PREGÃO ELETRÔNICO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NA BAHIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020

(Processo Administrativo n° 08255.019273/2017-02)

Torna-se público que o DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, por meio da
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DA BAHIA, sediada na Av.
Engenheiro Oscar Pontes, nº 339, Água de Meninos – Salvador/BA, realizará licitação, na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MAIOR OFERTA, para cessão de uso de parte de imóvel
de sua propriedade. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei
nº 8.666/1993, ao Decreto-lei nº 9.760/1946, à Lei nº 9.636/1998 e ao Decreto nº 3.725/2001, bem
como às demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.

Data da sessão: 28 de fevereiro de 2020.
Horário: 10h00 (horário de Brasília)
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO:
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a cessão de uso, a
título oneroso, de uma área, medindo 152,97m², situada nas dependências da Superintendência
Regional da Polícia Federal na Bahia, imóvel de propriedade da União, localizado Av. Engenheiro
Oscar Pontes, nº 339, Água de Meninos, Salvador/BA, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos;
1.1.1. A indicada cessão é destinada exclusivamente à instalação e ao funcionamento de uma
entidade de classe, representativa de servidores da Polícia Federal, sem fins lucrativos, para
possibilitar a congregação e o bem-estar dos servidores da Superintendência Regional da Polícia
Federal na Bahia, na conformidade das especificações constantes do Projeto Básico, documento
constituinte do Anexo I deste Edital;
1.2. A licitação será realizada em grupo único, formados por 2 itens, conforme tabela constante no
Projeto Básico, devendo o licitante oferecer proposta apenas para o item 1;
1.3. O critério de julgamento adotado será o MAIOR OFERTA para o grupo, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos, quanto às especificações do objeto.

2. DO CREDENCIAMENTO:
2.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação
dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
2.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
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2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes a este Pregão.
2.4. É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe zelar por
todas as transações efetuadas diretamente ou por seu representante.
2.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se
tornem desatualizados.
2.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no
momento da habilitação

3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO:
3.1. Poderão participar deste Pregão entidade de classe, representativa de servidores da Polícia
Federal, sem fins lucrativos, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP
nº 3, de 2018.
3.2. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema;
3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:
3.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;
3.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
3.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
3.3.5. que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou
insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
3.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
3.3.7. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);
3.3.8. sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa
SEGES/MP nº 5, de 2017, bem como o disposto no Termo de Conciliação firmado entre o Ministério
Público do Trabalho e a AGU;
3.4. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica
na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:
a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela
demanda ou contratação; ou
b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.
3.4.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o
parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula
Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do
Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);
3.5. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na execução
dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante.
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3.6. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
3.6.1. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
3.6.2. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;
3.6.3. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIII, da Constituição;
3.6.4. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
3.6.5. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição
Federal;
3.6.6. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991.
3.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções
previstas em lei e neste Edital.

4. DO ENVIO DA PROPOSTA
4.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário
marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de
recebimento de propostas.
4.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
4.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
4.4. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.
4.5. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:
4.5.1. Valor mensal e anual por grupo e por item;
4.5.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo
de Referência, incluindo-se, entre outras, as seguintes informações:
4.6. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
4.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas
contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico;
4.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
4.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.
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4.10. O descumprimento das regras supramencionadas por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as
seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

5. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na
data, horário e local indicados neste Edital.
5.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis,
ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.
5.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
5.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.
5.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
5.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
5.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.
5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.
5.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor anual/total do grupo.
5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.
5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de maior valor com relação ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
5.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
5.9. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria
de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;
5.9.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
5.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
5.11. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do maior lance registrado, vedada a identificação do licitante.
5.12. 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.
5.13. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e
terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.
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5.14. O critério de julgamento das propostas é a maior oferta, a ser registrado no sistema eletrônico
como Percentual de Desconto (D), considerando-se 2 (duas) casas decimais.
5.15. A maior oferta será resultante do maior Percentual de Desconto (D) ofertado, sendo este
adotado para classificação e julgamento das propostas no sistema eletrônico COMPRASNET,
indicando quantas vezes o licitante se propõe a pagar anualmente pela concessão da área objeto do
certame, em relação ao Valor Estimado Anual (EST) pela Administração. Portanto, o Valor Anual
de Concessão (VC) representa o valor a ser efetivamente pago pela Concessionária em
contraprestações mensais.
5.16. Será desclassificada a proposta e/ou lance cujo Percentual de Desconto (D) seja menor
do que 1% (um por cento), visto que, aplicado à formula, resultará em valor inferior ao valor mínimo
estimado pela Administração.
5.17. Para orientar a formulação de sua proposta e/ou lances, o valor anual para a concessão que o
licitante está disposto a ofertar deverá ser aplicado à fórmula abaixo indicada, sendo convertido no
Percentual de Desconto (D) que o licitante deverá registrar no sistema eletrônico COMPRASNET.
Portanto, a proposta e/ou lances deverão ser registrados em forma de Desconto (D), que
representará quantas vezes o licitante se propõe a pagar o valor estimado para concessão.
D = (VC/100 x 100/EST)
Sendo:
D = Percentual de Desconto (%)
VC = Valor Anual de Concessão
EST = Valor Estimado Anual da Concessão
EXEMPLO: Sendo o Valor Estimado Anual da Concessão (EST) = R$ 3.000,00 Se o licitante quer
ofertar um Valor Anual de Concessão = R$ 15.000,00, então:
O licitante propôs pagar o valor de
R$
15.000,00 como Valor Anual de Concessão
(VC). Aplicado à fórmula, este valor resulta em
um Percentual de Desconto (D) de 5,0000%,
que é o que o licitante deverá registrar como
proposta
no
sistema
eletrônico
COMPRASNET. Neste caso, o licitante se
propôs a pagar 5 vezes o Valor Estimado
Anual da Concessão.

D = (VC/100 x 100/EST)
D = (15000/100) x (100/3000)
D = 5,00%

Na tabela a seguir, são apresentados exemplos de variados valores de Desconto e o cálculo dos
respectivos Valores Anuais de Concessão (VC).
OBSERVAÇÃO: os valores abaixo são meramente ilustrativos, servindo apenas de exemplos para
facilitar a compreensão e formulação das propostas/lances por parte dos licitantes.
Referências para cálculo do Valor Anual de Concessão (VC)

D (Percentual
Desconto)
1,00%
1,01%
1,02%
1,10%
1,15%
1,50%
1,90%

de

D = (VC/100 x 100/EST)
1,00 x EST
1,01 x EST
1,02 x EST
1,10 x EST
1,15 x EST
1,50 x EST
1,90 x EST

1,000 x 3.000,00
1,001 x 3.000,00
1,025 x 3.000,00
1,100 x 3.000,00
1,150 x 3.000,00
1,500 x 3.000,00
1,900 x 3.000,00

VC (R$)
3.000,00
3.003,00
3.075,00
3.300,00
3.450,00
4.500,00
5.700,00
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2,00%
2,20%
3,00%
3,50%
...
5,00%
...
10,00%
...
25,00%
...
40,000%
...
50,000%
...
95,000%
99,000%
100,000%

2,000 x EST
2,200 x EST
3,000 x EST
3,500 x EST
...
5,000 x EST
...
10,000 x EST
...
25,000 x EST
...
40,000 x EST
...
50,000 x EST
...
95,000 x EST
99,000 x EST
100,000 x EST

2,000 x 3.000,00
2,200 x 3.000,00
3,000 x 3.000,00
3,500 x 3.000,00
...
5,000 x 3.000,00
...
10,000 x 3.000,00
...
25,000 x 3.000,00
...
40,000 x 3.000,00
...
50,000 x 3.000,00
...
95,000 x 3.000,00
99,000 x 3.000,00
100,000 x 3.000,00

6.000,00
6.600,00
9.000,00
10.500,00
...
15.000,00
...
30.000,00
...
75.000,00
...
120.000,00
...
150.000,00
...
285.000,00
297.000,00
300.000,00

5.18. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema
eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de
tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.
5.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese
de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de
ordenação das propostas.
5.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
5.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) abaixo da proposta ou lance de menor preço serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.
5.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
5.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
5.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
5.25. Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances equivalentes
não serão considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada
como um dos critérios de classificação.
5.25.1. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no
art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:
5.25.1.1. prestados por pessoas jurídicas brasileiras;
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5.25.1.2. prestados por pessoas jurídicas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
5.25.1.3. prestados por pessoas jurídicas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às
regras de acessibilidade previstas na legislação.
5.26. Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como critério de desempate.
5.27. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja ofertado o maior valor, observado o
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste
Edital.
5.28. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
5.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

6. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
6.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará
a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao maior preço.
6.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da
IN SEGES/MP n. 5/2017, que:
6.4.1. contenha vício insanável ou ilegalidade;
6.4.2. não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Projeto Básico;
6.4.3. apresentar oferta final inferior ao preço mínimo mensal fixado, que é de R$ 811,03 (oitocentos
e onze reais e três centavos, composta pelo item 1 (Retribuição mensal pela cessão de uso onerosa
de área construída de 152,97m²), que tem valor mínimo de R$ 653,00 (seiscentos e cinquenta e três
reais) e pelo item 2 (Rateio de despesas de vigilância decorrentes da cessão de uso onerosa), que
tem valor de R$ 158,03 (cento e cinquenta e oito reais e três centavos);
6.5. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
6.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 2 (duas) horas,
prorrogáveis a pedido, sob pena de não aceitação da proposta.
6.6.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada
do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
6.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao preço
ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas
apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem
nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar
prejuízos aos demais licitantes;
6.8. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá
ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no
objeto.
6.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
6.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a continuidade da mesma.
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7. DA HABILITAÇÃO
7.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
7.1.1. SICAF;
7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
7.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
7.1.4. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
7.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da licitante;
7.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas
indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
7.1.5.1.1. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
7.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
7.1.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
7.2. Não ocorrendo inabilitação, o Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto nos arts.10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16
da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
7.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03,
de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no
SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;
7.3. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente
quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.
7.4. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente por meio do sítio oficial, ou
na hipótese de ela se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar,
no prazo de 2 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste
Edital, sob pena de inabilitação.
7.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
7.5. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores
– SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de
2018, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade
Fiscal e Trabalhista, bem como à Qualificação Econômico-Financeira, nas condições descritas
adiante.
7.6. Habilitação jurídica:
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7.6.1. Apresentação de estatuto social completo, comprovando que se trata de entidade
representativa de servidores da Polícia Federal;
7.6.2. Apresentação dos documentos (RG e CPF) dos representantes eleitos;
7.6.3. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
7.7. Regularidade fiscal e trabalhista:
7.7.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
7.7.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa
da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
7.7.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
7.7.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
7.7.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
7.7.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à
atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
7.7.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda
Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
7.8. Qualificação Econômico-Financeira:
7.8.1. certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede do licitante;
7.8.1.1.No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na
forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.
7.8.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da instituição, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
7.8.2.1. no caso de instituição constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
7.8.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
7.8.3. comprovação da boa situação financeira da instituição mediante obtenção de índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos
pela aplicação das seguintes fórmulas:
LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
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LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

7.8.4. As instituições, cadastradas ou não, no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual
a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez porcento) do valor total estimado da
contratação ou do item pertinente.
7.8.5. As instituições, cadastradas ou não no SICAF, deverão ainda complementar a comprovação da
qualificação econômico-financeira por meio de:
7.8.5.1. Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo
Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis
centésimos por cento) do valor estimado para a contratação ou item pertinente, tendo por base o
balanço patrimonial e as demonstrações contábeis já exigíveis na forma da lei;
7.8.5.2. Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contáveis do último
exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três)
meses da data da apresentação da proposta.
7.8.5.3. Comprovação, por meio de declaração, da relação de compromissos assumidos, conforme
modelo constante deste Edital, de que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com
a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura
deste Pregão, não é superior ao Patrimônio Líquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma
já disciplinada neste Edital;
7.8.5.4. a declaração de que trata a subcondição acima deverá estar acompanhada da Demonstração
do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social,
7.8.5.5. quando houver divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para
menos, entre a declaração aqui tratada e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado
do Exercício (DRE), deverão ser apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas.
7.9. Qualificação Técnica:
7.9.1. As instituições, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar a qualificação técnica, por
meio de apresentação do estatuto social atualizado, comprovando que é entidade representativa de
servidores da Polícia Federal.
7.9.2. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.
7.9.3.Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
7.9.4. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.

8. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
8.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
8.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.
8.1.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer
da execução do contrato e aplicação de eventual sanções à Contratada, se for o caso.
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8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
8.3. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão
estes últimos.
8.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado,
sob pena de desclassificação.
8.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de
outro licitante.

9. DOS RECURSOS
9.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista, concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a
intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende
recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
9.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
9.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.
9.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
9.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias,
que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
9.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.

10. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
10.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
10.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
10.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
10.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.
10.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) e e-mail, de acordo com a fase
do procedimento licitatório.
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10.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursos apresentados.
11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
13.1 Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do
Termo de Referência.

13. DO TERMO DE CONTRATO
13.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de
Contrato.
13.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital.
13.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e
devolvido no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
13.2.3 A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
13.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e
78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da
mesma Lei.
13.4. O prazo de vigência da contratação é de 36 meses, prorrogável conforme previsão no
instrumento contratual.
13.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade,
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III,
da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
13.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o
fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus,
antes da contratação.
13.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua
situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das
penalidades previstas no edital e anexos.
13.6. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as
mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser
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convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da
aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.

14. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
14.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no
Projeto Básico, anexo a este Edital.
15. DA FISCALIZAÇÃO
15.1. Os critérios da fiscalização estão previstos no Projeto Básico.
16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Projeto Básico.
17. DO PAGAMENTO
17.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Edital.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário
que:
18.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
18.1.2. apresentar documentação falsa;
18.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
18.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;
18.1.5. não mantiver a proposta;
18.1.6. cometer fraude fiscal;
18.1.7. comportar-se de modo inidôneo;
18.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
18.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
18.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
18.3.2. Multa compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor mensal do contrato, no caso
de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa
moratória.;
18.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;
18.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo
de até cinco anos;
19.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
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própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Contratante pelos prejuízos causados;
19.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
19.5. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
19.6. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto
de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
19.7. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
19.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419
do Código Civil.
19.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
19.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
19.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
19.12. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
20.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
cpl.srba@dpf.gov.br, ou por petição dirigida à CPL/SELOG/SR/PF/BA, protocolizada no
endereço Av. Engenheiro Oscar Pontes, nº 339, Água de Meninos – CEP 40460-130 –
Salvador/BA – Departamento de Polícia Federal – Superintendência Regional de Polícia
Federal na Bahia – Setor de protocolo;
20.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.
20.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.
20.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
20.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
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20.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
21.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro.
21.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília – DF.
21.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
21.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
21.6. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
21.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
21.8. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
21.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
21.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.
21.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do
interesse público.
21.12. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
21.13. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br e
www.dpf.gov.br, e também poderá ser lido e/ou obtido no endereço Av. Engenheiro Oscar Pontes, nº
339, Água de Meninos – CEP 40460-130 – Salvador/BA – Departamento de Polícia Federal –
Superintendência Regional de Polícia Federal na Bahia – Setor de Licitação, nos dias úteis, no
horário das 09h00 às 16h00, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo
permanecerão com vista franqueada aos interessados.
21.14. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I – Projeto Básico;
ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato;
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ANEXO III – Proposta a ser preenchida pelo licitante;
ANEXO IV – Modelo de atestado de vistoria; (quando for o caso)
ANEXO V – Modelo de declaração de vistoria;
ANEXO VI - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação;
ANEXO VII – Modelo de declaração de Elaboração Independente de Proposta;
ANEXO VIII – Modelo de declaração relativa a trabalho de menor;
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ANEXO I DO EDITAL
PROJETO BÁSICO

1. DO OBJETO:
1.1 Cessão de uso onerosa de área de 152,97m², pertencente à SR/PF/BA, com rateio de
despesas, para pessoa jurídica sem fins lucrativos, representativa de servidores da Polícia
Federal, visando a prestação de serviços não onerosos aos servidores lotados na
Superintendência Regional da Polícia Federal na Bahia, pelo tipo de licitação de MAIOR LANCE
OU OFERTA, pela modalidade Pregão Eletrônico.

2. MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
2.1. O objetivo do presente processo é possibilitar a cessão de uso onerosa de área edificada
com 152,97m², encravada no interior do terreno ocupado pela Superintendência Regional da PF
no Estado da Bahia, cuja área total é de 15.316,24m².
2.2. Tal área tem sido objeto de ocupação irregular há muitos anos, sendo objeto de observações
pelo Tribunal de Contas da União - TCU (Acórdão nº 1298/2015), que determinou a tomada de
providências, por parte da SR/BA, no sentido de promover a reintegração de posse.
2.3. Inicialmente, a SR/PF/BA tomou as providências necessárias, estando em curso a AÇÃO
REIVINDICATÓRIA nº 38110-72.2015.4.01.3300, pendente de julgamento.
2.4. Independente de cumprir com a determinação do TCU, não estava claro, ainda, se a
existência da ação reivindicatória impediria a regularização administrativa do local utilizado pela
associação de classe.
2.5. Tal dúvida foi finalmente sanada com a expedição do Acórdão 9319/2016 – TCU (SEI nº
4569588) que entendeu que não existe vedação para a celebração de contrato de cessão
onerosa de área por esta SR/BA, devendo respeitar, contudo, como quaisquer outros atos
administrativos, a conveniência e oportunidade para a Administração
2.6. Assim, a Superintendência Regional reputa como conveniente e oportuna a cessão de área
para entidade que exerça a função de estimular o congraçamento e integração dos servidores,
sem qualquer ônus para estes, tendo impacto positivo na própria gestão da Unidade.

3. ANÁLISE DE RISCOS:
3.1. A ausência da contratação em questão trará problemas aos serviços prestados pela
SR/PF/BA,

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:
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4.1. As quantidades e especificações desejadas são as que seguem:
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

VALOR

MENSAL

ANUAL

1

Retribuição mensal pela cessão de uso R$ 799,80
onerosa de área construída de 152,97m²,
situada no terreno da SR/PF/BA, na Av.
Eng. Oscar Pontes, 339, Água de Meninos,
Salvador/BA.

R$ 9.597,60

2

Rateio
de
despesas
de
vigilância R$ 146,80
decorrentes da cessão de uso onerosa.

1.761,60

TOTAL

R$946,60

R$ 11.359,20

4.2. Seguem fotografias do imóvel a ser cedido (mobiliário não incluso)
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5. DO VALOR DO CONTRATO:
5.1. Após realização de cotações oficiais e de verificação do valor atualizado do contrato de

20

vigilância, foram obtidos os seguintes valores mínimos:
5.1.1. Retribuição mensal pela cessão de uso onerosa: valor mínimo aceitável de R$ 799,60 (para
este item serão ofertados lances);
5.1.2. Rateio de despesas mensais de vigilância: R$ 146,80 (este item não admite lances, mas
será objeto de pagamento mensal;
5.1.3. Valor mensal mínimo do contrato: R$ 946,60
5.1.4. Valor anual mínimo do contrato: R$ 11.359,20;
5.2. O valor da cessão de uso onerosa será reajustado anualmente, pelo índice IGP-M, ou por
outro que o suceda, no caso de extinção;
5.3. O valor do rateio de despesas de vigilância será reajustado sempre que houver qualquer
alteração a maior no custo dos postos de vigilância contratados para atuar na SR/PF/BA;
5.4. No caso de inadimplemento, além das penalidades administrativas constantes no item 10
deste Projeto Básico, os débitos em atraso deverão ser acrescidos, desde o vencimento, de Taxa
SELIC e multa de mora, esta com percentual de 10%, sendo ambas independentes;
5.5. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem
com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.

6 . DA GARANTIA DO CONTRATO:
6.1. O CESSIONÁRIO prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº
8.666, de 1993, com validade durante a vigência do contrato, em valor correspondente a dois
meses de contrato, considerando-se para tanto a soma dos valores de retribuição mensal e de
rateio de despesas;
6.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a CESSIONÁRIA deverá apresentar
comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida
pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
6.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
máximo de 2% (dois por cento).
6.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos autoriza a Administração a promover a
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme
dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
6.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um
período de 30 dias após o término da vigência contratual;
6.3.1. O período de 30 dias mencionado no caput não poderá ser utilizado como garantia em uma
eventual prorrogação contratual, que exigirá a prestação de garantia específica para o período
integral da prorrogação, acrescido de mais 30 dias após o último dia de vigência da prorrogação;
6.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
6.4.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das
demais obrigações nele previstas;
6.4.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;
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6.4.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
6.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
6.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na
Caixa Econômica Federal, com correção monetária.
6.7. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.
6.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do
fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
6.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá
ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da
contratação.
6.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 5 (cinco)
dias úteis, contados da data em que for notificada.
6.11. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
6.12. Será considerada extinta a garantia:
6.12.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do
contrato;
6.13. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
6.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste TR.
6.15. A garantia da contratação somente será liberada ante a comprovação de que a empresa
está quite com todas as suas obrigações contratuais.
6.16. No caso de haver repactuação do contrato, como condição para a sua realização, o
CESSIONÁRIO deverá complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo que
se mantenha a proporção de dois meses de contrato como garantia;
6.17. A complementação da garantia deverá ter como data inicial o primeiro dia de vigência da
repactuação e validade durante a vigência desta;

7. DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LOCAÇÃO:
7.1 O início da vigência do contrato será a partir da sua assinatura pelas partes, com prazo de
duração de 36 meses, renováveis por no máximo 60 meses;

8. OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA:
8.1. Com relação à CESSÃO DE USO ONEROSA, a CESSIONÁRIA obriga-se a:
8.1.1. Pagar o valor da retribuição mensal dentro do prazo estipulado no contrato;
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8.1.1.1. O pagamento da retribuição mensal deverá ser pago em Guia de Recolhimento da União
- GRU específica, a ser preenchida e emitida pela própria CESSIONÁRIA, em favor da Unidade
Gestora 200346 (Superintendência Regional da PF no Estado da Bahia), Gestão 00001, sob o
código de recolhimento 28802-0, ou outro que o suceda;
8.1.2. Utilizar o imóvel unicamente com a finalidade de promover a congregação e o bem-estar
dos servidores da Superintendência Regional da Polícia Federal na Bahia;
8.1.2.1. É vedada a prática de atividades de natureza onerosa pela CESSIONÁRIA ou por
terceiros na área objeto da cessão de uso;
8.1.3. Realizar vistoria do imóvel, por ocasião da entrega das chaves, para fins de verificação
minuciosa do estado do imóvel, fazendo constar do Termo de Vistoria os eventuais defeitos
existentes;
8.1.4. Restituir o imóvel, finda a locação, nas condições em que o recebeu, conforme documento
de descrição minuciosa elaborado quando da vistoria para entrega, salvo os desgastes e
deteriorações decorrentes do uso normal;
8.1.4.1. Os vícios e/ou defeitos que não constarem no Termo de Vistoria feito na devolução do
imóvel serão de responsabilidade do CEDENTE;
8.1.4.2. Quando da devolução do imóvel, o CESSIONÁRIO poderá efetuar, em substituição a sua
recuperação, pagamento a título de indenização, com base no termo de vistoria a ser confrontado
com aquele firmado no recebimento do imóvel/espaço físico, desde que existam recursos
orçamentários e que seja aprovado pela autoridade competente, além da concordância da
CEDENTE, inclusive quanto ao valor a ser indenizado;
8.1.5. Comunicar à CEDENTE qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, bem
como as eventuais turbações de terceiros;
8.1.6. Consentir com a realização de reparos urgentes, a cargo da CEDENTE, nos reparos
classificados como benfeitorias necessárias, assegurando-se o direito ao abatimento proporcional
da retribuição mensal, caso os reparos durem mais de dez dias, nos termos do artigo 26 da Lei n°
8.245, de 1991;
8.1.7. Realizar o imediato reparo dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações,
provocados por seus agentes, funcionários ou visitantes autorizados;
8.1.8.Não modificar a forma externa ou interna do imóvel, sem o consentimento prévio e por
escrito do CEDENTE;
8.1.9. Pagar as despesas com energia elétrica, inclusive a contribuição para o custeio de serviços
de iluminação pública, além de água e esgoto, decorrentes da área ocupada;
8.1.10. Permitir a vistoria do imóvel pela CEDENTE ou por seus mandatários, bem como admitir
que seja visitado e examinado por terceiros, na hipótese prevista no artigo 27 da Lei nº 8.245, de
1991;
8.1.11. Cumprir integralmente acordos de convivência e respeitar os regulamentos internos da
Polícia Federal, especialmente quanto ao horário de funcionamento da SR/PF/BA;
8.1.12. Realizar a administração e/ou manutenção predial necessária para o bom funcionamento
do imóvel.
8.1.13. A CESSIONÁRIA deverá atender, dentro do prazo fornecido para o cumprimento, toda e
qualquer exigência que seja apontada pelo Corpo de Bombeiros e/ou qualquer órgão público para
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o uso da área;
8.1.14. Cumprir as obrigações legais relativas a encargos fiscais, trabalhistas, sociais,
previdenciários, civis e comerciais que incidam sobre a atividade de apoio vinculada à
mencionada cessão de uso, eximindo a CEDENTE de quaisquer dessas responsabilidades;
8.1.15. Não se utilizar de menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou
de menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de
quatorze anos (Lei nº 9.854/1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/2002);
8.1.16.

Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para definição do seu nome
como beneficiária da indicada cessão de uso do bem;
8.1.17.

Não usar o nome da CEDENTE para aquisição de bens, assim como para contratar

serviços, ou para angariar patrocínios e benesses de qualquer natureza;
8.1.18.

Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais

causados, dolosa ou culposamente, à CEDENTE ou a terceiros, por ação ou omissão de seus
empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes;
8.1.19. Manter as instalações da área cedida em perfeito estado de conservação;
8.1.20.

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações

assumidas.
8.2. Com relação ao RATEIO DE DESPESAS, a CESSIONÁRIA obriga-se a:
8.2.1. Pagar o valor do rateio de vigilância mensal no prazo estipulado em contrato;
8.2.1.1. O pagamento do rateio de despesas deverá ser pago em Guia de Recolhimento da União
- GRU específica, a ser preenchida e emitida pela própria CESSIONÁRIA, em favor da Unidade
Gestora 200346 (Superintendência Regional da PF no Estado da Bahia), Gestão 00001, sob o
código de recolhimento 18856-5, ou outro que o suceda;
8.2.2. Acatar imediatamente qualquer alteração no valor do rateio informada pela CEDENTE,
decorrente de majoração do contrato de vigilância vigente na SR/PF/BA;

9. OBRIGAÇÕES DA CEDENTE:
9.1. Com relação à locação, a CEDENTE obriga-se a:
9.1.1. Entregar o imóvel em condições de uso para os fins a que se destina;
9.1.2. Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel;
9.1.3. Manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel;
9.1.4. Fornecer à CESSIONÁRIA descrição minuciosa do estado do imóvel, quando de sua
vistoria para entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes, conforme Laudo
de Vistoria;
9.1.5. Entregar todas as chaves do imóvel, devidamente identificadas;
9.1.6. Informar à CESSIONÁRIA quaisquer alterações na titularidade do imóvel, inclusive com a
apresentação da documentação correspondente.
9.2. Com relação ao rateio de despesas, a CEDENTE obriga-se a:
9.2.1. Fornecer, no prazo de cinco dias úteis, toda a documentação necessária que fundamenta o
rateio de despesas, desde que haja pedido expresso da CESSIONÁRIA;
9.2.2. Informar a CESSIONÁRIA sempre que houver alteração no valor do rateio, em virtude de
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majoração do contrato de vigilância vigente na SR/PF/BA;

10. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO:
10.1 A fiscalização do presente contrato será exercida por um representante da CEDENTE, a
quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará
ciência à Administração;
10.1.1 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CESSIONÁRIA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da CEDENTE ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993;
10.1.2 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome das pessoas eventualmente
envolvidas, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados
e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
10.1.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas
convenientes;
10.1.4 A CESSIONÁRIA deverá indicar um representante para representá-la na execução do
contrato;

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
11.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/02, a
Contratada que:
11.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
11.1.2. apresentar documentação falsa;
11.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
11.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;
11.1.5. não mantiver a proposta;
11.1.6. cometer fraude fiscal;
11.1.7. comportar-se de modo inidôneo;
11.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
11.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
b. Multa compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor mensal do contrato, no caso de
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa
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moratória.
c. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
CESSIONÁRIA ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;
e. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo
de até cinco anos;
11.3.1 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
11.3.2. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
11.3.3. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
11.3.4. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração
Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a
participação de agente público.
11.3.5. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Código Civil.
11.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei
nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
11.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
11.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
11.7 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis;
11.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.

Salvador/BA, _____ de ________ de 2019
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ANEXO II DO EDITAL
TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO
CESSÃO DE USO DE IMÓVEL

PROCESSO Nº 08255.019273/2017-02
TERMO DE CONTRATO Nº ..............
TERMO DE CONTRATO DE CESSÃO
DE USO, A TITULO ONEROSO, DE
ÁREA DE IMÓVEL QUE ENTRE SI
CELEBRAM
A
UNIÃO,
POR
INTERMÉDIO
DA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA
PF NO ESTADO DA BAHIA, E A
ENTIDADE ................
A União, por intermédio do .............................(órgão ou entidade pública), com sede
no(a)................................., na cidade de................................./Estado......., inscrito(a) no CNPJ
sob o nº ........................, neste ato representado(a) pelo(a) .......................(nome e cargo),
nomeado(a) pela Portaria nº ......, de...... de .................. de 20..., publicada no DOU de .... de
........... de 20..., doravante denominada CEDENTE, e a empresa ................................... inscrita
no CNPJ/MF sob o nº ......................., sediada no município de ........., na Rua ...............
doravante designada CESSIONÁRIA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)......................,
portador(a) da Carteira de Identidade nº ....................., expedida pelo(a)................... e CPF
nº..................., tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº ...................,
resolvem celebrar o presente Contrato de Cessão de Uso de Imóvel, regido pelas Leis nº
8.666/1993 e 9.636/1998, pelo Decreto-lei nº 9.760/1946 e pelo Decreto nº 3.725/2001,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
Este Contrato guarda inteira conformidade com o Edital de Licitação nº ________/2019, do
qual é parte integrante, e se vincula, ainda, à proposta da CESSIONÁRIA.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto deste Contrato é a cessão de uso, a título oneroso, de uma área, medindo
152,97m², situada nas dependências da Superintendência Regional da Polícia Federal na
Bahia, imóvel de propriedade da União, localizado Av. Engenheiro Oscar Pontes, nº 339,
Água de Meninos, Salvador/BA;
1.2. A cessão é destinada à instalação e ao funcionamento de uma entidade de classe,
representativa de servidores da Polícia Federal, sem fins lucrativos, para possibilitar a
congregação e o bem-estar dos servidores da Superintendência Regional da Polícia Federal na
Bahia, na conformidade das especificações constantes do Projeto Básico.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DA CESSÃO DE USO
2.1. A presente cessão de uso obedecerá às condições especiais adiante elencadas:
2.1.1. Vedação de condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente;
2.1.2. Cumprimento das normas relacionadas com o funcionamento da atividade vinculada ao
objeto da cessão de uso e com a utilização do imóvel;
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2.1.3. Desenvolvimento exclusivo de atividade que promovam a congregação e o bem-estar
dos servidores da Superintendência Regional da Polícia Federal na Bahia;
2.1.4. Compatibilidade do horário de funcionamento da referida atividade com o da
Superintendência Regional da Polícia Federal na Bahia;
2.1.5. Exercício da citada atividade sem prejudicar a atividade-fim ou o funcionamento das
atividades da CEDENTE;
2.1.6. Aprovação prévia da CEDENTE para a realização de qualquer obra de adequação ao
espaço físico a ser utilizado pela CESSIONÁRIA;
2.1.7. Precariedade da cessão, que poderá ser revogada a qualquer tempo, havendo interesse
do serviço público, independentemente de indenização;
2.1.8. Participação proporcional da CESSIONÁRIA no rateio das despesas com vigilância,
com valor de R$ 158,03/mês, reajustável sempre que houver majoração do contrato de
vigilância da CEDENTE;
2.1.9 Fiscalização periódica por parte da CEDENTE;
2.1.10 Vedação de ocorrência de cessão, locação ou utilização do imóvel para fim diverso do
previsto no subitem 1.2 deste Contrato;
2.1.11 Reversão da área constituinte da presente cessão de uso, ao término da vigência deste
Contrato, independentemente de ato especial;
2.1.12 Restituição do imóvel cedido, em perfeito estado de conservação.
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CEDENTE
3.1. Com relação à locação, a CEDENTE obriga-se a:
3.1.1. Ceder a mencionada área do imóvel à CESSIONÁRIA, para a finalidade indicada no
subitem 1.2 deste Contrato, em condições de uso;
3.1.2. Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel;
3.1.3. Manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel;
3.1.4. Fornecer à CESSIONÁRIA descrição minuciosa do estado do imóvel, quando de sua
vistoria para entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes, conforme
Laudo de Vistoria;
3.1.5. Entregar todas as chaves do imóvel, devidamente identificadas;
3.1.6. Informar à CESSIONÁRIA quaisquer alterações na titularidade do imóvel, inclusive
com a apresentação da documentação correspondente.
3.1.7 permitir o acesso dos empregados da CESSIONÁRIA às suas dependências, para o
exercício de suas atividades laborais;
3.1.8 facilitar a atuação das autoridades fazendárias, sanitárias ou trabalhistas que venham a
fiscalizar as obrigações legais da CESSIONÁRIA;
3.2. Com relação ao rateio de despesas, a CEDENTE obriga-se a:
3.2.1. Fornecer, no prazo de cinco dias úteis, toda a documentação necessária que fundamenta
o rateio de despesas, desde que haja pedido expresso da CESSIONÁRIA;
3.2.2. Informar a CESSIONÁRIA sempre que houver alteração no valor do rateio, em virtude
de majoração do contrato de vigilância vigente na SR/PF/BA;
4. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA
4.1. Com relação à CESSÃO DE USO ONEROSA, a CESSIONÁRIA obriga-se a:
4.1.1. Pagar o valor da retribuição mensal dentro do prazo estipulado no contrato;
4.1.1.1. O pagamento da retribuição mensal deverá ser pago em Guia de Recolhimento da
União - GRU específica, a ser preenchida e emitida pela própria CESSIONÁRIA, em favor da
Unidade Gestora 200346 (Superintendência Regional da PF no Estado da Bahia), Gestão
00001, sob o código de recolhimento 28802-0, ou outro que o suceda;
4.1.2. Utilizar o imóvel unicamente com a finalidade de promover a congregação e o bemestar dos servidores da Superintendência Regional da Polícia Federal na Bahia;
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4.1.2.1. É vedada a prática de atividades de natureza onerosa pela CESSIONÁRIA ou por
terceiros na área objeto da cessão de uso;
4.1.3. Realizar vistoria do imóvel, por ocasião da entrega das chaves, para fins de verificação
minuciosa do estado do imóvel, fazendo constar do Termo de Vistoria os eventuais defeitos
existentes;
4.1.4. Restituir o imóvel, finda a locação, nas condições em que o recebeu, conforme
documento de descrição minuciosa elaborado quando da vistoria para entrega, salvo os
desgastes e deteriorações decorrentes do uso normal;
4.1.4.1. Os vícios e/ou defeitos que não constarem no Termo de Vistoria feito na devolução
do imóvel serão de responsabilidade do CEDENTE;
4.1.4.2. Quando da devolução do imóvel, o CESSIONÁRIO poderá efetuar, em substituição a
sua recuperação, pagamento a título de indenização, com base no termo de vistoria a ser
confrontado com aquele firmado no recebimento do imóvel/espaço físico, desde que existam
recursos orçamentários e que seja aprovado pela autoridade competente, além da
concordância da CEDENTE, inclusive quanto ao valor a ser indenizado;
4.1.5. Comunicar à CEDENTE qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, bem
como as eventuais turbações de terceiros;
4.1.6. Consentir com a realização de reparos urgentes, a cargo da CEDENTE, nos reparos
classificados como benfeitorias necessárias, assegurando-se o direito ao abatimento
proporcional da retribuição mensal, caso os reparos durem mais de dez dias, nos termos do
artigo 26 da Lei n° 8.245, de 1991;
4.1.7. Realizar o imediato reparo dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações,
provocados por seus agentes, funcionários ou visitantes autorizados;
4.1.8.Não modificar a forma externa ou interna do imóvel, sem o consentimento prévio e por
escrito do CEDENTE;
4.1.9. Pagar as despesas com energia elétrica, inclusive a contribuição para o custeio de
serviços de iluminação pública, além de água e esgoto, decorrentes da área ocupada;
4.1.10. Permitir a vistoria do imóvel pela CEDENTE ou por seus mandatários, bem como
admitir que seja visitado e examinado por terceiros, na hipótese prevista no artigo 27 da Lei nº
8.245, de 1991;
4.1.11. Cumprir integralmente acordos de convivência e respeitar os regulamentos internos da
Polícia Federal, especialmente quanto ao horário de funcionamento da SR/PF/BA;
4.1.12. Realizar a administração e/ou manutenção predial necessária para o bom
funcionamento do imóvel.
4.1.13. A CESSIONÁRIA deverá atender, dentro do prazo fornecido para o cumprimento,
toda e qualquer exigência que seja apontada pelo Corpo de Bombeiros e/ou qualquer órgão
público para o uso da área;
4.1.14. Cumprir as obrigações legais relativas a encargos fiscais, trabalhistas, sociais,
previdenciários, civis e comerciais que incidam sobre a atividade de apoio vinculada à
mencionada cessão de uso, eximindo a CEDENTE de quaisquer dessas responsabilidades;
4.1.15. Não se utilizar de menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
ou de menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir
de quatorze anos (Lei nº 9.854/1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/2002);
4.1.16. Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para definição do seu
nome como beneficiária da indicada cessão de uso do bem;
4.1.17. Não usar o nome da CEDENTE para aquisição de bens, assim como para contratar
serviços, ou para angariar patrocínios e benesses de qualquer natureza;
4.1.18. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados, dolosa ou culposamente, à CEDENTE ou a terceiros, por ação ou omissão de seus
empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes;
4.1.19. Manter as instalações da área cedida em perfeito estado de conservação;
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4.1.20. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas.
4.2. Com relação ao RATEIO DE DESPESAS, a CESSIONÁRIA obriga-se a:
4.2.1. Pagar o valor do rateio de vigilância mensal no prazo estipulado em contrato;
4.2.1.1. O pagamento do rateio de despesas deverá ser pago em Guia de Recolhimento da
União - GRU específica, a ser preenchida e emitida pela própria CESSIONÁRIA, em favor da
Unidade Gestora 200346 (Superintendência Regional da PF no Estado da Bahia), Gestão
00001, sob o código de recolhimento 18856-5, ou outro que o suceda;
4.2.2. Acatar imediatamente qualquer alteração no valor do rateio informada pela CEDENTE,
decorrente de majoração do contrato de vigilância vigente na SR/PF/BA;
5. CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA
5.1. Este Contrato terá vigência de 36 meses, contados da data da sua assinatura.
5.2. O prazo poderá ser prorrogado, a critério das partes, por igual período ou inferior, até o
limite de 60 meses, por meio de correspondentes termos aditivos ao Contrato.
6. CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR
6.1. O valor mensal da retribuição pelo uso da área objeto da cessão ora formalizada é de R$
...(em algarismos e por extenso).., a corresponder, anualmente, ao total de R$... (indicar o
valor global em algarismos e por extenso).
6.2. Além do pagamento do valor da indicada retribuição, a CESSIONÁRIA participará,
proporcionalmente, do rateio das despesas tratadas no subitem 2.1.7 deste instrumento
contratual.
6.3. A data limite para os pagamentos será no dia 10 de cada mês;
6.4. Os pagamentos deverão ser realizados por meio de Guia de Recolhimento da União –
GRU, cujo preenchimento e emissão são de responsabilidade exclusiva da CESSIONÁRIA,
utilizando-se dos códigos apropriados, previstos no Projeto Básico;
6.5. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando
coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por
aditamento ao contrato.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1 Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes
no Projeto Básico, anexo ao Edital;
8. CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE
8.1. O valor da retribuição mensal será atualizado, anualmente, a partir do decurso dos
primeiros 12 (doze) meses de sua vigência, pela variação apurada do IGP-M, no período
considerado.
8.2. O valor do rateio de despesas será atualizado sempre que houver majoração do contrato
de vigilância da SR/PF/BA;
9. CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO
9.1. O pagamento dos valores da retribuição mensal e do rateio de despesas, de
responsabilidade da CESSIONÁRIA, deverá ocorrer até o dia 10 de cada mês;
9.3. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, o valor devido será acrescido de multa
moratória de 10%, além de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados
desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, conforme taxa
SELIC anual, aplicando-se a seguinte fórmula:
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EM = I x N x VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente
devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
(Taxa SELIC anual)
I=
365
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a
data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso
10. CLÁUSULA DEZ - DA FISCALIZAÇÃO
10.1. A CEDENTE, por meio de servidor designado, acompanhará e fiscalizará a execução do
presente Contrato, na conformidade do disposto no art. 67, § 1º, da Lei nº 8.666/1993.
10.2. O representante da Administração anotará, em registro próprio, todas as ocorrências
relacionadas com a execução deste Contrato, determinando o que for necessário à
regularização de eventuais falhas ou irregularidades.
10.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência daquele representante
deverão ser solicitadas a seus superiores, em tempo hábil, para a adoção das medidas
convenientes.
11. CLÁUSULA ONZE – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. A CESSIONÁRIA cometerá infração administrativa se:
11.1.1 – inexecutar total ou parcialmente o presente Contrato;
11.1.2 – comportar-se de modo inidôneo;
11.1.3 – cometer fraude fiscal;
11.1.4 – descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, no Projeto Básico e neste
Contrato.
11.2. A CESSIONÁRIA, se cometer qualquer das infrações acima indicadas e/ou referidas,
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
11.2.1 – advertência;
11.2.2 – multa de 0,5% a 5% sobre o valor anual do contrato;
11.2.3 – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
CEDENTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
11.2.4 – 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 autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que
a(o) penalizada(o) ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
11.3. As sanções de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de
inidoneidade, acima previstas, poderão ser aplicadas, também, a empresas ou profissionais
que, em razão dos contratos regidos pela Lei nº 8.666/1993:
11.3.1 tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de tributos;
11.3.2 hajam praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
11.3.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.
11.4. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
11.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo, que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784/1999.
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11.6. Na aplicação da penalidade, a autoridade competente levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
11.7. O recolhimento da multa deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da
data do recebimento da comunicação da autoridade competente.
11.8. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores-SICAF.
12. CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO CONTRATUAL
12.1 Considerar-se-á rescindido o presente Contrato, independentemente de ato especial,
retornando a área do imóvel à CEDENTE, sem direito da CESSIONÁRIA a qualquer
indenização, inclusive por benfeitorias realizadas, se:
12.1.2 – vier a ser dado à área cedida utilização diversa da que a ela foi destinada nos termos
deste Contrato;
12.1.3 – houver inobservância do prazo previsto no ato autorizativo da Cessão;
12.1.4 – ocorrer renúncia à cessão ou se a CESSIONÁRIA deixar de exercer suas atividades
específicas ou, ainda, na hipótese de sua extinção, liquidação ou falência;
12.1.5 – houver, em qualquer época, necessidade de a CEDENTE dispor, para seu uso, da
área vinculada a este Contrato; e
12.1.6 – ocorrer inadimplemento de qualquer cláusula contratual.
12.2. A rescisão do Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da
Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº
8.666/1993.
13. CLÁUSULA TREZE - DAS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS
13.1. Em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar
providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.
14. CLÁUSULA TREZE - DA PUBLICAÇÃO
14.1. Será providenciada, pela CEDENTE, a publicação, resumida, deste instrumento de
contrato, no Diário Oficial da União, no prazo de 20 (vinte) dias, contado do quinto dia útil do
mês seguinte ao da sua assinatura, correndo as despesas por conta daquela.
15. CLÁUSULA QUATORZE - DO FORO
15.1. Fica eleito o foro da Seção Judiciária de .......... - Justiça Federal, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do
presente contrato.
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as
partes a seguir firmam o presente contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um
só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.
Salvador, ..... de ............. de ...................
_______________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA CEDENTE
_________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA CESSIONÁRIA
TESTEMUNHAS
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ANEXO III DO EDITAL
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
1. APRESENTAMOS A PRESENTE PROPOSTA COMERCIAL À
SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL DA BAHIA, relativamente à cessão
de uso onerosa de área de 152,97m², pertencente à SR/PF/BA, com rateio de despesas,
para pessoa jurídica sem fins lucrativos, representativa de servidores da Polícia Federal,
visando a prestação de serviços não onerosos aos servidores lotados na Superintendência
Regional da Polícia Federal na Bahia, conforme especificações técnicas descritas no
Projeto Básico, motivo pelo qual declaramos pleno conhecimento e total concordância
com os termos do Edital respectivo, bem assim com as condições estabelecidas para
a contratação, de acordo com os quantitativos dispostos na tabela abaixo:
Referências para cálculo do Valor Anual de Concessão (VC)

D (Percentual
Desconto)

de

D x EST

VC (R$)

D = (VC/100 x 100/EST)
%
Sendo:
D = Percentual de Desconto (%)
VC = Valor Anual de Concessão
EST = Valor Estimado Anual da Concessão
EXEMPLO: Sendo o Valor Estimado Anual da Concessão (EST) = R$ 3.000,00 Se o licitante quer
ofertar um Valor Anual de Concessão = R$ 15.000,00, então:

2. Declaramos, sob as penas da lei e do Edital da licitação, que:
a) O prazo de validade desta proposta é de: 60 (sessenta) dias, contados da sessão
pública;
b) Todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos,
inclusive relacionados com salários, mão-de-obra, encargos trabalhistas, previdenciários,
tributários, sociais, fiscais, judiciais, fretes, transportes, garantias, seguros e demais
despesas decorrentes de exigência legal, bem assim materiais consumíveis aplicados na
realização dos serviços, depreciação de equipamentos e bens, ou das condições de gestão
do contrato, estão incluídos no preço global final ofertado neste certame e serão de inteira
responsabilidade desta proponente;
c) Compreendemos, na íntegra, o Edital supra mencionado e afirmamos que nossa
proposta é perfeitamente exeqüível aos preços finais que ofertamos nesta licitação, bem
assim que temos plenas condições de executar o objeto licitado, manifestando total
concordância em realizá-lo conforme disposto no Edital, respeitando especificações,
requisitos, prazos e condições do fornecimento, inclusive nas hipóteses do art. 65, §1º, da
Lei n. 8.666/93;
d) Esta proponente cumpre plenamente todos os requisitos para habilitação e que, até a
presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
licitatório, estando ciente e compromissada na obrigação de declarar ocorrências
posteriores;
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e) É a única participante desta licitação para o grupo empresarial ou econômico a que
pertence, não mantendo nenhum vínculo de dependência ou subordinação com quaisquer
outras empresas licitantes neste certame;
f) Que responsabiliza-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
reconhecendo como verdadeiras as propostas, ofertas e demais atos praticados no
COMPRASNET, diretamente e/ou por representante, neste certame;
g) As obrigações que impliquem custos e formação de preços que não fizemos constar
desta proposta serão suportadas por nós proponentes;
h) Que declara manter instalações, aparelhamento técnico e pessoal devidamente
treinados, adequados e disponíveis para a realização dos serviços objeto desta proposta;
i) Todos os cálculos foram feitos com base nos preços vigentes no mercado, pelo que
ofertamos os valores supracitados:
Esta é a proposta que apresentamos à Superintendência de Polícia Federal da Bahia, pelo
que solicitamos que a tomem como firme e irretratável, na forma do Edital e da legislação
aplicável.
Local, data – carimbo/CNPJ

assinatura do representante da instituição
O representante deverá assinar em todas as folhas da proposta.
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ANEXO IV DO EDITAL
MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA
(A vistoria é FACULTATIVA)

DECLARAÇÃO DA SR/PF/BA

EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:

Declaro, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº
/2019 – SR/PF/BA, que a empresa
acima indicada, através de seu representante, realizou vistoria nas áreas ofertadas para cessão de
uso onerosa, obtendo o conhecimento de todos os detalhes e informações necessárias à elaboração
de proposta para o referido pregão, cujo objeto é a cessão de uso onerosa de área de 152,97m²,
pertencente à SR/PF/BA, com rateio de despesas, para pessoa jurídica sem fins lucrativos,
representativa de servidores da Polícia Federal, visando a prestação de serviços não onerosos aos
servidores lotados na Superintendência Regional da Polícia Federal na Bahia, de acordo com as
especificações técnicas constantes no Projeto Básico, tomando ciência, portanto, das características
e condições especiais e das dificuldades relacionadas com a execução do objeto da licitação.
Salvador/BA, __ de ____ de 2020.

_________________________________________________
Servidor Responsável

DECLARAÇÃO DO LICITANTE
Declaro que me foram apresentadas as áreas e instalações, com acesso a todos os locais e detalhes
necessários para a elaboração da proposta comercial, tendo sido fornecidas as informações e
esclarecimentos inerentes a esta vistoria, por mim solicitados.
Salvador/BA, __ de ____ de 2020.
_________________________________
Assinatura do Representante da Licitante

Nome do Representante da Licitante (por extenso):
Cédula de Identidade:
Órgão Emissor:
Telefone: ( )
email:
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ANEXO V DO EDITAL
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA
(Documento alternativo ao Atestado de Vistoria)

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES

Declaramos, sob as penalidades da lei, para fins de participação em processo licitatório do Pregão
Eletrônico nº /2019 – SR/PF/BA, cujo objeto é a cessão de uso onerosa, obtendo o conhecimento de
todos os detalhes e informações necessárias à elaboração de proposta para o referido pregão, cujo
objeto é a cessão de uso onerosa de área de 152,97m², pertencente à SR/PF/BA, com rateio de
despesas, para pessoa jurídica sem fins lucrativos, representativa de servidores da Polícia Federal,
visando a prestação de serviços não onerosos aos servidores lotados na Superintendência Regional
da Polícia Federal na Bahia, de acordo com as especificações técnicas constantes no Projeto Básico,
que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e
assumimos total responsabilidade por esse fato, de forma que a falta de conhecimento das condições
do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos
futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a SR/PF/BA.
Salvador/BA, __ de ____ de 2020.
_________________________________
Assinatura do Representante da Licitante

Nome do Representante da Licitante (por extenso):
Cédula de Identidade:
Órgão Emissor:
Telefone: ( )
email:
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ANEXO VI DO EDITAL
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO

A entidade _________________________, CNPJ ___________, por meio de seu representante legal
abaixo assinado, declara, sob as penas da lei, a inexistência de fatos impeditivos à sua habilitação no
presente processo licitatório.
Salvador/BA, __ de ____ de 2020.

_________________________________
Assinatura do Representante da Licitante

Nome do Representante da Licitante (por extenso):
Cédula de Identidade:
Órgão Emissor:
Telefone: ( )
email:
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ANEXO VII DO EDITAL
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(LICITAÇÃO) N° XXXX
_________________________ (representante do licitante), portador da Cédula de Identidade RG nº
____________ e do CPF nº ____________, como representante devidamente constituído de
_________________________ (identificação do licitante), inscrita no CNPJ nº ____________,
doravante denominado ___________________________, para fins do disposto no Edital da presente
Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira
independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da
presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente
Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão
licitante antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.

Município de _________________________, em ___ de_____________ de ______
________________________________________
(assinatura do representante legal do Licitante)
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ANEXO VIII DO EDITAL
DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE
MENOR
___________________________________________(nome da instituição), inscrita no CNPJ sob nº
_______________,
por
intermédio
de
seu
representante
legal,
Sr.(a)______________________________,
portador(a)
da
Carteira
de
Identidade
nº
_________________ Órgão expedidor _______ e do C.P.F nº ________________, DECLARA, para
fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega
menor de dezesseis anos.

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

)

(assinalar com “x” a ressalva acima, caso verdadeira)

(Local e data) __________________, ____ de __________________ de 2020.

__________________________________________
(representante legal com – nome e cargo)
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