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Pregão nO002/2012

Processo n° 1822/2012

o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7" Região torna
público, para ciência dos interessados. que por intermédio de seu pregoeiro, designado
pela Portaria nO 16/2012. realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO.

A presente licitação. cujo tipo é o de MENOR PREÇO POR ITEM, será
integralmente conduzida pelo pregoeiro assessorado por sua equipe de apoio e encontra
fundamento na Lei n° 10.520/02. sendo regida pelo Decreto n° 5.450/05. e consoante as
condições estatuídas neste instrumento convocatório e seus Anexos, constantes do
processo indicado acima.

1- DO OBJETO

I.I O objeto do presente pregão presencial é a aqulslçao de 02 (dois)
veiculos zero km, conforme descrito no Anexo I integrante deste Edital

II- DA ABERTURA

2.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo
pregoeiro designado. a ser realizada de acordo com a legislação mencionada no
preâmbulo deste Edital, conforme indicado abaixo:

DATA DA ABERTURA: 23/11/2012
HORÁRIO: IOh (Horário de 13rasília)
LOCAL: \V\V\V.licitacoes-e.com.br

111- CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar do certame as pessoas físicas ou jurídicas que atuem em
ramo de atividade compatível com o objeto licitado.

3.2 Não poderão participar as interessadas que se encontrem sob o regime
falência declarada. empresas estrangeiras que não funcionam no País, nem aquelas que
tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública
ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com o
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7" Região.

IV - CREDENCIAMENTO

4.\ Somente poderão participar deste pregão eletrônico as licitantes devidamente
credenciadas junto ao provedor do Sistema na púgina eletrônica \V\V\V.licitacoes-
e.com.br, nos termos do ar!. 3° do Decreto nO5.450/05.

4.2 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de ehave de identificação e de
senha. pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

4.3 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo. CJualquer transação elCtuada diretamente ou por seu representante. não
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cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido de senha, ainda que por terceiros,

4.4 A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicadas
imediatamente ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso,

4.5 O credenciamento da licitante junto ao provedor do sistema implica a
presunção de sua capacidade técnica para realização das operações inerentes ao pregão
eletrônico.

v - DA CONEXAo COM O SISTEMA E DO ENVIO DAS PROPOSTAS

5.1 A participação neste pregão eletrônico dar-se-á por meio da conexão da
licitante ao sistema eletrônico acima indicado. mediante digitação de sua senha privativa
e subsequente encaminhamento da proposta de preços. exclusivamente por meio do
referido sistema.

5.2 f-\ licitante serú responsúvel por todas as transações que forem efetuadas em
seu nome no sistema e Ietrôn ico. assum indo como fi rmes e verdade iros suas propostas e
seus lances.

5.3 Como requisito para a participação no pregão eletrônico a licitante eleverá
manifestar, sob penas ele lei. em campo próprio elo sistema eletrônico, o pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital.

5.4 Incumbirá, ainda, à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pliblica do pregão eletrônico. licando responsável pelo ônus decorrente
da perda de negócios diante da inobservüncia de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão.

VI- DA PROPOSTA COMERCIAL

6.1 A proposta comercial deverá ser elaborada e enviada exclusivamente por
meio do sistema eletrônico. em formulário especifico. o qual deverá ser corretamente
preenchido e enviado até ús 08:5% do dia 23/ I 1/2012,

6.2 O valor proposto englobará todas as despesas relativas ao objeto do contrato.
bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos. remunerações. despesas
fiscais e tinanceiras e quaisquer outr,ls necessúrias ao cumprimento do objeto desta
licitação.

6.3 Serão desclassilicadas as propostas que não atendam ús exigências do ato
convocatório.

6.4 A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas
quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.

6.5 Somente participarão da etapa de lances as propostas classi licadas.

VlI- DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇAo DE LANCES

7.1 A partir das 10h do dia 23/11/2012. terá inicio a sessão de lances do Pregão
Eletrônico. podendo as licitantes encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrônico. sendo a licitante imediatamente inlc)J'(l1ada do seu recebimento e
respectivo horário de registro e valor.

7.2 As licitantes poderão olerecer lances sucessivos. observando o horário
fixado e as regras de sua aceitação,
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7.3 Só serão aceitos os lances cujos vctiores rorem inferiores ao último ofertado
pelo lançador e registrado no sistemn. ão serão aceitos dois ou mais lances de mesmo
valor. prevalecendo nquele que ror recebido e registrado em primeiro lugar.

7.3.1 Ao formulnrem seus Innces, os larnecedores participantes deverão oferecer
lances com apenas duas casns dccimnis npós n vírgula. Caso ocorram lances com mais
de duas (02) casas decimais e/ou que gere dízima, o Pregoeiro está autorizado a
adj ud icar desprezando as dema is cnsns.

7.4 Durante o transcurso da sessão pLlblica, as licitantes serão informadas, em
tempo real, do vnlor do mesmo lance, vedada a identilicnção da detentora do lance.

7.5 No cnso de desconexão com o Pregoeiro. no decorrer da etapa competitiva
do Pregão Eletrônico. o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes
para a recepção dos lances, retomando o Pregoeiro. quando possível, sua atuação no
certame. sem prejuízo dos atos realizados.

7.6 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do
Pregão Eletrônico será suspensa e terú reinicio somente após comunicação expressa aos
participantes. através de mensagem eletrônica. divulgando data e hora para reabertura
da sessão.

7.7 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de
fechamento iminente dos lances. emitido pelo sistema eletrônico às licitantes. após o
que transcorrerá período de até trinta minutos. aleatoriamente encerrada a recepção de
lances.

7.8 Caso não sejnm apresentados lances. será veriticada a conformidade entre a
proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

VIII- DO .JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE

8.1 O julgamento obedecerá ao critério de menor preço por item, sendo cada
veículo considerado um item distinto.

8.2 O Pregoeiro anunciarú a licitante detentora da proposta ou do lance de menor
valor por item licitado. imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão
pllblica ou. quando lar o caso. ap()s negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca do lance
de menor valor.

8.3 Se a proposta ou o lance de menor vnlor não for nceitáveL o Pregoeiro
examinará a proposta ou o lance subsequente. na ordem de ciassiticnção. verificando a
sua aceitabilidade e a procedendo a sua habilitação. Se for necessário. repetirá esse
proced imento. sucessi vamen te. nté a apu ração de uma proposta ou lance que atenda ao
Edital.

8.3.1 Ocorrendo a situação a que se relere o item anterior, o Pregoeiro poderú
negociar com a Iic itante para que seja obt ido me Ihor preço.

8.4 O sistema gerarú ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados
todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes. que estarú disponível para
consulta no endereço eletrônico \Vw\\'.licitacoes-e.colll.br

8.5 Após a etapa de lances. a licitante classilicada em primeiro lugar para cada
item Iic itado deverú apresentar. em no múx imo 01 (uma) hora. nova plan iIha de custos
contendo os respectivos valores readcCjuados ao valor do lance de menor preço. bem
como ind icação de marca dos bens ofertados. não serão aceitas as expressões "con forme
o Edital" ou termos genéricos para idcnti licar os bens. Esta obrigação também valerú
para as demais licitantes. caso ocorra à situação desnita no item 8.3.
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XI- DA IIABlLlTAÇAo

9.1 A licitante detentora da mclhor pmposta (menor preço) deverú transmitir a
documentaçào abaixo exigida. para o seguinte n° de fax (71) 33410721 ou digitalizada
para o e-mail coordenacao@crelil07.org.br. devendo a Iic itante encam in har
posteriormente os documentos originais ou cópias autenticadas, no prazo múximo de
três dias úteis. para o cndereço constantc do pre<lmbulo deste Edital. aos cuidados da SI'''
Luana Peruna.

9.2 A licitante detentora da melhor proposta. deverú apresentar os seguintes
documentos de habi Iitação:

9.2.1 Habilitação Jurídica:
1- cédula de identidade de pessoa física;

11 - registro comercial. no caso de empresa individual;
111 - ato constitutivo. estatuto ou contrato social em vigor. devidamente registrado.

em se tratando de sociedades comerciais. e. no caso de sociedades por ações
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores:

IV - inscrição do ato constitutivo. 110 caso de sociedade civis. acompanhada de
prova de diretoria em excrcÍcio:

V - decreto de autorização. em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
cm funcionamento no pais. e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competcnte. quando a atividade assim o exigir.

9.2.2 Rcgularidadc Fiscal:
a) prova dc regularidade perante as Fazcndas Nacional, Estadual e Municipal do

domicilio ou sede da licitante:
b) prova de regularidade perante a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do

Tempo dc Serviço.
9.2.3 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro funcional nenhum

menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno. perigoso ou insalubre ou
qualquer trabalho por menor de dezesseis anos. na forma do ar!. r. inciso XXXIII.
da Constituição Federal. conforme anexo 11deste Edital.

9.2.4 CERTIDÃO I E:Gf\TIVA DE Dr~I3ITOS TRABAI~HISTAS - CNDT: F:m
cumprimento ú Lei n° 12.440/2011 c ú Resolução Administrativa TST nO 1470/20 I I.
a Justiça do Trabalho emite. a partir dc 4 de janeiro de 2012, a Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas - C DT. documento indispensúvel à participação em licitações
públicas.

9.3 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios: inexistindo esse
prazo. reputar-se-ão vúlidas por ()O (noventa) dias, contados de sua expedição.

9.4 Constatado o atenel imento das ex igênc ias previstas no Ed ita I. a Iic itante serú
declarada vencedora. sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pelo próprio
Pregoeiro. na hipótese de inexistência de recursos. ou pela autoridade superior na
h ipótese de ex istênc ia de rccursos.

9.5 Se a licitante classilicada em primeiro lugar desatender às exigências
habilitatórias. o Pregoeiro exmninarú a oferta subsequente na ordem de
c lassi ficação. veri licando a sua aceitabi Iidade e pl'Ocedendo a sua habi Iitação.
repet indo esse proceel imenlo succss ivamente. se for necessúrio. até a apuração ele
uma proposta que atenda ao Edital. sendo a respectiva licitante declarada vencedora.
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x - DOS RECURSOS

10.1 O interesse da licitante em interpor recurso deverá ser manifestado. através
do sistema eletrônico. imediatamente após o encerramento da filse competitiva do
pregão. quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razões do
recurso, ticando as demais Iicitantes desde logo intimadas a apresentar contra-razões em
igual prazo que correrá a partir do prazo da(s) recorrente(s).

10.2 As razões e contra-razões de recurso poderão, facultativamente. ser
enviadas para o e-mail coordenacao@cretito7.org.br ou para o fax 71 3341-0721. sendo
que o recebi mento por estas vias será dev idamente con fi rmado pe la Ad m in istração (data
exata, n° de páginas. etc.).

10.3 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a
preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro à

vencedora.
IDA O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos

insuscetíveis de aproveitamento.

XI- DA ADJUDICAÇAo, DA HOiVI0LOGAÇAO E DA CONTRATAÇAo

11.1 ão havendo recursos. o Pregoeiro adjud icará o objeto do certame a
licitante vencedora. com a posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
Havendo interposição de recursos e após o julgamento do mérito, a autoridade superior
adjudicará e homologará o procedimento.

11.2 Uma vez homologado o resultado da licitação, será a licitante vencedora
(adjudicatária) convocada. por escrito. para assinatura do contrato, o que deverá ocorrer
em um prazo máximo de 48hs após convoc,lção

11.3 Deixando a adjudicatária de assinar o contrato no prazo tixado, poderá o
Pregoeiro. sem pre.iuÍzo da aplicação das sanções administrativas, examinar as ofertas
subseqüentes e a qualificação das licitantes. na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante
declarada vencedora.

XIII- CONDiÇÕES DE PAGAMENTO

12.1 Os pagamentos serão ektuados por mcio de crédito em conta cOl'rente. cujo
número e agência deverão ser informados pela adjudicatária na assinatura do contrato.

12.2 O prazo para paga mcnto é de 30 (tri nta) d ias. contados da verificação de
conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

12.3 Os objetos deverão ser aceitos. da seguinte forma:
a) PROVISORIAMENTE: no ato da cntrega, para fins de posterior verificação da
con form idade das espec i licações dos materia is com aq ue las estabe lec idas no Termo de
Referência e na proposta comercial:
b) DEFINITIVAMENTE: no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento provisório. após a verilicação das especificações e quantidades dos
materiais. mediantc termo circunstanciado a ser elaborado por servidor ou comissão
especialmente designada pela Autoridade competente.

XIII- DAS PENALIDADES

mailto:coordenacao@cretito7.org.br
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13.1 A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou
condições do presente Edital licará sujeita ús penalidades previstas abaixo, observando-
se o direito ao contraditório e a ampla deksa.

13.2 De con form idade com o art. 86 da Lei n° 8.666/93. a contratada. garantida a
prévia defesa. licar,l sujeita ú multa de I% (um por cento) sobre o valor contratado. por
dia de atraso em que. sem justa causa. não cumprir as obrigações assumidas, até o
máximo de 20 (vinte) dias. sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nO
8.666/93.

13.3 os termos do art. 87 da Lei nO 8.666/93, pela inexecução total ou parcial
deste Contrato. a contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita ús seguintes
sanções:

a) advertência:
b) multa de 10(Yo (dez por cento) do valor do contrato;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com este órgão promotor do certame. por prazo de até 2 (dois) anos;
d) dec laração de iJ} idoneidade para Iic itar ou contratar com a Ad m in istração

Pública em geral. enquanto perdmel1l os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade. que será concedida sempre que a contratada ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base na alínea anterior.

XIV - RECEBIMENTO DO OB./ETO CONTRATUAL

14.1 Executado o contrato. o seu objeto será recebido na forma prevista no art.
73 da Lei nO 8.666/93. dispensado o recebimento provisório nas hipóteses previstas no
art. 74 da mesma lei.

14.2 O recebimento provisório ou delinitivo do objeto do contrato não exclui a
responsabilidade civil pela sua perfeita execução.

14.3 Salvo se houver exigência a ser cumprida pela adjudicatária. o
processamento da aceitação provisória ou delinitiva deverá ficar concluído no prazo de
30 (trinta) dias llteis. contados da entrada do respectivo requerimento no protocolo da
repartição interessada.

XV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste pregão correrão ú
conta dos recursos especilicos destinados consignados na rubrica máquinas e aparelhos
de informática do Orçamento para o e\ercício do ano em curso deste Conselho, rúbrica
4.1.20.0 I. R$ 90.000.00 (noventa mil reais).

XVI - DISPOSiÇÕES FINAIS

16.1 Nenhuma indenização será devida ús licitantes pela elaboração c/ou
apresentação de documentação relativa ú presente licitação.

16.2 A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado. ou

"
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anulada, no todo ou em parte. por ilegalidade. de oficio ou por provocação de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

16.3 O Pregoei 1'0, no interesse púb Iico, poderá sanar, relevar om issões ou erros
puramente formais observados na documentação e proposta, desde que não contrariem a
legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção
de d iIigência desti nada a esc larecer ou a com plementar a instrução do processo.

16.4 Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas. eventualmente suscitadas,
relativas às orientações contidas no presente Pregão. poderão ser solicitados. por escrito,
ao Pregoeiro ou através do telefax (71) 3341-4112. de segunda a sexta-feira, no horário
das 8:30 às 17:00hs. até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública.

Salvador, 05 de novembro de 2012.

~~erLlna
Pregoeira
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ANEXO I

ITEM 01

AUTOMÓVEL BÁSICO

ANO/MODELO 2012/2012 OU 2012/2013

CARROCERIA (-IATCI-I OU SEDAN COMPACTO

PORTAS 04 (QUATRO) OU 05 (CINCO)

COR BRANCO BASICO

MOTOR IA OU SUPERIOR

COMBUSTIVEL FLEX

AR-CONDICIONADO SIM

CAMBIO MECANICO

DIREÇÃO HIDRAULlCA OU SUPERIOR

VIDROS E TRA VAS f\/IANUAL OU ELETRICO

ALARME COM OU SEM

APARELHO DE SOM INSTALADO COM OU SEM

BANCOS TECIDO SIMPLES

PROTEÇÃO DO MOTOR (PLACA DO SIM

CARTER)
--------_._---~----
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ITEM 02

AUTOMÓVEL COMPLETO

ANO/MODELO 2012/2013

CARROCERIA SEDAN MEDIO / MINIVAN

PORTAS 04 (QUATRO) OU OS (CINCO)

COR PRETO

MOTOR 1.8 OU SUPERIOR

COMBUSTIVEL FLEX OU SUPERIOR

AR-CONDICIONADO SIM

CAMBIO MECANICO OU AUTOMATICO

DIREÇÃO HIDRAULICA OU SUPERIOR

VIDROS E TRA VAS ELETRICOS NAS 04 PORTAS

ALARME SIM

APARELHO DE SOM INSTALADO SIM

BANCOS TECIDO SIMPLES OU COURO

PROTEÇÃO DO MOTOR (PLACA DO SIM
CARTER)
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ANEXO 11

l)1~CLARAÇAo

Declaramos. em atendimento ao edital da licitação modalidade Pregão n.o __ / __ -

Cretito-7 . que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16

(dezesseis) anos em qualquer trabalho. salvo na condição de aprendiz, a partir de 14

anos, nos termos cio inc iso XXX III do art. 7 ° da Constitu ição Fecleral e inc iso V,

art.27. da Lei 8666/1993. com reclação determinada pela Lei na 9.854/1999.

Local e data

Assinatura do representante legal

Identilicação da empresa (carimbo)
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ANI~XO lU
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO PARA FORNECIMENTO
DE BENS QUE ENTRE SI
CELEBRAM O CONSELHO
REGIONAL DE FISIOTERAPIA E
TERAPIA OCUPACIONAL DA 7"
REGIÃO E A EMPRESA,
(-------).

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7" Região - CREFITO.
CNPJ 16.300.642/0001-46. situado na Avenida Tancredo eves, EM Esplanada To\Ver.
n939, si 101, bairro Caminho das Arvores. Salvador, Bahia, neste ato representado por
seu Presidente Dr. José Roberto Borges dos Santos, casado, brasileiro, CREFITO 576-
F. CPF 095.285.805-30. doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado a
empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx devidamente inscrita no CNPJ n.o
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. inscrição estadual n.o xxxxxxxxxxxxxxxx, sediada na
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. representada neste ato xxxxxxxxxxxxxxxxxx, RG n°
xxxxxxxxxxxx. CPF nO xxxxxxxxxxxxxxxx doravante denominado CONTRATADA,
resolvem celebrar o presente Contrato. com fulcro na Lei n.o 8.666. de 21 de junho de
1993 e suas alterações mediante as seguintes Cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente contrato é regido pela Lei 8.666/93. e nas disposições do Edital de Pregão n°

002/2012.

2. CLÁUSULA SEGUNDA

O objeto do presente instrumento é a aqulslçao de veículo automotor. conforme
especificações contidas no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nO 002/2012.
documento que integra este Contrato independentemente de transcrições.

3. CLÁUSULA TERCEIRA

O valor global do presente contrato é de R$xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx),
sem a incidência de quaisquer custos de qualquer natureza.

4. CLÁUSULA QUARTA

O pagamento será efetuado em trinta (30) dias. contados da apresentação da nota
liscal/fatura e recibo. mediante o atesto do setor competente. ou por terceiro
especialista pelo CREFITO-7. cujo pagamento será efetuado mediante crédito em
conta corrente da CONTRATADA. por esta indicada para tal limo

5. CLÁUSULA QUINTA

----::\
E.

çn O .• ,
CR .
rlS. ~~.-
..------
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o objeto desta licitação deverá ser entregue de acordo com as disposições do Edital de
Pregão Eletrônico n° 00212012

6. CLÁUSULA SEXTA

Os recursos linanceiros serão oriundos da rubrica seguinte 4.1.20.0 I

7. CLÁUSULA S(~T1MA

A entrega do objeto desta licitação serú feita na sede do CRE FITO-7, devidamente
referida no preâmbulo deste Instrumento. licando a cargo da CONTRATADA todos os
impostos, taxas e obrigações tributúrias ou trabalhistas incidentes sobre os bens objeto
do Edital de Pregão Eletrônico n° 002/2012.

8. CLÁUSULA OITAVA

O presente contrato poderú ser rescindido por convenlencia administrativa, ou por
descumprimento por parte da CONTRATADA de qualquer clausula contratual
independente das pena Iidades cab íveis.

9. CLÁUSULA NONA

A CONTRATADA sujeitar-se-ú. em caso de inadimplemento de suas obrigações às
seguintes punições. que poderão ser aplicadas de forma distinta ou cumulativa. sem
prejuízo de sua responsabilidade civil e penal:
a) Advertência
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. em caso de recusa do
licitante em assinar o instrumento contratual em 48 (quarenta e oito) horas. contadas da
data e horário de sua convocação.
c) Multa de 0.3°;;) (três décimos por cento) ao dia. até o trigésimo dia de atraso na
execução das instalações dos bens adquiridos sobre o valor do contrato.
d) 101% (dcz por cento) sobre o valor do contrato. em caso de: atraso superior a 30
(trinta) dias na execução do serviço de instalação dos bens adquiridos; desistência de
entregar o material ou realizar o serviço de instalação dos bens adquiridos.
e)Suspensão temporúria de participação em licitação e impedimento de contratar com
este órgão promotor do certame. por prazo de 2 (dois) anos.
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em
geral. enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. que
serú concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
Parúgrafo Primeiro - Sem prejuízo das penalidades listadas nas alíneas anteriores, é
plena aplicação. ainda. a penalidade fixada no item 13.1 do Edital do Pregão Eletrônico
nO 002/20 I I .
Parúgrafo Segundo - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de
outra. cuja aplicação é ato de poder de policia legitimo do gestor público.
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10. CLÁUSULA DI~CIMA

o CREFITO-7 exercerá a fiscalização da execução do objeto deste contrato de modo a
assegurar o e fet ivo cum pri mento da execução do objeto contratado, podendo, a inda,
realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, efetuando
avaliação periódica. durante o prazo de garantia dos equipamentos na forma prevista no
manual do Ülbricante. quando for a hipótese.
Parágrafo único - A t~scalização referida no capul desta cláusula pelo CREFITO-7
não exclui nem reduz a cOITlpleta responsabilidade da CONTRATADA pela
inobservância de qualquer obrigação assumida.

11. CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA

É defesa à CONTRATADA a sub-contratação total ou parcial do objeto deste contrato,
bem como sua cessão ou transferência, total ou parcial. salvo se expressa e previamente
autorizada pelo CREFITO-7.

12. CLÁUSULA DÉ~CIMA-SEGUNDA

A CONTRATA DA lica obrigada a aceitar. nas mesmas condições contratadas. os
acréscimos ou supressões que se 1izerem necessários no objeto, a critério exclusivo da
CONTRATANTE. até o limite legal.
Paragrafo unico _ Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de
Termo Aditivo ao presente contrato. respeitadas as disposições da Lei Federal 8.666/93.

13. CLÁUSULA D(~CIMA-TERCEI RA

Fica eleito o Foro da Seção Judiciária do Estado da Bahia, por quaisquer das Varas
Federal com petentes na Cidade do Sal vador. para d iri m ir as d LIV idas ori undas deste

contrato.
E, por assim estarem justos e contratados. assinarcm o presente instrumcnto em duas
(02) vias de igual forma e tcor. na prescnça das tcstemunhas abaixo quali 1icadas, para
que se iniciem os seus jurídicos e legais efeitos.

Salvador-BA, \\ de X\\X\\X\\\\ de 2012.

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
DA T' REGIÃO - CREFIT07

CONTRATADA

TESTEM UNHAS:

Nome (RG) Nome (RG)
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