrato vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
e pelo Código Civil 

Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/1993 e art. 7º da Lei nº 10.520/2002, a 
produtos, falhar, fraudar ou descumprir 

qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação e/ou deixar de executar total ou 
parcialmente o objeto do contrato, ficando sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, 

Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 
contratuaisconsideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

bre o valor da parcela inadimplida, em caso de atraso 
injustificado, limitada aincidência a 30 (trinta) dias. Após o trigésimo dia e a critério da 
Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto,deforma 

nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 

5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento de 

sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto. 

Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem II, 

de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, 



 

 

 
As sanções poderão ser aplicadas de modo cumulativo ou não, independentemente de sua 
quantidade. 

 
 

       CLÁUSULA DÉCIMA - DO 
Fica eleito o foro da Justiça Federal
contrato, com renúncia de 

 

E por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias 
de igual teor, para um só efeito.

 
Salvador, XX de XXXXXX

 
 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO

 
 

 
Testemunhas 

 
Assinatura: 

 

CPF: 

 
 

As sanções poderão ser aplicadas de modo cumulativo ou não, independentemente de sua 

DO FORO 
Fica eleito o foro da Justiça Federal-Seção Bahia, para dirimir as questões oriundas deste 
contrato, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias 
de igual teor, para um só efeito. 

Salvador, XX de XXXXXX de 2022. 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
xxxxxxxxxx 

EMPRESA XXXXXXXXXXXX–XXXXXXX 

 Assinatura: 

 CPF: 

 

As sanções poderão ser aplicadas de modo cumulativo ou não, independentemente de sua 

Seção Bahia, para dirimir as questões oriundas deste 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias 

DA BAHIA 

 

 


