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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2019 

 

 

 

OBJETO: Contratação de sociedade empresarial ou cooperativa especializada para 

prestação de serviços sob demanda, de locação de Van e Ônibus Executivo 

conforme o termo de referências, seguro e tanque cheio, para transporte e 

utilização em eventos de locomoção dentro do município e fora dele, para 

atender o Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO/BA, em 

Salvador, Região Metropolitana e Interior/BA, conforme Termo de Referência, 

Anexo I, deste Edital. 

 

 

São partes integrantes deste Edital: 
 

ANEXO I – Termo de Referência  

ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços 

ANEXO III - Minuta de Contrato 

 

 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2019 

 
  

PROCESSO Nº 33/2019 
 
 

O Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, pessoa jurídica de direito 

público vinculada ao Conselho Federal de Odontologia, por intermédio do 

Pregoeiro, designado pela Portaria nº 04/2018 de 22 de janeiro de 2018, torna 

público que fará realizar licitação, na modalidade de PREGÃO, na forma 

ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço Global, destinado, a todas as 

empresas e às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e 

Cooperativas, visando a prestação de prestação de serviços sob locação de 

Van e Ônibus Executivo conforme o termo de referências, seguro e tanque 

cheio, para transporte e utilização em eventos de locomoção dentro do 

município e fora dele, para atender o Conselho Regional de Odontologia da 

Bahia – CRO/BA, em Salvador, Região Metropolitana e Interior/BA, conforme 

Termo de Referência, Anexo I, deste Edital,para transporte e utilização em 

eventos de locomoção dentro do município e fora dele, nos termos da Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo Decreto nº 3.555, de 

08/08/2000, no Decreto nº 5.450 de 31/05/2005 e na Lei Complementar nº 123, 

de 14/12/2006, e posteriores alterações, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, 
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de 05/09/2007, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, 

atualizada, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos e, 

em conformidade com a autorização contida nos autos do Processo nº 33/2019. 

 

DATA: 13/11/2019 

HORA: 14:00 horas 

LOCAL: www.comprasnet.gov.br  

 

1. DO OBJETO  

 

1.1  Contratação de sociedade empresarial ou cooperativa especializada para 

prestação de serviços sob demanda de locação de Vans e Ônibus Executivo , 

conforme o termo de referência, seguro e tanque cheio, para transporte e 

utilização em eventos de locomoção dentro do município e fora dele, para 

atender o Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO/BA, em 

Salvador, Região Metropolitana e Interior/BA, conforme Termo de Referência, 

Anexo I, deste Edital. 

 

.  

 

1.2. Em caso de discordância entre as especificações do objeto deste Edital e o contido no 

SIASG/COMPRASNET, valerá o primeiro. 

 

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

2.1. As despesas decorrentes da contratação – R$ 170.500,00 (Cento e setenta mil e 

quinhentos reais) objeto desta Licitação correrá à conta dos recursos consignados no 

Orçamento Geral do CROBA, para o exercício de 2019, cuja disponibilidade 

orçamentária encontra-se na conta contábil 6.3.1.3.04.01.056. 

 

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO  
 

3.1. A licitante deverá se credenciar no sistema “Pregão Eletrônico”, no site 

www.comprasnet.gov.br no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis antes da data de 

realização do Pregão, na forma eletrônica. 

 

3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 

pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

 

mailto:compras@croba.org.br
http://www.comprasnet.gov.br/


 
 

Rua Soldado Luís Gonzaga nº111 Edif. Liz Corporate, Salvador, Bahia – Cep 41820-560.- 

Tel.: (071) 3114-2525 - Salvador – BA 

compras@croba.org.br                                                                   www.croba.org.br 

 

 3 

3.3. O credenciamento da licitante dependerá do registro cadastral atualizado no Sistema 

de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito 

obrigatório para fins de habilitação.  

 

3.4. O uso da senha de acesso pela 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, promotora da licitação, responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

3.5. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da 

licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao Pregão, na forma eletrônica.  

 

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  

 

4.1. 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. 

 

4.2. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, na forma eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da 

perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

Sistema ou pelo Pregoeiro, bem como pela desconexão do Sistema. 

 

4.3. A participação no Pregão, na forma eletrônica, dar-se-á por meio da digitação da 

senha privativa da licitante e subseqüente encaminhamento das propostas de preços 

com valor total, a partir da data da publicação do presente Edital no sítio 

www.comprasnet.gov.br até o horário limite de início da sessão pública, ou seja, às 

14:00 horas do dia 13/11/2019 horário de Brasília, exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico. 

 

4.4. Poderão participar deste Pregão as empresas:  

 

4.4.1. Especializadas no ramo do objeto deste Pregão, que atendam às condições deste 

Edital, e estejam credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia da 
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Informação – SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por 

intermédio do site www.comprasnet.gov.br.  

 

4.4.2. Que estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 

– SICAF, nos termos do § 1º, art. 1º do Decreto nº 3.722, de 09 de janeiro de 2001, 

publicado no D.O.U de 10 de janeiro de 2001.  

 

4.4.2.1. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar 

do presente Pregão, na forma eletrônica, deverão providenciar o seu 

cadastramento e sua habilitação junto a qualquer Unidade Cadastradora dos 

órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data do 

recebimento das propostas (§ 2º, art. 3º do Decreto nº 3.722/2001). 

 

4.5. Não poderão participar deste Pregão as empresas:  

 

4.5.1. Que estejam sob falência, concurso de credores, dissoluções ou liquidações.  

 

4.5.2. Que estejam reunidas em consórcio, ou que sejam controladoras coligadas ou 

subsidiárias umas das outras.  

 

4.5.3. Que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração 

Pública, Direta, Indireta, Federal, Estadual e Municipal ou do Distrito Federal.  

 

4.5.4. Que tenham sido suspensas ou suspensas temporariamente de contratar com a 

Administração Pública ou com o CRO/BA. 

 

4.5.5. Cujo objeto não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão. 

 

4.6. Como requisito para a participação neste Pregão, a 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 deste Edital e 

seus Anexos. 
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5. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS  

 

5.1. A licitante deverá concomitantemente à proposta, enviar as declarações de 

inexistência de fato superveniente, de que não emprega menor e de elaboração 

independente de proposta, de forma virtual, previstas no sistema Comprasnet.. 

 

5.2. Por ocasião do envio da proposta, a licitante enquadrada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que 

atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, 

para fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei. 

 

5.3. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa a desclassificação da 

proposta. 

 

5.4. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta 

anteriormente encaminhada. 

 

5.5. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

5.6. A planilha nos moldes do Anexo II deste Edital deverá ser anexada ao sistema 

comprasnet. 

 

5.7. Será desclassificada a proposta que não atenda às exigências do presente Edital e de 

seus Anexos, for omissa ou apresentar irregularidades insanáveis.  

 

5.8. O envio da proposta implica a plena aceitação, por parte da proponente, às condições 

estabelecidas neste Edital e em seus Anexos. 

 

5.9. A proposta de preços escrita, contendo as especificações detalhadas do objeto 

ofertado, deverá ser formulada, em papel timbrado, em uma única via, com clareza, 

sem emendas e rasuras, com numeração e rubrica das folhas, com data e assinatura 
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de quem tenha poderes para esse fim, com a menção à modalidade e nº da licitação e 

enviada juntamente com os documentos dispostos no Item 10 deste Edital, com os 

valores unitários e totais atualizados em conformidade com os lances eventualmente 

ofertados e contendo os seguintes requisitos: 

 

5.9.1. Razão Social, CNPJ, endereço completo, telefone/fax, endereço eletrônico, e-

mail, (se houver), número e nome do banco, número e nome da agência, conta-

corrente e praça de pagamento, com data e assinatura de que tenha poderes para 

esse fim. 

 

5.9.2. Indicação do prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da abertura da sessão pública. 

 

5.9.3. Indicação dos preços global mensal e global anual, em moeda corrente, R$, 

propostos para sua prestação. 

    

5.9.4. Indicação de que os preços cotados serão absolutamente líquidos, já incluídos 

todos os custos diretos ou indiretos, inerente ao objeto (salários, tributos, encargos 

sociais, fretes, material, etc.).  

 

5.9.5. Número dos telefones para se realizarem as chamadas. 

 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  
 

6.1. A partir das 14 horas do dia 13/11/2019, e em conformidade com o Item 4, subitem 

4.3, deste Edital, terá início a sessão pública do Pregão, na  forma eletrônica, nº 

33/2019, com a divulgação das propostas de preço recebidas e início da etapa de 

lances, conforme disposições deste Edital, e de acordo com o Decreto nº 5.450/05.  

 

 

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  

 

7.1. A partir do horário previsto no Edital, a sessão pública na internet será aberta por 

comando do Pregoeiro.  
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7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.  

 

7.3. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com o acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

 

7.4. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, 

sendo que somente estas participarão da fase de lance, dando início à fase 

competitiva.  

 

8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES  
 

8.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informado do seu recebimento e 

respectivo horário de registro e valor.  

 

8.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado e as 

regras de aceitação dos mesmos.  

 

8.3. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha 

sido anteriormente registrado no sistema.  

 

8.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

 

8.5. Durante a sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.  

 

8.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema 

permanecer acessível às licitantes, os mesmos continuarão sendo recebidos, sem 

prejuízo dos atos realizados.  
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8.7. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a 

sessão do Pregão, na forma eletrônica, será suspensa e reiniciada somente após 

comunicação aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.  

 

8.8. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.  

 

8.9. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 

que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta minutos), aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.  

 

8.10. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente à licitante que 

tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, 

vedada a negociação de condições diferentes das previstas neste Edital.  

 

8.11. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas 

demais licitantes. 

 

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
 

9.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o Pregoeiro 

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço 

em relação ao valor estimado para a contratação. 

 

9.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

 

9.3. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto 

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais 

ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração. 
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9.4. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal do 

CRO/BA, ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua 

decisão. 

 

9.5. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade 

de preço, o Pregoeiro poderá promover diligência destinada a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo. 

 

9.6. Se a proposta não for aceitável ou se o resultado da diligência não for satisfatório ou, 

ainda, se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a 

proposta subseqüente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a 

apuração de uma proposta que atenda a este Edital. 

 

9.7. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste 

Edital e em seus Anexos, a proposta será desclassificada. 

 

10. DA HABILITAÇÃO  

 

10.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública e após solicitação do Pregoeiro no 

sistema eletrônico, a empresa licitante classificada em primeiro lugar, deverá 

encaminhar a proposta de preços e os documentos, para efeito de habilitação, no 

prazo de até 02 (duas) horas, via e mail: compras@croba.org.br e pelo sistema, 

podendo todos os licitantes ter acesso a referida proposta, por meio de solicitação. 

Após a confirmação do resultado da licitação a licitante deverá encaminhar a 

proposta de preços e os documentos de habilitação originais ou por cópia 

devidamente autenticada, no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas, ao 

Pregoeiro, localizado a Rua Soldado Luís Gonzaga nº111 Edif. Liz Corporate, 

Salvador, Bahia – Cep 41820-560. 

 

10.1.1. O não atendimento ao subitem anterior ocasionará sanções, conforme prevê o 

artigo 28 do decreto 5.450 de 31/05/2005.  
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10.2. Considerar-se-á habilitada à empresa que apresentar a documentação conforme 

segue: 

 

10.2.1. O cadastramento e habilitação parcial no Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores – SICAF, instruído pela Secretaria de Administração Federal, 

conforme disposto na Instrução Normativa nº 05, de 21/07/95, em situação de 

regularidade, o que será comprovada por meio de consulta on-line ao sistema, 

devendo seu resultado ser impresso e juntado, também aos autos do processo, 

assegurando a empresa, o direito de apresentar a documentação atualizada e 

regularizada na própria sessão. 

 

  10.2.2. Apresentar Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez      

Corrente (LC) maiores que 1 (um), resultante da aplicação das fórmulas a seguir: 

 

Fórmula para cálculos relativos à qualificação econômico-financeira: 

LG =     Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo    _ 

            Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 

SG =                          Ativo Total                                _ 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 

LC =       Ativo Circulante      _ 

        Passivo Circulante 
 

10.2.3. No caso da licitante, cuja Declaração de Situação apresente no SICAF resultado 

igual ou menor do que 01 (um), quando da sua habilitação, deverá comprovar 

possuir Patrimônio Líquido Mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do 

valor estimado da contratação, ou seja, R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), 

como exigência imprescindível para sua habilitação. A referida comprovação 

deverá ser feita na data da apresentação da proposta e da seguinte forma: 

 

10.2.3.1. Através do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados pelo IGP-M/FGV, quando encerrados há mais de 3 (três) meses 

da data da apresentação da proposta. 
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10.2.3.2. A comprovação na forma do subitem 10.2.3, quando for o caso, deverá ser 

feita através de cópias de referências do Livro Diário (nº do Livro, Termo 

de Abertura e Encerramento), inclusive cópias autenticadas das folhas onde 

contém o balanço patrimonial e demonstrações contábeis extraídas deste 

Livro, com evidência de registro na Junta Comercial ou em Cartório 

competente ou publicação na imprensa, de acordo com a personalidade 

jurídica da empresa licitante, devidamente assinada pelo titular ou 

representante legal e pelo contador. 

 

10.2.3.3. A comprovação na forma do subitem 10.2.3, quando for o caso, por 

empresa recém-constituída deverá ser feita através de balanço de abertura, 

devidamente assinado pelo titular ou representante legal e pelo contador, 

se, à data da apresentação da proposta ainda não esteja sujeita a 

apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, conforme 

legislação pertinente.  

 

10.2.4. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 

pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, em 

conformidade com o disposto no art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006, e as 

alterações posteriores. 

 

10.2.4.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43 da Lei Complementar 

nº 123/2006). 

 

10.2.4.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo tempo inicial 

corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a vencedora 

do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do CROBA, para 
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regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de 

certidão negativa. 

 

10.2.4.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 

10.2.4.2, implicará decadência do direito a contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado ao 

CROBA convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para a assinatura do contrato ou revogar a licitação. 

 

10.3. A habilitação da licitante vencedora será verificada on line no SICAF, após a análise 

e julgamento da Proposta de Preços, devendo, ainda, apresentar.  

 

10.3.1. Ato Constitutivo e Estatuto em vigor. 

 

10.3.2. Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual 

se houver, conforme previsto no art. 107 da Lei Federal nº 5.764/71. 

 

10.3.3. Ato de Designação do Representante Legal. 

 

10.3.4. Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado ou Declaração de Capacidade 

Técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado que comprove estar a licitante executando ou ter executado, de 

forma satisfatória, atividades relativas à prestação de serviços objeto desta 

licitação. 

 

10.4. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou 

em cópia autenticada em Cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa 

oficial ou em cópias simples, desde que acompanhadas dos originais para 

conferência pelo Pregoeiro. 
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10.5. Para fins de habilitação, a verificação pelo CRO/BA nos sítios oficiais de órgãos e 

entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.  

 

10.6. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e em seus Anexos.  

 

10.7. Serão inabilitadas as empresas que não atenderem ao Item 10 deste Edital.  

 

10.8. Disposições Gerais da Habilitação 

 

10.8.1. A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá 

apresentar, também, o decreto de autorização ou o ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 

 

10.8.2. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou 

contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, e observado ainda 

o disposto nos itens 16, subitem 16.9 e 16.10 deste Edital, o Pregoeiro 

considerará o proponente inabilitado.  

 

11. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  

 

11.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão.  

 

11.2. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, 

decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.  

 

11.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data 

para a realização do certame.  

 

12. DOS RECURSOS  
 

12.1. Declarado à vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma 

imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de 
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recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar as razões de 

recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa dos seus interesses.  

 

12.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer, nos termos do inciso I, retro, importará na decadência desse direito, ficando 

o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.  

 

12.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.  

 

12.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

 

12.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.  

 

12.6. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de Compras 

localizado na sede do CRO/BA à Rua Soldado Luís Gonzaga nº111 Edif. Liz 

Corporate, Salvador, Bahia.   

 

13. DO CONTRATO  

 

13.1. Após a adjudicação deste certame, a licitante vencedora terá o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis contados a partir da data de sua convocação, por escrito, para assinatura do 

Contrato, na forma da minuta apresentada no Anexo IV.  

 

13.2. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado, caso haja interesse da Administração, de acordo com a 

legislação vigente. 
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13.3. Será permitida a repactuação do contrato, visando à sua adequação aos novos preços 

de mercado, observada o interregno mínimo de um ano, e obedecidos os requisitos 

previstos no art. 5º do Decreto nº 2.271, de 07/07/1997. 

 

14. DO PAGAMENTO  
 

14.1. O pagamento será efetuado pelo Conselho Regional de Odontologia da Bahia – 

CRO/BA, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente. A contratada encaminhará 

ao CRO/BA/Fiscal do Contrato, as faturas, impreterivelmente, até o dia 25 do mês 

corrente. Solicitações, após o fechamento das faturas, serão inclusos no pagamento 

do próximo mês. 

 

14.2. O pagamento será creditado em conta corrente da licitante vencedora, através de 

ordem bancária contra qualquer instituição bancária indicada na proposta, devendo 

para isto ficar explicitado o nome do Banco, agência, localidade e número da conta 

corrente em que deverá ser efetivado o crédito, mediante apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura atestada pelo Fiscal do Contrato. 

 

14.3. O Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO/BA reserva-se ao direito de 

suspender o pagamento se os serviços prestados estiverem em desacordo com as 

especificações constantes deste Edital e em seus Anexos. 

 

14.4. A irregularidade de caráter comercial ou técnico sujeita às penalidades previstas 

neste item, serão registradas no SICAF. 

 

14.5. No ato do pagamento será comprovada a manutenção das condições iniciais de 

habilitação quanto à situação de regularidade da empresa.  

 

 

 

 

 

mailto:compras@croba.org.br


 
 

Rua Soldado Luís Gonzaga nº111 Edif. Liz Corporate, Salvador, Bahia – Cep 41820-560.- 

Tel.: (071) 3114-2525 - Salvador – BA 

compras@croba.org.br                                                                   www.croba.org.br 

 

 16 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 

15.1. Nas hipóteses de descumprimento parcial ou total das obrigações assumidas, ou de 

infringência de preceitos legais pertinentes, o CRO/BA, poderá garantida ampla 

defesa, aplicar segundo a gravidade da falta, as seguintes sanções administrativas: 

 

15.1.1. Advertência por escrito. 

 

15.1.2. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento), ao dia calculado sobre o valor da 

parcela não cumprida, considerando a data da notificação, até que seja sanada a 

irregularidade. 

 

15.1.3. Multa de 10%, calculada sobre o valor do contrato, quando decorridos 30 

(trinta) dias de atraso no cumprimento das obrigações, ou pelo não 

atendimento à convocação para assinatura do contrato. 

 

15.1.4. Suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, na ocorrência das hipóteses 

prevista no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002 e no Decreto nº 3.555 de 

08/08/2000.  

 

15.1.5. 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 sempre que o contratado fizer o ressarcimento 

à Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no item anterior. 

 

15.2. As irregularidades de caráter comercial ou técnico, sujeitas às penalidades previstas 

neste item, serão registradas no SICAF. 
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16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

16.1. 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 subseqüente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, 

desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.  

 

16.2. Esta licitação poderá ser revogada por interesse do CRO/BA, em decorrência de fato 

superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, 

ou anulada por vício ou ilegalidade, a modo próprio ou por provocação de terceiros, 

sem que o licitante tenha direito a qualquer indenização, obedecendo ao disposto no 

art. 29, do Decreto 5.450/05.  

 

16.3. Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se 

divulgou o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta.  

 

16.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  

 

16.5. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo, 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.  

 

16.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos, excluir-se-á o 

dia do início e incluir-se-á o do vencimento, vencendo-se os prazos somente em dias 

de expediente normais.  

 

16.7. O CRO/BA poderá acrescer ou suprimir em até 25% (vinte e cinco por cento) o 

valor contratado, mantidas as mesmas condições estipuladas no presente Edital, sem 

que caiba ao licitante vencedor qualquer reclamação.  
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16.8. É facultada a supressão além do limite acima estabelecido mediante acordo entre as 

partes.  

 

16.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a 

exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública deste 

Pregão.  

 

16.10. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da 

Administração, do princípio da isonomia, da finalidade e da segurança da 

contratação.  

 

16.11. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 

enviados ao pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para 

abertura da sessão pública, exclusivamente pelo e-mail compras@croba.org.br. 

 

16.12. O Edital estará disponível nos sites www.comprasnet.gov.br e www.croba.org.br. 

 

16.13. Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Salvador Bahia, para 

dirimir possíveis litígios decorrentes deste procedimento licitatório.  

 

Salvador, 31 de outubro de 2019. 

 

 

Denise Maria Souza Cardoso  

Pregoeira  
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2019 
 

 

ANEXO I  
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  
 

 

1. DO OBJETO  
 

1.1 Contratação de sociedade empresarial ou cooperativa especializada para prestação de 

serviços sob demanda de locação de Vans e Ônibus Executivo conforme o termo, 

seguro e tanque cheio, para transporte e utilização em eventos de locomoção dentro do 

município e fora dele, para atender o Conselho Regional de Odontologia da Bahia – 

CRO/BA, em Salvador, Região Metropolitana e Interior/BA, conforme Termo de 

Referência. 

 

2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

2.1. Prestar atendimento no espaço de tempo de até 12 (doze) horas, após solicitação da 

abertura da chamada pelo CRO/BA.  

 

2.2. Após a chamada, certificar-se junto ao CRO/BA, de sua veracidade, confirmando o 

nome, matrícula, lotação do empregado, ponto de origem da viagem e destino.  

 

2.3. Não deverá ser cobrada taxa de administração. 

 

2.4. Em caso de avaria do veículo, substituí-lo dentro do prazo de três horas. 

 

2.5. Encaminhar, mensalmente, suas faturas, ao CRO/BA, impreterivelmente, até o dia 25 

do corrente mês, para o respectivo pagamento via depósito bancário, até o 5º dia útil 

do mês subseqüente. Os serviços de locação, solicitados, após o fechamento das 

faturas, serão inclusos no pagamento do próximo mês. 
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2.6. Não transferir o  objeto a outrem ou sub locar, no todo ou em parte, sem prévia e expressa 

anuência da CROBA, bem como a empresa deverá ter frota propria. 

 

2.7 Nos casos de viagens para outros municipios, já estarão inclusos todas as despesas de 

pernoite, almoço e jantar, pedágios e estacionamentos. NOS CASOS DE VIAGENS PARA 

OUTROS MUNICÍPIOS JÁ ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS. 

 

3. DAS CONDIÇOES GERAIS 

 

3.1. O critério de julgamento das propostas será definido pela empresa que oferecer 

menor preço no valor global.   

 

3.2. O veículo para atendimento, deverá ter, ar condicionado, direção hidráulica, no 

máximo de 3 (três) anos de uso, seguro para o veículo segundo a SUSEP, tanque 

cheio e documentação em situação regular e potência igual ou acima de 1.6.  

 

3.3. O condutor obrigatoriamente deverá estar uniformizado e com sua credencial a vista, 

facilitando sua identificação pelo passageiro. 

 

3.4. O veículo deverá estar com os pneus adequados, com os itens básicos de segurança e 

em condições higiênicas para transportar os passageiros. 

 

3.5- Em caso de dúvidas técnicas, contatar O Pregoeiro responsável, Senhora Denise 

Maria Souza Cardoso, pelo telefone (71) 3114-2527. 

 

Lote único 

 

Item Descrição Diária 
Km 

excedente Valor Total 

1.1 

Contratação de Veiculo com motorista 
Van com capacidade para 15 (quinze) 
passageiros. Perímetro urbano e 
metropolitano, franquia até 200 km 

 R$          
550,00  

 R$                    
7,00  

 R$  55.500,00  

1.2 

Contratação de Veiculo com motorista 
Van com capacidade para 15 (quinze) 
passageiros. Fora do Perímetro urbano e 
metropolitano, franquia até 480 km 

 R$       
2.000,00  

 R$                    
5,00  
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1.3 

Contratação de Veiculo com motorista 
Van com capacidade para 15 (quinze) 
passageiros. Fora do Perímetro urbano e 
metropolitano, franquia até 900 km 

 R$       
3.000,00  

 R$                    
4,00  

2.1 

Locação de ônibus executivo com 
capacidade para 46 (quarenta e seis) 
passageiros.  Perímetro urbano e 
metropolitano, franquia até 200 km 

 R$       
1.500,00  

 R$                 
10,00  

 R$  115.000,00  2.2 

Locação de ônibus executivo com 
capacidade para 46 (quarenta e seis) 
passageiros.  Fora do Perímetro urbano 
e metropolitano, franquia até 480 km 

 R$       
4.000,00  

 R$                    
8,00  

2.3 

Locação de ônibus executivo com 
capacidade para 46 (quarenta e seis) 
passageiros.  Fora do Perímetro urbano 
e metropolitano, franquia até 900 km 

 R$       
6.000,00  

 R$                    
7,00  

  Valor Total Global  R$  170.500,00  
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PROCESSO Nº XXXXXXXXXXXX 

 

ANEXO II  

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2019 

 

 

ANEXO II 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 

Item Descrição Valor 

01/02 

Contratação de sociedade empresarial ou cooperativa especializada para 

prestação de serviços sob demanda, de locação de Van e Ônibus 

Executivo conforme o termo de referências, seguro e tanque cheio, para 

transporte e utilização em eventos de locomoção dentro do município e 

fora dele, para atender o Conselho Regional de Odontologia da Bahia – 

CRO/BA, em Salvador, Região Metropolitana e Interior/BA, conforme 

Termo de Referência, Anexo I, deste Edital. 

 

 

    

R$  

 
 
 

___________________________ 
Assinatura e carimbo da Proponente 

(em papel timbrado) 
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PROCESSO Nº XXXXXXXXXXXX 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2019 
 

 

 

ANEXO III 

 

 

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 

  Pelo presente instrumento o CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DA BAHIA - CROBA, Autarquia pública Federal, estabelecida na Rua 

Soldado Luís Gonzaga nº111 Edif. Liz Corporate, Salvador, Bahia – Cep 41820-560.-, 

Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.246.655/0001-11, Salvador, Bahia, doravante denominada 

CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente Marcel Lautenschlager Arriaga 

e, de outro lado, ..................................................................................................................., com 

sede na ................................................................................................., registrada no CNPJ/MF 

sob o n° ........../....-.., doravante denominada CONTRATADA, vencedora da licitação sob a 

modalidade de Pregão Eletrônico, registrada sob o n° 14/2019, conforme processo CRO/BA 

n° 14/2019, firmam o presente Contrato, em conformidade com a Lei n° 8.666/93, observando 

em especial os ditames da Lei n° 10.520, de 17/07/2002, do Decreto n° 5.450, de 31/05/2005, 

do Decreto n° 6.204, de 05/09/2007, da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006 e com as 

cláusulas e condições a seguir expressas: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO   

 

 

Contratação de sociedade empresarial ou cooperativa especializada para prestação de serviços 

sob demanda de serviços de locação de Van com capacidade para 15 passageiros e Ônibus 

Executivo com capacidade para 46 passageiros, seguro e tanque cheio, para transporte e 

utilização em eventos de locomoção dentro do município e fora dele, para atender o Conselho 

Regional de Odontologia da Bahia – CRO/BA, em Salvador, Região Metropolitana e 

Interior/BA, conforme Termo de Referência, Anexo I, deste Edital, Anexo I, deste Edita do 

Pregão Eletrônico nº24/2019, bem como a Proposta Comercial da CONTRATADA, datada de 
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../../...., ambos constantes do Processo CRO/BA nº 33/2019, que para todos os efeitos passam 

a integrar o presente instrumento. 

 

 

CLÁUSULA  SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

 

A CONTRATADA obriga-se a: 

 

2.1) Cumprir todas as obrigações ajustadas no presente instrumento, bem como constantes de 

sua Proposta Comercial e do Termo de Referência (Anexo I) do Edital do Pregão Eletrônico 

nº 33/2019; 

 

2.2) Prestar atendimento no espaço de tempo de até 12 (doze) horas, após a solicitação da 

abertura da chamada feita pela CONTRATANTE; 

 

2.3) Certificar-se, após a solicitação da abertura acima mencionada, da veracidade da 

chamada junto à CONTRATANTE, confirmando o nome, matrícula, lotação do servidor, 

ponto de origem da viagem e destino; 

 

2.4) Responder e responsabilizar-se, única e exclusivamente, por qualquer eventual acidente e 

suas conseqüências, que o passageiro da CONTRATANTE venha sofrer em função dos 

serviços prestados; 

 

2.5) Substituir, dentro do prazo de 3 (três) horas, o veículo que apresentar avaria durante o 

transporte, sem interrupção dos serviços prestados e qualquer acréscimo no custo do serviço; 

 

2.6) Encaminhar suas faturas à CONTRATANTE, mensalmente, e/ou recibo originais e sem 

rasuras, até o dia 25 do mês corrente, impreterivelmente, para a efetivação do pagamento na 

forma prevista na cláusula quinta deste Contrato; 

 

2.6.1) Os serviços de transporte solicitados após o fechamento das faturas entregues na data 

indicada no item anterior serão incluídos no pagamento do mês/ciclo seguinte; 
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2.6.2) A CONTRATADA não deverá cobrar taxa de administração; 

 

2.7) Fornecer, para o atendimento dos serviços ora contratados, veículos com ar 

condicionado, com no máximo 3 (cinco) anos de uso e documentação em situação regular, 

devendo o motorista estar obrigatoriamente uniformizado e com a sua credencial a vista, 

facilitando sua identificação pelo passageiro; 

 

2.8) Utilizar, na prestação de serviços somente veículos devidamente abastecidos, com os 

pneus adequados, além de garantir os itens básicos de segurança e condições higiênicas para 

transportar os passageiros; 

 

2.9) Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciários 

decorrentes da prestação dos serviços aqui contratados. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

 

3.1 - Designar um representante para o acompanhamento da execução do presente Contrato, o 

qual tomará todas as medidas necessárias ao fiel cumprimento do presente ajuste, conforme 

norma disciplinada no artigo 67 da Lei nº 8.666/93; 

 

3.2 - Prestar as informações e esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

 

3.3 - Disponibilizar os meios materiais, que eventualmente forem necessários à execução dos 

serviços. 
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CLÁUSULA QUARTA      - VALOR 

 

 

5.1) O valor total estimado do presente Contrato é de 

R$.............(...........................................................................) e será pela CONTRATANTE à 

CONTRATADA, em parcelas mensais nos valores correspondentes à efetiva prestação dos 

serviços, até o 5°(quinto) dia útil do mês subseqüente à apresentação das faturas mensais 

entregues pela CONTRATADA na forma prevista na cláusula 2.6 deste Contrato, além da 

Nota Fiscal, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato. 

 

4.1.1) O pagamento será feito através de ordem bancária, mediante o crédito em conta 

corrente da CONTRATADA, cabendo a esta as informações exigidas no item 14.2 do Edital 

do Pregão Eletrônico n° 33/2019, após a devida atestação do Fiscal do Contrato. 

 

4.2) A Contratada não poderá pleitear, junto à CONTRATANTE, quaisquer pagamentos 

motivados por eventuais falhas ou erros contidos em sua proposta comercial. 

 

4.3) Será permitida a repactuação do valor contratual, observado o interregno mínimo de 12 

meses, em consonância com as disposições do art. 5º do Decreto nº 2.271, de 07.07.1997; 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - PENALIDADES 

 

  

5.1) A CONTRATADA estará sujeita às penalidades previstas nos incisos I a IV, do art. 87, 

da Lei n° 8.666/93, pela inexecução total ou parcial das cláusulas e condições deste contrato, 

ou execução do seu objeto em desacordo com a discriminação contida em sua proposta, parte 

integrante deste ajuste, sem prejuízo das demais sanções previstas no Edital do Pregão 

Eletrônico n° 33/2019.  

 

5.2) Na hipótese de descumprimento parcial ou total das cláusulas e condições ajustadas ou 

execução em desacordo com a discriminação da proposta, ou ainda, no caso de atraso na 

assinatura deste contrato, será aplicada multa de 0,3% ao dia calculada sobre o valor da 
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parcela não cumprida do contrato, até que seja sanada a respectiva irregularidade, e no limite 

de 30(trinta) dias, tomando-se como termo inicial para a contagem do prazo a data da 

notificação. 

 

5.3) Na hipótese de atraso no cumprimento das disposições ajustadas, por prazo superior a 

30(trinta) dias, incidirá uma multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, sem 

prejuízo de sua rescisão, a critério da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SEXTA     - VIGÊNCIA 

 

 

O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses a contar da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado, caso haja interesse da Administração, e nos termos da 

legislação vigente. 

 

CLÁUSULA SETIMA   - RESCISÃO 

 

7.1) O presente Contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, de pleno direito, nos 

casos especificados na Lei n° 8.666/93, independentemente de notificação judicial ou 

extrajudicial, cabendo, ainda à Contratada indenizar a CONTRATANTE seu efetivo prejuízo, 

por eventual dano a que se tenha dado causa, caso a CONTRATADA descumpra quaisquer de 

suas Cláusulas. 

 

7.2) Poderá também este contrato ser rescindido por comum acordo entre as partes, firmando-

se, então, Termo de Rescisão em que suas condições venham a ser especificadas. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA -  RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

 

A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE ou 

terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus 

prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais, a que estiver 

sujeita. 
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CLÁUSULA NONA - PUBLICAÇÃO 

 

 

Este contrato será publicado pela CONTRATANTE no Diário Oficial da União, de acordo 

com o disposto no Parágrafo Primeiro, do art. 61, da Lei n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – FORO 

 

 

Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Salvador, para dirimir quaisquer 

questões oriundas da execução deste contrato. 

 

Assim ajustadas, obrigando-se por si e sucessores, as partes firmam o presente instrumento 

em 3(três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo. 

 

Salvador, 

 

 

 

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

Presidente da CONTRATANTE 

 

 

 

 

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

Representante legal da CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

 

________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

________________________________ 

Nome: 

CPF: 
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