
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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Câmara Municipal de Vereadores de Santana 

________________________CNPJ. 16.430.381.0001/89____________________ 
 

 

 

EDITAL Nº 001CC/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 004/2018 

CONVITE N° 001CC/2018 

1. PREÂMBULO 

1.1. A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA – ESTADO DA BAHIA, através da 
Comissão Permanente de Licitação, TORNA PÚBLICO e para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar licitação na modalidade CONVITE do tipo “MENOR 
PREÇO”, que dispõem no presente Convite as condições de sua realização. 

1.2. Em sessão pública, na data, hora e local abaixo indicado, serão recebidos os 
envelopes protocolados contendo a “Documentação de Habilitação” e a “Proposta de 
Preços”. 

DATA: 22 de janeiro de 2018. 

HORA: 08:00 horas 

LOCAL: Câmara Municipal de Santana, situada na Praça Dr. Pina Ribeiro, 76, nesta 
cidade de Santana – Estado da Bahia. 

 

2. DO SUPORTE LEGAL 

 
2.1. A presente licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores 
alterações, Lei complementar nº 123/06, pelas condições estabelecidas neste Convite 
e demais normas legais pertinentes. 
 

3. DA AUTORIZAÇÃO 

 
3.1. A presente licitação decorre de conformidade com a autorização do Senhor 
Secretaria Municipal de Transportes exarado no referido processo. 
 

4. OBJETO, PRAZO DE EXECUÇÃO E VALOR ESTIMADO. 
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4.1. O objeto desta licitação é a contratação de empresa para prestação de 
serviços com hospedagem nas nuvens dos sistemas com backup diário de 
contabilidade, LOAS, contratos, Patrimônio, folha de pagamento e notas fiscais, 
em conformidade com o Termo de Referência e planilhas orçamentárias contidos no 
Anexo I do edital correspondente. 

 
4.1.1. Os serviços deverão ser executados em conformidade com as especificações 
constantes neste Convite e no Termo de Referência, parte integrante do mesmo. 
 
4.2. As especificações constantes do Termo de Referência e no presente Convite, 
não poderão ser alteradas, podendo o proponente oferecer esclarecimento à Comis-
são Permanente de Licitação, por meio de carta, que anexará à proposta. 
.4.3. O valor do orçamento do presente certame é de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e 
quinhentos reais), sendo R$ 2.500,00, (dois mil e quinhentos reais). 
 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO / CREDENCIAMENTO 

 
5.1. O pagamento dos serviços será feito até o dia 30 do mês em moeda corrente, 
mediante apresentação dos documentos fiscais correspondentes. 
 

5.1.1. Do recebimento do Convite dará recibo à empresa convidada aceitando 
implicitamente todas as condições nele impostas, ficando sujeita às sanções 
administrativas cabíveis, devendo a mesma efetuar a devolução do referido recibo à 
CPL.  

5.2. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, as 
microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição. 
5.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis 
por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Eventual 
interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não 
suspenderá o prazo supracitado. 
5.3. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 5.2.1, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 
convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de 
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classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 
 

5.4. Se a empresa enviar representante que não seja sócio-gerente ou diretor, far-se-
á necessário o credenciamento por procuração por instrumento público ou particular, 
conforme modelo Anexo II, com firma reconhecida em cartório, com menção 
expressa de que lhe confere amplos poderes, para praticar todos os atos no interesse 
da mesma junto a quaisquer órgãos públicos, ou ainda, com fins específicos para 
representação em todos os termos da presente licitação. 

 

5.4.1. A participação de representante de empresa não credenciado, na forma deste 
Convite, não implica na inabilitação da mesma, mas impede o representante de 
discordar ou de se manifestar contra as decisões tomadas pela Comissão, bem como 
de acesso aos documentos durante a sessão de abertura dos envelopes de 
“Documentação e Proposta”. 

5.4.2. Só terão direito de usar a palavra, rubricar, ter acesso à documentação e às 
propostas, apresentar reclamações ou recursos e assinar a ata, representante legal 
dos concorrentes habilitados para o ato e os membros da Comissão Permanente de 
Licitação. 

5.5. O não comparecimento de qualquer dos participantes na reunião em que serão 
recebidos os envelopes de documentação e propostas não impedirá que ela se 
realize. 

5.6. Não poderão participar da presente Licitação: 

a) As que não se enquadrem como ME ou EPP, nos termos do Artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006, ou que, nessa condição, estejam inclusas em 
alguma das excludentes hipóteses do parágrafo 4º da mencionada Lei Complementar; 

b) As microempresas e empresas de pequeno porte interessadas que não atenderem 
a todas as condições e exigências estabelecidas para este certame, ou não 
apresentarem os documentos nela exigidos; 

c) As microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem em processo 
de falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação, nem aqueles 
que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 
Pública ou punidos com suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 
administração pública municipal, nos termos do art. 87, Incisos III e IV, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações; 

d) Servidor de qualquer órgão ou entidade pública vinculada ao órgão promotor da 
licitação, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou 
responsável técnico; 

e) Nenhuma empresa ou instituição vinculada a Administração Pública, será elegível 
para participar deste processo licitatório. 
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5.7. A licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e 
apresentação de sua proposta de preços, independente do resultado do procedimento 
licitatório. 

 

5.8. Cada empresa licitante poderá ter apenas um representante oficial no certame 
licitatório. O representante da empresa poderá ser um dos seus dirigentes contratuais 
ou estatutários legalmente identificados, ou pessoa física habilitada, mediante 
apresentação do instrumento de procuração ou de credenciamento, com poderes 
para tratar de assuntos pertinentes ao certame licitatório. 

 

5.9. Os documentos de credenciamento devem ser entregues à Comissão 
Permanente de Licitação, quando da reunião de abertura, capeando os envelopes de 
documentação e proposta, promovendo-se a identificação perante a presidência da 
sessão pública de abertura dos envelopes de documentos. 

5.10. Por credenciamento entende-se obrigatoriamente a apresentação dos seguintes 
documentos: 

a) Carta de Credenciamento, estabelecendo poderes para representar a licitante, 
expressamente quanto à prática de todos os atos inerentes ao Certame, subscrita 
pelo titular; 

b) Procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, 
acompanhada de cópia autenticada do ato de investidura do outorgante (atos 
constitutivos da pessoa jurídica, compatível com o objeto da licitação, ata de eleição 
do outorgante, etc., devidamente registrados na junta comercial), que comprove a 
capacidade de representação, inclusive com outorga de poderes para, na forma da 
lei, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante; 

c) Cópia autenticada do documento oficial de identidade ou outro equivalente; 

d) Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme 
modelo do Anexo IX do Edital; 

d.1) No caso de microempresa e/ou empresa de pequeno porte que, nos termos da 
Lei Complementar n. 123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente 
à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada 
declaração. 

e) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar declaração 
de que atendem os requisitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, para que possam fazer jus aos benefícios previstos na referida 
Lei, conforme modelo Anexo VIII, do Edital. 

6. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 

6.1. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste Convite, as licitantes, deverão 
entregar a Comissão Permanente de Licitação, os documentos e a proposta exigidos 
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no presente Convite, em 02 (dois) envelopes fechados e distintos na forma seguinte: 

 

 

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

(Deverá constar na parte externa, as seguintes indicações): 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 004/2018 
CONVITE Nº 001CCCC/2018 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE  
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

(Deverá constar na parte externa, as seguintes indicações): 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 004/2018 
CONVITE Nº 001CCCC/2018 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 
 

7. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

7.1. As empresas deverão apresentar a documentação necessária de acordo com o 
disposto neste Convite e conter obrigatoriamente todos os requisitos abaixo, sob pena 
de inabilitação. 

7.1.1. A empresa deverá apresentar os seguintes documentos: 
 

a) Certificado de Registro Cadastral - CRC emitido pela licitadora, dentro do prazo 
de validade. Os documentos vencidos no CRC, que não foram renovados antes da 
abertura do certame, deverão ser apresentados dentro do envelope de Habilitação. 

 

7.2. As cópias dos documentos mencionados no subitem “7.1.1” deverão ser 
autenticadas em cartório ou por servidor do Setor de Licitações, mediante 
apresentação do original. As certidões obtidas por meio eletrônico deverão estar 
com datas atualizadas. 
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7.3. Relativos à Qualificação Técnica 

7.3.1. A documentação relativa à Qualificação Técnica consistirá na apresentação 
dos seguintes documentos:  
 
a) Certidão de Registro ou inscrição da empresa e dos seus Responsáveis 
Técnicos, junto à entidade profissional competente (por exemplo: CRC - Conselho 
Regional de Contabilidade), válida na data da apresentação da proposta, registrada 
no ramo objeto desta licitação.    
provação de apeto licitado e compatível em características, com o objeto da licitação. 
b) A capacitação técnico-profissional deve ser comprovada através de documentos 
que comprovem que a licitante conta com funcionário (através de Carteira Profissional 
de Trabalho, Registro de Empregados ou Contrato Particular de Prestação de 
Serviços), profissional de nível superior (por exemplo: Contados, etc)  
 
7.4. Outras Comprovações  
7.4.1 Para fins de habilitação, deverá ser apresentado ainda:  
a) Declaração firmada por seu representante legal, assegurando a inexistência de 
Fatos Supervenientes ao seu Cadastro, (conforme anexo III); 
b) Declaração firmada por seu representante legal do cumprimento do disposto no 
inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal, (conforme anexo VII); 
 
 
c) Declaração firmada por seu representante legal de que não possui em seu quadro 
de pessoal, servidores ou dirigente conforme expresso no inciso III, do artigo 9º, da 
Lei 8.666/93, (conforme anexo VII);  
7.5. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Câmara 
Municipal de Santana que realiza a licitação ou publicação em órgão da Imprensa  

 

Oficial, em 01(uma) via, estando todos os documentos acima mencionados com prazo 
de validade não vencido até a data da abertura da licitação. Após o encerramento da 
reunião de abertura, os originais serão devolvidos aos representantes das Empresas. 

7.6. As certidões fiscais emitidas por meios eletrônicos, com prazo de validade 
vencido, ensejaram verificação pela CPL, no site oficial do respectivo órgão e, se 
comprovada a regularidade, será juntado aos autos o respectivo documento. 

7.7. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para a habilitação 
deverão estar em nome da licitante com número do CNPJ e endereço respectivo: 
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a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
ou 

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial.  

7.7.1. Poderá a licitante, se filial, apresentar aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.  

7.8. Não serão aceitos protocolos de requerimentos de quaisquer dos documentos 
exigidos para fins de habilitação nesta licitação ou apresentados por meio de fitas, 
discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas. 
7.9. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, 
salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada ou tratar-se dos 
envelopes de licitantes desqualificadas. 
7.10. Abertos os envelopes e examinados os documentos, serão todos rubricados 
pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, facultando-se as licitantes o 
conhecimento e rubrica. 

7.11. A Comissão Permanente de Licitação, caso reúna elementos de convicção 
necessários, decidirá de plano sobre a habilitação das licitantes, considerando 
inabilitado aquele que apresentar qualquer dos documentos em situação irregular. 

7.12. À declarada inabilitada, será restituído o envelope contendo a PROPOSTA DE 
PREÇOS, na forma da apresentação, no decurso de cinco (05) dias úteis. Inexistindo 
o recurso previsto na cláusula décima terceira, ou após a sua denegação, ou ainda, 
havendo renúncia formal de sua interposição, os envelopes serão entregues de 
imediato. 

 

7.14. Caso a Comissão Permanente de Licitação julgue conveniente, a critério 
exclusivo, poderá suspender a reunião a fim de que tenha melhores condições de 
analisar os documentos apresentados, marcando, posteriormente através da 
imprensa, nova data e horário em que se reunirá com os interessados quando serão 
abertos os envelopes concernentes às propostas de preços. 

7.15. A simples irregularidade formal, que não afete o conteúdo e idoneidade do 
documento, não será causa de inabilitação. 

7.16. Julgada a habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo, 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

7.17. A Comissão Permanente de Licitação somente abrirá os envelopes das 
PROPOSTAS DE PREÇOS na mesma sessão em que houver inabilitação, se todas 
as licitantes renunciarem, expressamente à interposição de quaisquer recursos a esta 
fase, ficando, ao seu critério, determinar outra sessão para abri-las em data e horário 
previamente estabelecidos, resguardadas a conveniência administrativa. 

 

8. DA PROPOSTA 
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8.1. A proposta de preços deverá ser apresentada através de Carta de Apresentação 
de Proposta, conforme modelo Anexo VI, datilografada ou impressa por processo 
eletrônico, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada pelo titular ou 
representante legal.  

8.1.1. Os valores unitários e totais deverão ser cotados em moeda nacional, os quais 
deverão estar fixados com no máximo 2 (duas) casas decimais após a vírgula que 
segue a unidade centavos, já consideradas nos mesmos todas as despesas, 
impostos, taxas, lucros, frete, entrega e quaisquer outros inerentes à composição do 
preço final para execução do serviço objeto deste Convite. 

8.2. As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme 
estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93. 

8.3. As propostas que não atenderem as exigências deste instrumento, bem como 
alterarem as especificações da proposta, ou que apresentarem preços excessivos ou 
manifestadamente inexeqüíveis com os preços de mercado, ou aquelas que ofertarem 
alternativas, serão desclassificadas. 

 

9. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

9.1. No julgamento das propostas será levado em consideração o tipo de licitação 
fixado § 1º inciso I, do Art. 45 da Lei Federal 8.666/93, qual seja, o de “menor preço 
global”. 

9.2. Em caso de absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas a 
classificação se fará por sorteio em ato público, para quais todos os licitantes serão 
convocados, conforme dispõe o Parágrafo 2º do Artigo 45 da Lei Federal 8.666/93. 

9.4. A Comissão poderá suspender a reunião sempre que julgue necessário analisar 
as propostas apresentadas pelos licitantes, em sessão reservada, com o objetivo de 
confirmar as informações prestadas. 

 

10. DO LOCAL DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

10.1. Os envelopes protocolados de “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA” devem ser 
entregues a Comissão Permanente de Licitação – CPL, de uma só vez, na Câmara de 
Vereadores de Santana, situada na Praça Dr. Pina Ribeiro, 76 na cidade de Santana 
estado da Bahia. 

 

11. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E PROCESSAMENTO DO CERTAME 

 

11.1. Após a Presidente da Comissão Permanente de Licitação declarar estar 
encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro será aceito. 

11.2. Uma vez recebidos todos os envelopes serão os mesmos rubricados pelos 
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membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes dos licitantes 
presentes à sessão de abertura. 

11.3. Será aberto em primeiro lugar o envelope contendo os documentos para 
habilitação. Os documentos de habilitação serão analisados e rubricados pelos 
membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes dos licitantes 
presentes à sessão de abertura. 

11.4. Serão considerados inabilitados automaticamente os participantes que não 
apresentarem a documentação solicitada ou apresentarem-na com vícios ou defeitos 
que impossibilitem seu entendimento, ou não atendam satisfatoriamente as condições 
deste Convite. 

11.5. Promulgado o resultado final da fase de habilitação, a Comissão procederá à 
abertura do Envelope proposta, em sessão pública previamente designada, que 
poderá constituir-se na mesma prevista no preâmbulo, se todas as licitantes 
habilitadas ou não, desistirem da faculdade de interposição de recurso, de modo 
expresso, mediante o registro da circunstância em ata. 

11.6. Aberto os envelopes proposta, os seus conteúdos serão examinados e após, 
serão rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos 
representantes dos licitantes presentes, procedendo-se a seguir a leitura dos preços 
ofertados. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem irregularidades, 
vícios ou defeitos que impossibilitem seu entendimento, não atenda as especificações 
do Convite. 

 

 

11.7. O não comparecimento de qualquer dos licitantes à(s) reunião (ões) da 
Comissão de Licitação, não impedirá que ela(s) se realize(m), não cabendo ao 
participante ausente o direito de reclamação quanto às decisões nela(s) tomadas, em 
conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 

11.8. Os envelopes contendo as propostas dos licitantes inabilitados serão 
devolvidos, ainda lacrados, depois de julgados todos os recursos interpostos, bem 
como, exauridos os prazos recursais. 

11.9. Em todas as reuniões realizadas pela Comissão será lavrada Ata que conterá as 
anotações relativas aos principais fatos e atos praticados. A ata será assinada pelos 
presentes. 

 

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

12.1. As despesas decorrentes da execução da presente licitação correrão por conta 
da verba abaixo discriminada e no exercício futuro as dotações que a substituir: 
01.01.000 – Câmara Municipal de Vereadores; 2.001 – Manutenção dos Serviços 
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da Câmara; 3.3.9.0.39.00.00 –  Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 
Fonte 00.  

DOS RECURSOS 

13.1. Somente serão aceitos recursos previstos na Lei nº 8.666/93, os quais deverão 
ser protocolados nessa Câmara Municipal, no horário de expediente, das 08:00 às 
14:00 horas, devendo ser dirigidos à Srª. Secretária, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação. 

13.2. Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo 
e/ou subscrita por procurador não habilitado legalmente no processo para responder 
pela empresa. 

13.3. Publicado o julgamento da fase de habilitação em documentos e propostas de 
preços, bem como da revogação ou da anulação desta Licitação, no Diário Oficial do 
Município, caberá RECURSO ADMINISTRATIVO, no prazo de dois (2) dias úteis. 

13.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o 
ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de dois (2) dias úteis, 
ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado, devendo, neste caso, a 
decisão ser proferida dentro do prazo de dois (2) dias úteis, contados do recebimento 
do recurso. 

13.5. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes através da 
imprensa oficial que poderão impugná-lo no prazo de dois (2) dias úteis. 

 

14. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 

14.1. Decorrido o prazo para interposição de recursos ou julgado o recurso interposto 
a Comissão de Licitação elaborará o Quadro Comparativo de preços, encaminhando 
os autos a Sra. Secretária para fins de deliberação quanto a homologação do certame 
e a adjudicação de seu objeto ao licitante vencedor.  

 

 

14.2. O resultado deste procedimento será publicado no Diário Oficial do Município e 
fixado no quadro de avisos da Câmara Municipal. 

 
15. DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS  
 
15.1. A contratação será mediante emissão de contrato firmado entre A CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTANA, e a CONTRATADA, observando-se as normas e 
condições estipuladas neste Convite, seus anexos, na legislação que rege a presente 
licitação e na proposta da licitante vencedora. 
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15.2. A Secretaria convocará a licitante vencedora para assinar o “Contrato”, no prazo 
de 03 (três) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93. 
15.3. A recusa injustificada do adjudicatório em assinar o “Contrato”, conforme 
estabelecido no subitem anterior caracteriza o descumprimento total da obrigação 
assumida, sujeitando-se às penalidades contidas neste Convite. 
15.4. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o “Contrato” no 
prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, obedecendo 
a ordem de classificação estabelecida pela Comissão, para fazê-lo em igual prazo e 
nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado, ou revogar a licitação 
consoante prevê a Lei nº 8.666/93. 
15.5. A execução do serviço licitado não importará em sua aceitação pela Câmara 
Municipal de Santana, ficando condicionado que se tiver em desacordo com as 
normas do presente instrumento será recusado, ficando o contratado obrigado a 
resolver a irregularidade às suas expensas. 

 

16. DO CONTRATO 

16.1 Constam da Minuta do Contrato que compõe o ANEXO X, as condições e 
forma de pagamento, as condições de recebimento dos serviços, as sanções para o 
caso de inadimplemento e demais obrigações das partes, que faz parte integrante 
deste Edital. 

 
16.2 Até a data de assinatura do Contrato, poderá ser eliminado da licitação 
qualquer licitante que tenha apresentado documento(s) ou declaração (ões) 
incorreta(s), bem como aquela cuja situação técnica ou econômico/financeira tenha 
se alterado após início de processamento do pleito licitatório, prejudicando o seu 
julgamento. 
16.3 A não assinatura do Contrato, por qualquer motivo, dentro do prazo fixado, por 
parte da licitante convocada, implicará em sua eliminação, além da incidência de 
multa de 5% (cinco por cento) do valor estimado do Contrato, sem prejuízo das 
demais sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666/93. 
 
17. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
17.1. Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, durante a vigência do 
Contrato. 

 

18. DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO 

18.1. A Câmara Municipal de Santana poderá revogar a presente licitação por razões 
de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficientemente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade de 
ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
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fundamentado, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento das 
propostas, sem que caibam aos licitantes quaisquer reclamações ou direitos a 
indenização ou reembolso. 

 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
19.1. Em qualquer fase da licitação poderão ser realizadas diligências destinadas a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo, consoante o disposto no artigo 
43, parágrafo 3º da Lei nº 8.666/93. 
19.2. A Comissão poderá relevar omissões puramente formais nas documentações e 
propostas apresentadas pelos licitantes, desde que tais fatos sejam irrelevantes e não 
causem prejuízos à Administração. 

19.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste instrumento, o licitante que não 
o fizer até o segundo dia útil antes da data estabelecida no preâmbulo deste 
instrumento, para abertura da licitação. 

19.4. Após a homologação e adjudicação desta licitação, não será permitido a licitante 
declarada vencedora, o direito de cancelamento da proposta, ou empenho 
correspondente, ficando o mesmo sujeito às penalidades contidas no presente 
Convite, concomitantemente as demais previstas na Legislação pertinente. 

19.5. Caso a data estipulada para recebimento e abertura da documentação e 
proposta desta licitação venha a se constituir em dia feriado, a data de recebimento e 
abertura da documentação e proposta ficará transferida para o primeiro dia útil 
subseqüente, no mesmo horário e local. 

19.6 Todos os impostos decorrentes de valores do contrato serão de responsabilidade 
da contratada. 

19.7. Quaisquer esclarecimentos sobre o certame licitatório poderão ser obtidos junto 
a Comissão Permanente de Licitação, no horário de expediente da Câmara Municipal 
no endereço supracitado ou através do e-mail cmsantana@gmail.com, até 02 (dois) 
dias úteis da data fixada para abertura do mesmo. 

19.8. Fica eleito o Foro da Comarca de Santana, Estado da Bahia, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas deste Convite ou do contrato que venha a ser firmado em 
decorrência desta licitação, renunciando-se qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 
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19.9. Complementam este Convite os seguintes anexos: 

 

Anexo I – Especificações Técnicas, Projetos e demais descrições. 

Anexo II – Termo de Credenciamento  

Anexo III – Declaração de Fatos Supervenientes 

Anexo IV – Carta de apresentação de documentação 

Anexo V – Carta de apresentação de Proposta 

Anexo VI – Cumprimentos Requisitos Legais 

Anexo VII – Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

Anexo VIII – Declaração de Habilitação 

Anexo IX - Minuta do Contrato 

 
SANTANA - BA, 08 de janeiro de 2018. 

 
 

Jaina Souza Rodrigues  
Presidente 

 
 
 
 
 

 


