
EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO – 17/2019 

1. REGÊNCIA LEGAL: 

Esta licitação será pela Lei 10.520/2002, Decreto n° 5.450/2005, Lei Complementar 123/2006, Decreto nº 
6.204/2007, Decreto nº 7892/2013, subsidiariamente à Lei n° 8.666/1993. 

2. UNIDADE SOLICITANTE: 

CROBA- CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA 

3. MODALIDADE: 4. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 

PREGÃO ELETRÔNICO 17/2019 

5. TIPOD E LICITAÇÃO / FORMA DE 
APURAÇÃO: 

6. REGIME DE EXECUÇÃO: 

 MENOR PREÇO  ITEM REGISTRO DE PREÇO 

 MAIOR OFERTA  LOTE  INTEGRAL  PREÇO UNITARIO 

   GLOBAL  PARCELADO  PREÇO GLOBAL 

7. OBJETO 

SELECIONAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO, VISANDO A AQUISIÇÃO de 
mobiliários sob medidas, incluindo-se a entrega, instalações e assistência técnica durante o 
prazo de garantia e cadeiras diversas certificadas pelo IMETRO, de acordo com as normas 
de ergonomia e as normas da ABNT que atenda as normas técnicas para a mobiliária do 
CRO/BA,conforme especificações e delimitações constantes deste Edital, em especial no 
Termo de referência ora anexado, destinado ao Conselho Regional de Odontologia da 
Bahia. 
8. LOCAL, DATA E HORA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: 

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br HORA: 12h00minh etapa de lances 

DATA: 11/04/2019  

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10. PREGOEIRO / PORTARIA 

6.3.2.1.01.03.002 MOBILIARIOS EM GERAL Roberval Nóbrega Evangelista  

11. PRAZO DE ENTREGA / VIGÊNCIA: 

O prazo de entrega será de acordo com o anexo VI na ATA DE REGISTRO DE PREÇO. A vigência é de 12 
(doze) meses conforme cláusula décima segunda da referida ATA 

12. LOCAL DE EXECUÇÃO: 

Auditório da Sede do CROBA no horário de expediente conforme ÍTEM 14 

13. ANEXOS AO EDITAL: 

I. TERMO DE REFERÊNCIA VII- ADESÃO AO SIMPLES 

II. CREDENCIAMENTO VIII- DECLARAÇÃO DO EMPREGO DO MENOR  

III. DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE IX- MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS 
IMPEDITIVOS 

IV- CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO.  

X- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

V. DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA.   

VI- MODELO DE PROPOSTA 

 

 

14. LOCAL E MEIO DE RETIRADA E COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL: 

LOCAL: CONTROLADORIA, Sede do CROBA, sito à Rua Basílio da Gama, n.° 03, Salvador, Bahia Fone: (71) 
3114-2525, endereço eletrônico: www.croba.org.br – HORÁRIO 10H ÀS 18H. 

 
 
 
 



15. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
15.1- O pregão é Exclusivo para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com fulcro no 
artigo 6º do Decreto nº 6.204/2007, que regulamenta o art. 48 da Lei Complementar nº 
123/2006, desde que seja especializada no ramo, legalmente constituída, e que satisfaça as 
exigências fixadas neste edital e apresente os documentos nele exigidos. 

 
15.2-O licitante deverá estar regularmente inscrito no sistema eletrônico “Compras 
Governamentais”, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, o qual é de acesso livre - 
Sicafweb), devendo providenciar o seu credenciamento dentro do serviço “Pregão Eletrônico”. 

15.3- Não serão admitidas nesta licitação empresas sob forma de consórcio, com suspensão 
temporária para licitar ou contratar, nos termos do inciso III, art. 87 da Lei n° 8.666/1993, bem 
como as que estiverem em regime de falência ou concordata. 

15.4- Os proponentes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de 
suas propostas. 

15.5- O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação, e que sua proposta está em conformidade com 
as exigências do instrumento convocatório, nos termos do § 2º, art. 21 do Decreto nº 
5.450/2005. 

15.6- A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 
sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital. 

15.7- Todos os documentos exigidos na presente licitação devem estar em nome da empresa 
Licitante e estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente, 
quando for o caso. 

15.8- Não poderão participar desta Licitação: 
 

 a) empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o CROBA, 
durante o prazo da sanção aplicada; 
 

b) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação; 

c) empresa impedida de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção 
aplicada; 

d) sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

e) empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão; 

f) empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação 
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação; 

g) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos 
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem 
representando interesse econômico em comum; 



h) consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição 
 
 

16. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 
16.1- O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal 

e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, conforme §1º, art. 3º do Decreto nº 
5.450/2005, no site www.comprasgovernamentais.gov.br. 
 

16.2- O credenciamento do licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, que também será requisito 
obrigatório para fins de habilitação. 

 
16.3- O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do 

licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico (§ 6°, art. 3° do Decreto nº 
5.450/2005). 

16.4- O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
provedor do sistema ou ao CRO/BA, promotor da licitação, responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros, conforme 
§ 5°, art. 3° do Decreto nº 5.450/2005. 

17. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS  

 
17.1- A participação no pregão eletrônico ocorrerá mediante acesso através de senha privativa 

do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, com a descrição do 
objeto ofertado, as quantidades, os valores unitários e totais, bem como os prazos de 
entrega, na forma definida nos Anexos I e II deste Edital, até a data e hora marcadas 
para a abertura da sessão, exclusivamente por meio eletrônico, quando, então, encerrar-
se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 

17.2- Somente será admitida proposta para o quantitativo total estimado. 
 

17.3- O não envio da proposta em conformidade com o descrito no subitem anterior implicará 
na desclassificação do licitante. 

17.4- Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada. 

17.5- O Pregoeiro, por meio de diligência, poderá suspender a sessão pública do certame, com 
vistas a esclarecer as especificações do produto cotado. 

17.6- O licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública deste pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua 
desconexão. 

17.7- A empresa licitante deverá apresentar declaração expressa de que nos preços cotados 
estão inclusos todos os tributos, despesas com mão de obra, fretes, seguros, tarifas e 
demais encargos, de qualquer natureza, que direta ou indiretamente incidam sobre a 
execução do objeto deste Pregão. 



17.8- A 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. 

17.9- A Proposta Comercial será preenchida em conformidade com Edital, Termo de 
Referência e Anexos. 

17.10- A Proposta Comercial deverá conter os preços unitário e total do item, e ainda, sendo 
que o último deverá constar em algarismos e por extenso. 

17.11- Havendo discordância entre os preços unitário e total, prevalecerá o de menor valor, e 
entre os valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes 
últimos, devendo o Pregoeiro proceder às correções necessárias. 

17.12- As propostas terão prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias, contados da data 
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

17.13- Na ausência de indicação expressa do prazo de validade, considerar-se-á tacitamente o 
prazo indicado de 90 (noventa) dias. 

17.14- Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para assinatura da ata de 
registro de preços, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

17.15- Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital 
e de seus anexos, que sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis. 

18. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS 

 
18.1- A partir do horário previsto no preâmbulo deste Edital terá início a Sessão Pública do 

Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 17/2019, com a divulgação das propostas 
de preços recebidas, conforme o Edital e de acordo com o Decreto nº 5.450/2005. 
 

18.2- Os licitantes interessados poderão participar da sessão pública na Internet, por meio do 
uso dos recursos de acesso ao sistema eletrônico. 

18.3- Após a abertura, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando 
aquelas que não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 
Edital. 

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

18.5- As propostas de preços contendo a descrição do objeto, do valor e dos eventuais anexos 
estarão disponíveis na Internet. 

18.6- A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens, 
em campo próprio do sistema eletrônico. 

18.7- Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos 
proponentes. 

18.8- Cabe 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 qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

19. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES  

 
19.1- Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por 



meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu 
recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

19.2- Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo valor do lote que é a soma de 
todos itens contidos neste. 

19.3- Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado e as regras 
de aceitação dos mesmos. 

19.4- Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado no sistema. 

19.5- Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 

19.6- Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, 
vedada a identificação do detentor do lance. 

19.7- A etapa dos lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento, 
emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes. Findo o prazo, automaticamente, será 
encerrada a recepção de lances. 

19.8- Após o fechamento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de 
menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação. 

19.9- 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, 
retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 
realizados. 

19.10- Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos 
participantes. 
20.    DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

20.1- As Propostas serão julgadas e adjudicadas ao vencedor do certame pelo MENOR 
PREÇO DO LOTE, conforme definido neste Edital e seus Anexos. 

20.2- O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços, que poderá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o 
lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua 
aceitação. 

20.3- Somente serão aceitas propostas cujos preços sejam compatíveis com os praticados no 
mercado, devendo ser recusadas, após a etapa de lances, aquelas que apresentarem 
valores unitários que, sem razoabilidade, sejam superiores aos constantes no Termo de 
Referência - Anexo I do Edital. 

20.4- Após a sessão de lances, analisando a aceitabilidade ou não, o Pregoeiro anunciará o 
licitante vencedor imediatamente após o encerramento da etapa de lances da Sessão 
Pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da 
aceitação do lance de menor valor. 



20.5- Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às 
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente 
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que 
atenda ao Edital. 

20.6- Ocorrendo a situação a que se refere o item anterior, o Pregoeiro poderá negociar com o 
licitante para que seja obtido preço melhor. 

20.7- Após o resultado classificatório correspondente e a homologação, o preço será registrado 
no Sistema de Registro de Preços do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, cujo 
resumo será publicado na imprensa oficial, para ciência dos interessados e efeitos legais. 

20.8- A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 
que deles poderão advir, não cabendo direito à indenização de qualquer espécie. Fica 
facultada a utilização de outros meios contratuais, respeitada a legislação pertinente às 
licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro 
preferência em igualdade de condições. 
 

21. DA HABILITAÇÃO:  

 

21.1- Dos Documentos de Habilitação: 

 

21.2- Para habilitação neste pregão eletrônico, o licitante deverá possuir registro cadastral 
atualizado no Sicaf, que será confirmado por meio de consulta “on line” ao sistema, durante a 
sessão. 

21.3- Os documentos de habilitação constantes do Sicaf a serem avaliados são os seguintes: 
 

a) Número da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da 
Fazenda; 

 

b) Certidão Conjunta (Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

c) Certidão (Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa) emitida pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social - INSS; 

d) CRF - Certificado de Regularidade do FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal; 
 

e) CNDT - Certidão Negativa de débitos trabalhistas. 
 

21.4- Para fins de habilitação, deverão ser apresentados ainda: 
 

21.4-I.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 

21.4-I.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores e alterações ou da 
consolidação respectiva; 

21.4-I.3. Certidão Negativa de Falência ou, se for o caso, Certidão de Recuperação Judicial, 



expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

21.4-I.4. Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo 
na condição de aprendiz, conforme modelo de declaração no Anexo III, nos termos 
do inciso XXXIII do art. 7º da CF/1988 e Lei nº 9.854/1999. 

21.4-I.5. Declaração do licitante, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fato 
superveniente que possa impedir a sua habilitação neste certame, inclusive na 
vigência contratual caso venha a ser contratado pelo Cofecon, conforme modelo de 
declaração no Anexo IV, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador 
dos licitantes, com o nº da Cédula de Identidade do declarante. 

21.5- Apresentação de, pelo menos, 1 (um) atestado de capacidade técnica, expedido em seu 
nome, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando que a 
empresa licitante prestou ou presta os serviços objeto desta licitação, pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto deste Edital. 

21.6-  Apresentação de todas as declarações conforme anexos deste edital. 

 
21.7- Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010, emitido pela 

própria ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou entidade creditada pelo Inmetro 
ou declaração equivalente; 

 
21.7.1- Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de 

comercialização dos produtos emitida pelo fabricante, específica para este processo 
licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida 
em cartório, garantindo também por no mínimo 05 (cinco) anoso mobiliário contra 
eventuais defeitos de fabricação. 

21.8- Caso nos registros cadastrais conste algum documento com prazo de validade expirado, o 
Pregoeiro poderá consultar o documento nos sítios oficiais das entidades responsáveis pelo 
referido tributo e emissoras de certidões. 

21.9- Conforme regem os arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006, as microempresas e 
empresas de pequeno porte, por ocasião da participação no certame, deverão apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição. 

21.10- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 2 (dois) dias úteis, prorrogável por igual período, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o licitante for declarado vencedor do certame, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

21.11- A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legalmente previstas, quando 
serão convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

21.12- Do Envio da Documentação: 

a) A proposta de preços adequada ao lance final e os documentos de habilitação constantes 
deste edital  

b) deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, por meio do endereço eletrônico 
compras@croba.org.br, no prazo de 3 (três) horas, contado da solicitação no sistema 
eletrônico. 

21.13- Todos os documentos enviados por e-mail deverão ser apresentados em original, ou 
cópia autenticada, no prazo de até 3 (três) dias úteis, impreterivelmente, no seguinte 
endereço: Rua Basílio da Gama, 03, Canela, Salvador, Bahia. 



21.14- Para garantir a integridade da documentação e da proposta, recomenda-se que 
contenham índice e folhas numeradas e timbradas com o nome, logotipo ou logomarca 
da licitante. 

21.15- A proposta de preços deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou 
impressa, sem alternativas, opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, e 
dela deverão constar: 

a) Identificação social, número do CNPJ, assinatura do representante da proponente, 
referência a esta licitação, número de telefone, endereço, dados bancários, fac-símile e, 
indicação de endereço eletrônico (e-mail); 

b) Descrição clara do objeto de acordo com as especificações do Anexo I deste Edital; 

c) Indicação única de preços para o objeto, com exibição do valor unitário apenas em 
algarismos e por extenso, com duas casas decimais, conforme o lance final respectivo, 
devendo os licitantes elaborar suas propostas com base no modelo constante no Anexo II 
deste Edital; 

d) Prazo de entrega do objeto deste Pregão, conforme especificação constante no Termo de 
Referência (Anexo I) são 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da Nota de 
Empenho e do Ofício de autorização do CROBA. 

e) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contado da data da sessão 
pública de recebimento da proposta de preços. 

21.16- No caso do prazo de entrega e de validade da proposta ser omitidos na proposta, o 
Pregoeiro entenderá como sendo igual ao previsto neste edital.  

21.17- Constatado o atendimento das exigências habilitatórias fixadas neste Edital, o licitante 
será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame, caso não haja 
interposição de recursos, encaminhando-se, em seguida, os autos à autoridade 
competente para homologação. 

21.18- Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 
dispositivo deste edital e seus anexos, o Pregoeiro considerará o licitante inabilitado, 
sendo convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções legais cabíveis. 

21.19- Da sessão pública será lavrada ata circunstanciada, que mencionará todos os licitantes, a 
classificação dos lances, bem como as ocorrências que interessarem ao julgamento desta 
licitação. 

21.20- O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidões, 
para verificar as condições de habilitação das licitantes. 

 

22.   DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
22.1- Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão. 

22.2- Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 

22.3- Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 



do certame. 
 

22.4- Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Administração, o 
Licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder o início da sessão. 
 
 
23.   DOS RECURSOS  

 
23.1- Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente, 

em campo próprio no sistema, a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o 
prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, que será encaminhada 
ao Pregoeiro, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar as 
contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr a partir do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

23.2- Os recursos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro do CROBA, exclusivamente via sistema 
eletrônico (www.comprasnet.gov.br), em campo próprio (art. 26, Decreto nº 
5.450/2005), a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
ou nesse mesmo prazo, encaminhá-lo devidamente instruído para apreciação e 
decisão da Autoridade Competente. 

23.3- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 

23.4- O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

23.5- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor. 

23.6- Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Sede do 
CROBA localizada à Rua Basílio da Gama, 03, Canela, Salvador, Bahia, nos dias 
úteis no horário de 10:00 às 18:00. 

23.7- Não serão conhecidos os recursos interpostos, quando vencidos os respectivos prazos 
legais. 

 

23.8- Não será admitida intenção de recurso de caráter protelatório, fundada em mera 
insatisfação da licitante. 

 
 
24.   DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS:  
 

24.1- Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital (art. 19, 
Decreto nº 5.450/2005). 

 
25. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 
25.1 As despesas decorrentes da execução da Ata de Registro de Preços a ser firmada entre as 
partes correrão à conta do Orçamento Geral do CROBA, por meio da Dotação Orçamentária 
Conta: 6.3.2.1.01.03.002 MOBILIARIOS EM GERAL 



26. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DA EXECUÇÃO DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO  

 

 26.1- O prazo de entrega dos materiais deverá ser de 30 (trinta) dias corridos, contados a 
partir do recebimento da Nota de Empenho e do Ofício de autorização enviados pelo 
CROBA. 

 26.2- O CROBA se reserva o direito de solicitar os materiais, objeto deste pregão, na 
medida de sua necessidade. 

 26.3- As quantidades descritas são estimativas máximas para fornecimento durante 12 
(doze) meses, com entregas em períodos alternados e quantidades definidas de acordo com as 
necessidades da Administração. 

 26.4- Os materiais objeto deste Pregão serão entregues na Sede do CROBA, situada na Rua 
Basílio da Gama, 03, Canela, Salvador, Bahia. 

 26.5- O recebimento dos materiais dar-se-á por uma comissão a ser constituída por 
colaboradores do CROBA. 

 26.6- O recebimento dos materiais será efetivado nos seguintes termos: 
 

 26.7- Provisoriamente para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais 
ofertados, com as especificações constantes deste Termo de Referência. 

 26.8- Definitivamente, após ter sido examinado e considerado em perfeitas condições de uso 
pelo CROBA. 

 26.9- O recebimento provisório ou definitivo dos materiais não exclui a responsabilidade da 
eventual CONTRATADA em âmbito civil, nem ético profissional pelo perfeito cumprimento 
das obrigações assumidas, dentro dos limites estabelecidos pela Lei. 

 

27. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

27.1. A contar da assinatura da Ata de Registro (minuta anexa VI), o prazo de validade da mesma é 
de 12 meses. 

27.2. Os preços não sofrerão reajustes, a não ser no caso do previsto no art. 65, II, d da Lei 
8.666/93. 

27.3. Por tratar-se da modalidade de Registro de Preço, os valores deste edital refem-se apenas às 
estimativas anuais de consumo, podendo ou não serem solicitadas ao licitante vencedor,como 
também, não ser solicitada nenhuma aquisição no período de vigência do contrato; 

27.4. As notas fiscais/faturas não poderão conter rasuras e deverão informar o número da conta 
bancária para depósito em nome da empresa. 

 

28.   DAS PENALIDADES 

28.1. A recusa  injustificada da adjudicatária em assinar contrato, entregar materiais,  aceitar ou 
retirar instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Autarquia, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades aqui previstas. 

28.2. As multas serão descontadas dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato e quando 
for o caso, cobradas judicialmente. 

28.3. Pelo descumprimento total ou parcial da entrega dos materiais e equipamentos, a Comissão 
de Licitações poderá, garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 



I – advertência; 

II – multa equivalente  a 20% do valor adjudicado. 

III – rescisão de contrato; 

IV – suspensão do direito de licitar junto ao CRO/BA, por prazo não superior a 05 (cinco)  anos; 

V – declaração de inidoneidade para contratar ou transacionar com o CRO/BA.   

28.4. Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à contratada a pena da suspensão dos direitos de 
licitar com a administração pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, em função da gravidade da 
falta cometida. 

28.5. Quando o objeto não for entregue, no todo ou parcialmente, dentro dos prazos estipulados, a 
suspensão do direito de licitar será automática e perdurará até que seja feita a entrega na sua 
totalidade, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei e neste edital. 

 

29.   DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

29.1. É facultado ao Pregoeiro, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder, em qualquer fase da 
licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 

29.2. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste 
Pregão, sujeitando-se a licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei n.º 8.666/93.  

29.3. O Contratante não aceitará a transferência de responsabilidade do CONTRATADO. 

29.4. As normas deste edital de licitação na modalidade pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados. 

29.5. O desatendimento de exigências formais, desde que não comprometam a exata compreensão 
de sua proposta ou a aferição das condições de habilitação dos licitantes, não implicará no 
afastamento sumário de qualquer licitante. 

29.6. Os pedidos de esclarecimentos ou providências referentes a este processo licitatório devem 
ser enviados ao Pregoeiro até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão 
pública, para o endereço eletrônico compras@croba.gov.br, conforme o preâmbulo deste Edital.  

27.7. O CROBA reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação, no total ou em parte, 
sem que caiba indenização de qualquer espécie. 

27.8. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em 
vigor. 

27.9. Fica eleito o Foro da Comarca de Salvador para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas 
decorrentes da presente licitação, com renúncia de outros ainda que privilegiados. 
 
Salvador, 29 de março de 2019.  
 
 
 

Roberval Nóbrega Evangelista 
Pregoeiro 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA E QUANTITATIVO DO CROBA 
 

1. OBJETO 

Aquisição de mobiliário para a Sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia. 

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 

O CROBA adquiriu uma sede nova em 2018, que passa por uma reforma e será inaugurada 
em março de 2019. Desde então se tem o projeto para ambientar e assim atender os 
profissionais de forma mais confortável e acolhedora, na Sede nova, com a intenção de 
ampliar e promover um ambiente mais seguro com qualidade de trabalho obedecendo as 
normas técnicas ABNT, NR e ABERGO exigidas atualmente no desempenho de suas 
atividades diárias; 

3. ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS 

TERMO DE REFERÊNCIA E QUANTITATIVO DO CROBA 

LOTE ÚNICO – MÓVEIS DE ESCRITÓRIO 

ITEM DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO 

UNID. 

FORNE
C. 

QT
D 

PREÇO 
UNIT. 

ESTIM. 

VALOR 
TOTAL 
ESTIM. 

1 
Mesas para reunião, redonda, diâmetro de 1 
metro, com pés metálicos na cor preta, tampo 
com acabamento em amadeirado de cor clara 

UN 4 R$ 684,00 R$ 2.736,00 

2 

Mesas para reunião, retangular, dimensões de 1 
metro x 2 metros, com pés metálicos na cor 
preta, tampo com acabamento em amadeirado 
de cor clara 

UN 1 R$ 712,00 R$ 712,00 

3 

Mesas para reunião, retangular, dimensões de 
1,2 metro x3,5 metros, com pés metálicos na cor 
preta, tampo com acabamento em amadeirado 
de cor clara 

UN 1 R$ 957,00 R$ 957,00 

4 

Mesas Escritório, retangular, dimensões de 1,2 
metro x 0,60 metros, com pés metálicos na cor 
preta, tampo com acabamento em amadeirado 
de cor clara, com 3 gavetas laterais, com chave 

UN 39 R$ 701,00 R$ 27.339,00 

5 

Mesas para Escritório, retangular, dimensões de 
1,6 metro x 0,70 metros, com pés metálicos na 
cor preta, tampo com acabamento em 
amadeirado de cor clara, com 2 gavetas laterais, 
com chave 

UN 7 R$ 730,00 R$ 5.110,00 

6 

Mesas para refeição, retangular, dimensões de 
0,80 metro x 0,60 metros, com pés metálicos na 
cor preta, tampo com acabamento em 
amadeirado de cor clara, com 4 cadeiras 
simples, para a Copa 

UN 2 R$ 989,00 R$ 1.978,00 

7 

Armário para escritório em MDF, com 
dimensões aproximadas de 0,80 metros x 0,50 
metros de profundidade x 2,10 metros de altura, 
com portas brancas, acabamento nas laterais 
em amadeirado claro, com prateleiras internas, 
com chaves. 

UN 15 R$ 1.072,00 R$ 16.080,00 

8 

Armário para escritório em MDF, com 
dimensões aproximadas de 0,80 metros x 0,50 
metros de profundidade x 2,10 metros de altura, 
com portas brancas, acabamento nas laterais 
em amadeirado claro, para utilização de pastas 
do tipo AZ, com chaves 

UN 7 R$ 930,00 R$ 6.510,00 

9 
Armário para escritório em MDF, com 
dimensões aproximadas de 0,80 metros x 0,50 

UN 15 R$ 1.079,00 R$ 16.185,00 



metros de profundidade x 2,10 metros de altura, 
com portas brancas, acabamento nas laterais 
em amadeirado claro, para guarda de caixas de 
arquivo padrão, com chaves 

  
Total 

R$ 77.607,00 

  
  

4. PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E MONTAGEM 

- O fornecedor deverá entregar e montar os mobiliários no prazo máximo de até 30 (trinta) 
dias corridos a contar da data da assinatura do contrato. 
- O Mobiliário adquirido deverá ser entregue nos endereços abaixo: 
 
Nova Sede do CROBA: Rua Sd. Luís Gonzaga das Vírgens, 111 - Stiep, Salvador -BA, 

CEP: 41820-560 

- A montagem deverá ocorrer em até 48 horas depois de solicitado pelo CROBA e o tempo de 
montagem deverá ser de até 2 (dois) dias, para que não haja interrupção total no funcionamento 
dos setores que serão implantados o mobiliário. 

Os preços contidos neste orçamento já incluem todos os custos e despesas, tais como: custos 
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos 
sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto deste Termo de Referência. 

5. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

A entrega dos materiais deverá ser atestada pelo Órgão Contratante, que aferirá a sua 
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência. 
 
O servidor designado para acompanhar a entrega do objeto formalizará o seu recebimento na 
própria nota fiscal e/ou fatura correspondente, no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis 
contados da data da entrega do objeto, pela Contratada. 
 
A Contratada se obriga a efetuar, a qualquer tempo, a substituição de material rejeitado, se 
este apresentar defeito de fabricação ou divergências relativas às especificações, 
independentemente da quantidade rejeitada. 

6. CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 

Os mobiliários deverão ser entregues e montados às expensas do particular, sendo a entrega 



realizada junto à um servidor designado pelo CROBA, no horário das 07:00 às 18:00 horas na 
cidade de Salvador, Bahia.  

7. PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado após a entrega e montagem dos mobiliários e atestados pelo setor 
responsável. 

8. GARANTIA 

Prazo mínimo de 60 meses de garantia. A Garantia terá cobertura total dos serviços e peças, 
transporte, por conta do fabricante e/ou distribuidor. A garantia deverá ser, em no máximo 48 
(quarenta e oito) horas após o chamado técnico 

9. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Sugerimos a contração do presente objeto, por meio de licitação, em razão do valor, o qual é 
superior a R$ 77.607,00 (setenta e sete mil seiscentos e sete reais), com base nas Leis de 
nºs8.666/93 e 10.520/2002, na modalidade a ser definida pela Diretoria do CROBA. 

10. DA DOCUMENTAÇÃO 

Para participar do certame será necessário apresentar os seguintes documentos: 

 Para Empresa Individual: Registro comercial; 

 Para Sociedade Comercial: Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor) 
devidamente registrado no órgão competente e acompanhado da última alteração 
ou da consolidação; 

 Para Sociedades Por Ações: Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor) 
devidamente registrado no órgão competente, acompanhado de documento 
comprobatório da eleição dos atuais administradores e da última alteração ou da 
consolidação; 

 Para Sociedades Civis: Inscrição do ato constitutivo acompanhada de prova de 
designação da diretoria em exercício e de todas as alterações ou da consolidação; 

 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 Quanto à Regularidade Fiscal: 

 O licitante deverá apresentar habilitação parcial válida no SICAF ou 
apresentar os documentos que supram tal habilitação; 

 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 Prova de regularidade fiscal para com as Fazendas Federal e Distrital ou 
Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou 
outra equivalente, na forma da lei; 

 Prova de regularidade quanto à Dívida Ativa da União, 

 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (CRF); 

 Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – (CNDT), 
da empresa, como de seus representantes, sócios e/ou proprietário, nos 
termos do título VII – A da consolidação das Leis 



 do Trabalho, aprovado pelo decreto Lei n° 5.452 de 1° de maio de 1943 e certidão negativa do 
ministério do trabalho e emprego quanto a recursos e multas. 

 Quanto à Qualificação Econômico-financeira a licitante deverá apresentar: 

 10.3.1. Certidão Negativa de falência ou concordata e de recuperação judicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da 
pessoa física, emitida em até sessenta dias corridos antes da data de apresentação dos 
documentos de habilitação ou com vigência expressa na certidão; 

 DO REGIME DE EXECUÇÃO 

   11.1.O regime de execução é o de Preço Global. 

11. DAS OBRIGAÇÕES 
 

 São obrigações da CONTRATANTE: 

 Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto deste Contrato; 

 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA, relacionado 
ao objeto desta contratação; 

 Notificar a CONTRATADA, no prazo de até 5 (cinco) dias, após a entrega dos 
equipamentos, se necessário, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas e 
quanto ao não atendimento das cláusulas contratuais pactuadas, informando as providências 
que serão adotadas e as respectivas penalidades; 

 Reter o pagamento, no todo ou em parte, caso a CONTRATADA não cumpra com qualquer 
das cláusulas contratuais firmadas ou não atenda as solicitações informadas, inclusive de 
garantia, ou substituição, sem gerar qualquer ônus ao CROBA até a sua regularidade. 

 São obrigações da CONTRATADA: 

 Cumprir fielmente e integralmente ao pactuado, obedecendo às especificações, a qualidade, 
a eficiência, a presteza e a pontualidade, conforme os termos e prazos estabelecidos no Edital 
de Licitação; 

 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações advindas da presente licitação; 

 Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de eventuais imprevistos relacionados à 
execução do presente objeto, a não ser na hipótese de culpa do CONTRATANTE; 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA– DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

 A CONTRATADA é responsável também: 

 Pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros resultantes da 
execução do contrato, bem como quaisquer outros materiais e mão-de-obra necessários a 
consecução da contratação. 

 Por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e 
trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados 
não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE. 



 Pelos encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste 
contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência. 

 São expressamente vedadas a CONTRATADA: 

 A veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização da 
Administração do CROBA. 

 A contratação de colaborador pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE 
durante a vigência deste Contrato. 

 A subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto do presente contrato. 

14. DA ATESTAÇÃO E DO PAGAMENTO 

 O pagamento será efetuado mediante a entrega da Nota Fiscal, em 1 (uma) via, e todos os 
documentos que comprovem a regularidade do INSS-CND; do FGTS-CRF; da Certidão 
Negativa de Tributos e Contribuições Federais da SRF e da Dívida Ativa da União; Certidão 
Negativa do Fisco Estadual e Municipal; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – 
(CNDT) e de outros exigíveis pelos órgãos competentes. 

 O prazo para atestação da nota fiscal/fatura será de 3 (três) dias úteis contados a partir da 
data da apresentação ao representante da CONTRATANTE. 

 A atestação da nota fiscal/fatura apenas ocorrerá se cumpridas todas as exigências pactuadas. 

 O CONTRATANTE reserva-se no direito de recusar o pagamento de notas fiscais/faturas se 
algum ou alguns dos serviços não estiverem sido prestados conforme pactuado. 

14.2.4. A nota fiscal deverá ser emitida pela CONTRATADA e com o mesmo nº de CNPJ que    
originou a contratação. 

 No caso de incorreção nos documentos apresentados serão restituídos à CONTRATADA 
para as correções necessárias, não respondendo o CONTRATANTE por quaisquer encargos 
resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

 O prazo para pagamento se inicia após a regularização da situação ou reapresentação do 
documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para o CROBA, 
nem deverá haver prejuízo da prestação de serviços pela CONTRATADA. 

 O pagamento será feito mediante a prestação dos serviços, em moeda corrente e por meio de 
ordem bancária na conta corrente n° ....., Agência ....., Banco ....., em nome da 
CONTRATADA ou por meio da apresentação de boleto bancário. 

14.6 A atestação das notas fiscais ou faturas correspondentes à prestação dos serviços caberá ao 
Fiscal do Contrato, chefe imediato ou outro servidor designado para esse fim. 

 O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de 15 (quinze) dias, contado da 
data da atestação da nota fiscal/fatura. 

 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de 
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou 
correção monetária. 

 O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes às 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, ou, ainda, glosar parte de serviços 
que não tenham sido executados, nos termos pactuados, garantido o contraditório e a ampla 
defesa. 

 14.10. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de 
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, 
deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a 
retenção na fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a Lei nº 9.317, de 5 de 
dezembro de 1996 e Lei Complementar nº 123, de 2006. 



ANEXO II 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

Ref. Pregão Eletrônico n º 17/2019- Registro de Preços-  

Licitante:   

CNPJ n.º:   

Tel. n.º:  ; Fax n.º:   
Endereço:     

Pela presente credenciamos o(a) Sr(a)  , 

  (nacionalidade)  ,  (estado civil)  , 

  (profissão)  , portador(a) da Cédula de Identidade n.º  e do 
CPF n.º   , residente e domiciliado no endereço   , a 
participar do procedimento licitatório,sob a modalidade Pregão Eletrônico n.º17/2019, instaurado pelo Conselho 
Regional de Psicologia 13ª Região – CRP-13. 

Na qualidade de representante legal da empresa    , acima qualificada, neste
 ato por mim representada, Eu Sr(a)_   , 

  (nacionalidade)  ,  (estado civil)  , 

  (profissão)    , portador(a) da Cédula de Identidade n.º   e do 
CPF n.º   ,  residente  e  domiciliado no endereço       , 
outorga-se ao(à) acima credenciado(a), dentre outros poderes, o de representá-la extrajudicialmente perante a 
Autarquia supramencionada, formular propostas, acordar, discordar e transigir, bem como para acompanhar e 
solucionar demais ocorrências, além do poder de renunciar ao direito de interposição de recurso, e todos os demais 
poderes indispensáveis  ao  bom  andamento do certame, dentre 
outros:     (especificar os demais poderes)    . 

 

 

(Cidade) – (Estado), (dia) de (mês) de 2019. 

 

 

Representante Legal** 

Cargo/Função na Empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO III DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2019 - REGISTRO DE PREÇOS - CROBA 
 

A empresa  declara, sob as penas da lei, o que se segue: 

 

1- Que até a presente data não há qualquer fato impeditivo à sua habilitação; 
 

2- Que após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar não ocorreu fato que 
a impeça de participar da presente Licitação, conforme disposto no § 2º do art. 32 da Lei n° 
8.666/93; 

 

3 - Que não foi declarada inidônea perante o Poder Público; 
 

4 - Que se compromete a informar a superveniência de decisório que a julgue inidônea, 
durante a tramitação do procedimento licitatório ou da execução do Contrato; 

 

5 - Que observa rigorosamente o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição 
Federal. 

 

 

 

  , de  de 2018. 

 

 

 

 

 

(nome/representante legal) 

 

 

OBS.: A Declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa Licitante e 
assinada pelo representante legal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE HABILITAÇÃO 
 

 

 

(nome da empresa)  ,CNPJ n°  , por intermédio de 
seu representante legal, declara, sob as penas da lei, para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
17/2019, REGISTRO DE PREÇOS que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para participação no aludido 
procedimento licitatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(nome/representante legal) 

 

 

 

OBS.: A Declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa Licitante e 
assinada pelo representante legal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

Ref.: Pregão Presencial n.º 17/2019 - REGISTRO DE PREÇOS 

  

 , inscrita no CNPJ/MF  sob o n.º  , por 
intermédio de seu representante legal,  o(a)  Sr(a).   , portador (a)   da   Carteira de 

Identidade RG n.º ________________________________________ e do CPF/MF  n.º  , 
DECLARA, para os fins legais, ser microempresa/empresa de pequeno porte, nos termos da legislação vigente, em 
especial no que tange ao conceito trazido pelo artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar. 

 

 

 _________________, em  de  de 2019. 

 

 

 

(nome/representante legal) 

 

 

OBS.: A Declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa Licitante e 
assinada pelo(s) representante(s) legal(ais). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO VI 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

 

Nome da empresa Licitante/CNPJ-MF:   
 

Endereço completo:    
 

Telefone/Fax/E-mail:    
 

Descrição do Objeto Preço Unitário de cada item 

 
PRAZO DE ENTREGA DO MOBILIÁRIO: ....................(prazo por extenso) dias corridos, 
contados da data da assinatura do competente Contrato. (Prazo de entrega máximo: 30  
(quinze) dias corridos. 

 

PRAZO DE GARANTIA PARA DOS PRODUTOS: 
....................(prazo por extenso) ano.Termo de Recebimento Definitivo. (Prazo de garantia 
mínimo: 05 (cinco)anos. 

 

 

Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos 
incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, 
lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do Edital Pregão Presencial n.º 17/2019 - Registro de 
Preço do CRO/BA e seus Anexos. 

 

 

(Cidade)-(Estado), (dia) de (Mês) de 2019. 

 

 

Assinatura do representante legal da empresa 
 

 

 

 





ANEXO VII MODELO DE DECLARAÇÃO 

SIMPLES NACIONAL 

PAPEL TIMBRADO 

(nome da empresa, CNPJ, endereço completo, fone e fax) 

 

 
DECLARAÇÃO DE REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E 
CONTRIBUIÇÕES – SIMPLES NACIONAL 

 

 
REF.: Pregão Eletrônico Nº 17/2019 – Registro de Preços – CRO/BA 

 

 

PROCESSO Nº 17/2019 – CRO/BA 

A empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica - CNPJ sob o número . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , declara sob as penas da lei 
e para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS, e da contribuição para o 
PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é 
regularmente inscrita no Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e que é ciente da obrigatoriedade de informar mudanças posteriores na forma de 
declarar tributos e contribuições. 

Para esse efeito, a declarante informa que:  

I - preenche os seguintes requisitos: 

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os 
documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem 
assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação 
patrimonial; 



b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica 
(DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal; 

 

II - o signatário é representante legal dessa empresa, assumindo o compromisso de informar à 
Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento 
da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem 
prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais 
pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, 
relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária 
(art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990). 

 

 /  ,  de  de  . 

 

 

 

 

 

Nome legível e assinatura do representante legal da empresa Cargo 



ANEXO VIII MODELO DE DECLARAÇÃO 

Lei 9.854/99 

PAPEL TIMBRADO 

(nome da empresa, CNPJ, endereço completo, fone e fax) 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES QUANTO AO 
TRABALHO DO MENOR 

REF.: Pregão Eletrônico Nº 17/2019 – Registro de Preços – CRO/BA- PROCESSO 

Nº 17/2019 – CROBA 

............................................inscrita no CNPJ nº. ................., por intermédio de seu 

representante legal o Sr.(a) ...................................................................., portador(a) da Carteira de  Identidade  nº.  
.............................................e  do  CPF  nº  ............................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 
da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor 
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

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

 

 

  /  ,  de  de  . 

 

 
 

Nome legível e assinatura do representante legal da empresa Cargo 



ANEXO IX 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

 

 

 

...................RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA........................, inscrita no C.N.P.J. sob o nº............................., com 
sede (endereço completo), em cumprimento ao exigido no Pregão Presencial nº 17/2019, declara, sob as penas da Lei, 
que após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar não ocorreu fato que a impeça de participar da 
presente licitação, conforme disposto no parágrafo segundo do art. 32 da Lei n° 8.666/93. 

 

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

(data) 

 

 

 

 
 

Nome e número da identidade e do C.P.F. do declarante 

Cargo/Função na Empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO X 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

            O Conselho Regional de Odontologia da Bahia, pessoa Jurídica de Direito Público, com 

sede administrativa na Rua Basílio da Gama, 03, Canela, Salvador, Bahia, CNPJ/MF 

15.246.655/0001-11, neste ato representado por sua Conselheira Presidente, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, adiante denominado CONTRATANTE e a empresa 

...........................CNPJ.................., sita à Rua ......................, nº ........., na cidade de 

....................... UF ..........., neste ato representada legalmente por ................. CPF ..............., 

residente na cidade de ........................., de acordo com o constante no  Processo de Compras 

xxxxxxx, Pregão Presencial n.º xxxxx, resolvem celebrar a presente Ata de Registro de 

Preços, objetivando AQUISIÇÕES de mobiliários sob medidas, incluindo-se a entrega, 

instalações e assistência técnica durante o prazo de garantia e cadeiras diversas certificadas 

pelo IMETRO, de acordo com as normas de ergonomia que atenda as normas técnicas para a 

mobiliária do CRO/BA, conforme especificações constantes do Anexo II - Termo de Referência, 

conforme a necessidade da Adminsitração, sujeitando-se os contratantes aos termos da Lei n.º 

8.666/93 e alterações posteriores e demais normas regulamentares mediante as cláusulas e 

condições a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Contratada deverá observar rigorosamente as especificações e 
demais documentos fornecidos pela CONTRATANTE e as cláusulas deste contrato.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Para todos os efeitos, incorporam-se, como parte integrante desta Ata e 
como nela transcritos estejam, em todo o seu teor, os documentos, assinados pelas partes,  
documentos de  habilitação,propostas e demais documentos usados para o objeto licitado. 

CLÁUSULA SEGUNDA: O presente instrumento tem por objeto a aquisição  dos itens abaixo 
relacionados, para o qual serão pagos os valores também constante na relação a seguir: 

 
 

LOTE ÚNICO – MÓVEIS DE ESCRITÓRIO 

ITEM DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO 
UNID. 

FORNEC. 
QTD 

PREÇO 
UNIT. 

ESTIM. 

VALOR 
TOTAL 
ESTIM. 

1 
Mesas para reunião, redonda, diâmetro de 1 metro, 
com pés metálicos na cor preta, tampo com 
acabamento em amadeirado de cor clara 

UN 4   

2 
Mesas para reunião, retangular, dimensões de 1 
metro x 2 metros, com pés metálicos na cor preta, 
tampo com acabamento em amadeirado de cor clara 

UN 1   

3 
Mesas para reunião, retangular, dimensões de 1,2 
metro x3,5 metros, com pés metálicos na cor preta, 
tampo com acabamento em amadeirado de cor clara 

UN 1   

4 

Mesas para trabalho, retangular, dimensões de 1,2 
metro x 0,60 metros, com pés metálicos na cor preta, 
tampo com acabamento em amadeirado de cor 
clara, com 2 ou 3 gavetas laterais, com chave 

UN 39   

5 

Mesas para trabalho, retangular, dimensões de 1,6 
metro x 0,70 metros, com pés metálicos na cor preta, 
tampo com acabamento em amadeirado de cor 
clara, com 2 ou 3 gavetas laterais, com chave 

UN 7   



6 

Mesas para refeição, retangular, dimensões de 0,80 
metro x 0,60 metros, com pés metálicos na cor preta, 
tampo com acabamento em amadeirado de cor 
clara, com 4 cadeiras simples, para a Copa 

UN 2   

7 

Armário, com dimensões aproximadas de 0,80 
metros x 0,50 metros de profundidade x 2,10 metros 
de altura, com portas brancas, acabamento nas 
laterais em amadeirado claro, com prateleiras 
internas, com chaves 

UN 15   

8 

Armário, com dimensões aproximadas de 0,80 
metros x 0,50 metros de profundidade x 2,10 metros 
de altura, com portas brancas, acabamento nas 
laterais em amadeirado claro, para utilização de 
pastas do tipo AZ, com chaves 

UN 7   

9 

Armário, com dimensões aproximadas de 0,80 
metros x 0,50 metros de profundidade x 2,10 metros 
de altura, com portas brancas, acabamento nas 
laterais em amadeirado claro, para guarda de caixas 
de arquivo padrão, com chaves 

UN 15   

  
Total 

R$ 0,00 

  
  
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:  

3.1. As entregas deverão ser feitas junto ao setor solicitante, em horário de expediente, 

descrito no preâmbulo deste, num prazo de até 15 (quinze) dias úteis, do recebimento do pedido 

feito pelo órgão. 

 

3.2. Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a contratada deverá promover 

as correções necessárias num prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sujeitando-se às penalidades 

previstas neste edital. 

 

3.3. O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a 

permitir a completa preservação do mesmo e a sua segurança durante o transporte e 

armazenamento. 

 

3.4. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto. 

Observando os prazos de vencimento, citados no PARAGRAFO UNICO da Cláusula Quarta 

desta Ata 

 

3.5. O recebimento definitivo ocorrerá de forma tácita em 30 dias do recebimento 

provisório, desde que até então nada conste expressamente em desabono aos materiais 

fornecidos. 

 

3.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pelo 

fornecimento dos materiais, nem a ético-profissional pela perfeita execução deste objeto. 



 

3.7. Por tratar-se da modalidade de Registro de Preço, os valores deste Ata referem-se 

apenas às estimativas anuais de consumo, podendo ou não serem solicitadas a contratada a 

quantidade total do item como, também, não ser solicitada nenhuma unidade dos itens no 

período de vigência do cotrato; 

 

3.8.O CRO/BA, reserva-se ao direito de solicitar eventualmente, de acordo com as suas 

necessidades, os itens Registrados; 

 

CLÁUSULA QUARTA -PAGAMENTOS: O pagamento somente será efetuado após satisfeitas 

todas as condições de entrega previstas nesta Ata. 

 

 PARÁGRAFO UNICO: Os pagamentos serão efetuados mediante emissão de nota de 

empenho, com vencimentos nos dias 10 (dez) e/ou 25 (vinte e cinco) do mês. As notas 

fiscais/fatura devem ser recebidas por este órgão com antecedência de 15 (quinze) dias para a 

data pretendida de pagamento, sendo condicionado ao mesmo o seguinte: 

 

              4.1. O pagamento será feito através de depósito ou boleto bancário na conta corrente da 

contratada, que deverá indicar a instituição bancária, agência, localidade, conta corrente, para 

que seja feito o crédito correspondente. Estas informações devem constar da nota fiscal, nota 

fiscal/fatura ou boleto bancário. 

 

              4.2. Comprovação de manutenção das condições iniciais de contratação quanto à 

situação de regularidade da empresa mediante consulta prévia ao SICAF e as certidões quando 

essas forem exigida. 

 

              4.3. Nos pagamentos efetuados pela Administração, em cumprimento às disposições 

legais vigentes, o CRO/BAefetuará retenção na fonte do Imposto Sobre Serviço – ISS, quando 

for o caso, Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, bem assim a Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido – CSLL, a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – 

CONFINS e a contribuição para o PIS/PASEP, sobre os pagamentos que efetuar a Pessoas 

Jurídicas em razão do fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras, 

observados os procedimentos pertinentes, exceto para as empresas optantes do “SIMPLES”, 

imunes ou isentos quando, por ocasião da apresentação da Nota Fiscal, comprovarem a referida 

condição mediante documento oficial fornecido pela Delegacia da Receita Federal, extraído do 

CNPJ. 



 

4.4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidades ou inadimplemento, sem que isso gere 

direito ao pleito de atualização. 

 

4.5. Por atrasos nos pagamentos,superiores há 90 dias, a contratada terá direito a atualização 

monetária, dos valores devidos que serão calculados desde o dia do efetivo pagamento.  

 

CLÁUSULA QUINTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução 

desta Ata de Registro de Preço correrão à conta de crédito aberto através das dotações 

orçamentárias de números 6.3.2.1.01.03.001 MOBILIARIOS EM GERAL; dos recursos 

previstos no orçamento do CRO/BA 

 

CLÁUSULA SEXTA - SANÇÕES: A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas 

sujeitará a empresa contratada às sanções previstas no capítulo IV da Lei n.º 8.666/93, garantida 

a prévia defesa, ficando estipuladas as penalidades previstas no edital e a seguir citadas: 

1- Advertência, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais; 

2- Multa administrativa correspondente a 10 (dez) vezes do valor equivalente ao valor do 

lote contratado; 

3- No caso de reincidência do descumprimento de quaisquer cláusulas contratuais, será 

aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da multa administrativa especificada no item 

2, desta cláusula; 

4- Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo de até 5 (cinco) anos. 

5- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

I -  As sanções previstas nas alíneas “1”, “4” e “5” do subitem anterior poderão ser aplicadas 

juntamente com as previstas nas alíneas “2” e “3”, facultada a defesa prévia da adjudicatária no 

respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência do ocorrido. 

 

II - para a aplicação da sanção prevista na alínea “5”, deverá ser observado os termos do § 3.º do 

art. 87 da Lei n.º 8.666/93. 

 



III - As sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, poderão ser também 

aplicadas à empresa que: 

 

a - tenha sofrido condenação definitiva por prática dolosa, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

b - tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar o objetivo da licitação; 

c - demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados. 

           IV - O valor da multa aplicada será descontada por ocasião do pagamento efetuado pela 

Contratante, podendo ainda, ser cobrada judicialmente. 

 V - No caso de não haver reposição dos itens reprovados, citados no parágrafo 3.2, deste Edital, 

caberá a CONTRATADA a devolução dos valores recebidos do CONTRATANTE, acrescidos de 

juros calculados a base de 10% (dez por cento) do lote, referente ao pagamento dos pedidos 

reprovados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data em que expirou o 

prazo de reposição, independentemente das sanções previstas neste contrato e no edital. 

 

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO CONTRATUAL: O presente Contrato poderá ser rescindido 

na forma e na ocorrência de qualquer das hipóteses dos Artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

 

Parágrafo Primeiro: Ocorrendo rescisão administrativa do presente Contrato às partes, 

serão assegurados os direitos previstos no Artigo 79 § 2º da Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo Segundo: A falta de cumprimento de qualquer cláusula ou simples condição 

do contrato acarretará a sua rescisão a critério do CONTRATANTE mediante simples aviso. 

Contudo o CONTRATANTE rescindirá o contrato automática e independentemente de aviso ou 

notificação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 

a) concordata, falência ou instalação de insolvência civil da CONTRATADA; 

b) atraso decorrente de defasagem da entrega do objeto em relação ao cronograma 

em vigor, verificada em qualquer etapa da programação, superior a 50% (cinqüenta 

por cento) do prazo global; e/ou; 

c) dissolução de Sociedade. 

 

CLÁUSULA NONA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: Compete à CONTRATADA, 

por sua conta e exclusiva responsabilidade: 

a) observar rigorosamente as normas técnicas em vigor, às especificações e demais 

documentos fornecidos pelo CONTRATANTE e as cláusulas deste Contrato; 



b) responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do fornecimento e entrega 

do(s)  itens deste contrato, inclusive frete, embalagens, seguro e eventuais perdas e 

danos; 

c) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações  

por ele assumidas, todas as condições, de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

d) cumprir os encargos definidos no presente Pregão Presencial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - VALIDADE CONTRATUAL: O presente instrumento vigorará pelo prazo 

de 12 meses, de acordo com o art. 15 ,§3°, III, da Lei nº 8.666/93, a contar da publicação desta 

ata. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CASOS OMISSOS: Fica estabelecido que, caso venha 

ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, os chamados casos omissos, estes deverão 

ser resolvidos entre as partes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais 

normas reguladoras da matéria, em Permanente a Lei n.º 8.666/93, aplicando-lhe quando for o 

caso, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do direito 

privado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO: Fica eleito o foro de Salvador, para dirimir as 

questões oriundas da execução deste instrumento, renunciando as partes a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

 

E assim por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as 

partes, a seguir, firmam a presente Ata de Registro de Preço, em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, para um só efeito. 

 

Salvador,_________ de ________________________ de 2019. 

 

CONTRATANTE                                                                                  CONTRATADA 

____________________________              ___________________________ 

 

TESTEMUNHAS : 

____________________________                          ____________________________ 

CPF:                                                                                                     CPF: 


