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Gmail - Renova?3o CIDE03/10/2019

h'l Gmail CONTRATOS SEMED <contratossemedlf@gmail.com>

Renovagao CIDE
6 mensagens

1 de outubro de 2019 13:13Arnobio Junior <arnobioJr@hotmail.com>
Para: "contratossemedlf@gmail.com" <contratossemedlf@gmail.com>

Atenciosamente,

Arnobio Jr.
71 97361622

1 de outubro de 2019 13:17CONTRATOS/SEMED <contratossemedlf@gmail.com>
Para: Arnbbio Junior <arnobioJr@hotmail.com>

Prezado,

- Segue anexo, DECLARAQAO DE INTERESSE EM TRANSFORMAR ATA PP N° 021-2018 EM CONTRATO, para

assinatura.

Obs: devolver assinado em papel timbrado o mais breve possivel.

Na oportunidade solicitamos tambem:
Contrato Social da empresa, certidoes com devidas autenticidades, proposta de pregos atualizadas.

Atenciosamente,

Leda Pereira
Gestora de Contratos

Em ter, 1 de out de 2019 as 13:13, Arnobio Junior <arnobioJr@hotmail.com> escreveu:

Atenciosamente,

Arnobio Jr.
71 97361622

Atenciosamente,

Departamento de Contratos
Secretaria Municipal de Educagao/SEMED
Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA
Cnpj: 13.927.819/0001-40
Tel: (71)3288-8726

•g>| Declaragao inetresse contrato ATA PP 021 - 2018.doc

Arnobio Junior <arnobioJr@hotmail.com>
Para: CONTRATOS/SEMED <contratossemedlf@gmail.com>, atendimento
<atendimentoempresarial@cideestagio.com.br>, "atendimentoempresarial03@cideestagio.com.br”
<atendimentoempresarial03@cideestagio.com.br>

Prezada Leda,

https://mail.google.conVmail/u/0?ik=910ecab2ca&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1646208107903529521&simpl=msg-f%3A1646208...

1 de outubro de 2019 14:42

P



Gmail - Renovagao CIDE03/10/2019

Segue documentagao solicitada. Fico a disposifao para qualquer necessidade.

Atenciosamente,

@ www <wlerti Org.br

m arnobto.ireHotmailcom[<|CDH CAPACirAEÿO
lMS€fi(A0t
OESENfVOLVlMtNTO ARNbBIO JUNIOR © 719973616221 71 3019 5299

9 Biw luMiA.fi 6 03 Bio WrmuKho
SahaOor-Ba|CEP. 91940-660

Gesfao deContratosiQafif*

De: CONTRATOS/SEMED <contratossemedlf@gmail.com>
Enviado: terÿa-feira,1de outubro de 2019 13:17

Para: Arndbio Junior <arnobiojr@hotmail.com>

Assunto: Re: Renovagao CIDE

>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

9 anexos

Oficio Lauro.pdf

“ 499K

Reforma do Estatuto Social.pdf

“ 1540K

Q TRABALHISTA 28-03-20.pdf
85K

CND FALENCIA 19 10 2019.pdf
13K

[ A
£>| CRF 03 10 2019.pdf

93K

g ESTADUAL 09 11 2019.pdf

Q MUNICIPAL 02 12 2019.pdf

-ÿj CONCORDATA E FALENCIA 13 09 2019.pdf
16K

<ffi proposta.pdf

“ 1012K

CONTRATOS/SEMED <contratossemedlf@gmail.com>
Para: Arnobio Junior <arnobioJr@hotmail.com>
Cc: atendimento <atendimentoempresarial@cideestagio.com.br>, "atendimentoempresarial03@cideestagio.com.br"
<atendimentoempresarial03@cideestagio.com.br>

Prezado, bom dial

Recebido!

Atenciosamente,

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=910ecab2ca&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1646208107903529521&simpl=msg-f%3A1646208.. 21ÿ

3 de outubro de 2019 08:21
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Gmail - RenovagSo CIDE03/10/2019

Leda Pereira
Gestora de Contratos

[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 de outubro de 2019 09:33Arnobio Junior <amobioJr@hotmail.com>
Para: CONTRATOS/SEMED <contratossemedlf@gmail.com>, atendimento
<atendimentoempresarial@cideestagio.com.br>, "atendimentoempresarial03@cideestagio.com.br"
<atendimentoempresarial03@cideestagio.com.br>

Prezada,

Segue proposta retificada.

Atenciosamente,

@ www.cidcrhor8.br

•arnabio.irehotmatl.com[dCDE CAPALITACAQ
INSERCAOE
OE5ENVOLVIMENTO ARNOBIO JUNIOR <§ 7t 99736 1622i 7) 3019 S299

9 flMLuoti*,N “ 03 RioWrmdho
Satvador 84 t CEP: 41940-660

Gestao de Contratos/yW4

De: Arnobio Junior <arnobioJr@hotmail.com>
Enviado: terga-feira,1de outubro de 2019 14:42

Para: CONTRATOS/SEMED <contratossemedlf@gmail.com>; atendimento <atendimentoempresarial@
cideestagio.com.br>; atendimentoempresarial03@cideestagio.com.br <atendimentoempresarial03@
cideestagio.com.br>
Assunto: RE: RenovagSo CIDE

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PROPOSTA LF.pdf
a 222K

CONTRATOS/SEMED <contratossemedlf@gmail.com>
Para: Arnobio JOnior <amobioJr@hotmail.com>
Cc: atendimento <atendimentoempresarial@cideestagio.com.br>, "atendimentoempresarial03@cideestagio.com.br"
<atendimentoempresarial03@cideestagio.com.br>

3 de outubro de 2019 09:39

Recebido.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

[<3CEE Outlook-1505420980.jpgMNtoXdMM

27K

$https://mail.google.com/mail/u/0?ik=910ecab2ca&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1646208107903529521&simpl=msg-f%3A1646208... 3/3



1CdCIDE CAPACITACAO
INSERÿAO E
DESENVOLVIMENTO

DECLARAQAO

Lauro de Freitas/BA, 01 de outubro de 2019.

A,

Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas

Secretaria Municipal de Educagao

Prezados,

Declaramos que a Empresa, CIDE - Capacitacao, Insergao e Desenvolvimento,

inscrita no CNPJ: 03.935.660/0001-52, atraves de seu representante legal Arndbio

Cunha Freitas Junior, CPF: sob o numero 027.174.115-50, tem interesse em

transformar a ATA DE REGISTRO DE PREQOS n° 001/2019, decorrente do Pregao

Presencial n° 021/2018 em CONTRATO, mantendo todas as clausulas contidas na

respectiva ATA.

Atenciosamenti

f03.935.660/0001-521
ClOE - Capacitate inserpSo

e Desenvolvimento
Rta Lucaia 03

CEP 41 940*50

SalvaPo* Baha

Descnvolvimento.-Capacitated,
CNPJ: 0393566(

AmPbio C. Freil
»2

lior. ftoVermeino JGerente de Contratos

c0ÿ

wSto

i (©Tel: +55(71)3450-5686/ 3451-8783
® www.ciderh.org.br <1

9 Rua Lucaia. N.° 03, Rio Vermelho - Salvador-Ba | CEP: 41940*60' J



SOLICITACAO DE DESPESA E CONTRATAQAO

Dados do Solicitante

Secretaria Municipal de EducapaoSecretaria:

Departamento de ContratosDepartamento:

Antonia L. M. PereiraNome do Requisitante:

3288 - 8726Gestora de ContratosCargo/Funpao:

( )

( ) Vinculado ( x ) Outro;Tesouro e
Convenio

( ) ConvenioFonte de Recurso (Tesouro, Convenio, etc.): ( X ) Tesouro

a ser adquirido ou contratado

Celebrapao do Termo do Contrato Administrative a ATA DE REGISTRO DE PREQOS N° 001/2019

Descripao da Despesa Sollcitada
Quantidade

Meses
Valor Total R$DetalhamentoItem

Celebrapao do Termo do Contrato Administrative com a empresa, CIDE-Capacitapao, Inserpao de

Desenvolvimento, decorrente do Pregao Presencial para registro de prepos n° 021/2018,

consignado no processo administrative n° 09344/2018, pelo prazo de 12(doze) meses a ser executado

no limite da taxa operacional contratado por meio da Ata de Registro de Prepos n° 001/2019

R$ 120 000,0012 meses01

TOTAL: R$ 120.000,00

Justrficativa (sucinta)

A Secretaria Municipal de Educapao de Lauro de Freitas, orgao integrante da Administrapao Direta do Poder Executivo Municipal, apresenta

justificativa para a celebrapao do Termo do Contrato Administrative, como bem colaciona o art. 54 da Lei 8.666/93, decorrente da Ata de Registro

de Prepos n° 001/2019, Pregao Presencial n° 021/2018, consignado no processo administrative n° 09344/2018, firmado com a empresa CIDE-

Capacitapao, Inserpao de Desenvolvimento, inscrita no CNPJ n” 03.935.660/0001-52, referente a CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA

ADMINISTRAQAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE VAGAS DE ESTAGIO REMUNERADAS A ESTUDANTES REGULARMENTE

MATRICULADOS, remunerados por esta Prefeitura, requisitado pela Secretaria Municipal de Educapao e para a manutenpao dos servipos da

Administrapao Publics.
Tal processo configura-se pela necessidade da celebrapao do Termo do Contrato para a continuapao da prestapao dos servipos de agencia de

intermediapao de estagiarios. para preenchimento de bolsas de estagio, nao-obrigatorio, remunerado, por estudantes regularmente

matriculados e com frequence efetiva nos cursos vinculados a estrutura do ensino profissional medio e superior publico e particular. Assim,

diante da necessidade da continuidade da prestapao deste servipo mencionado acima. sem quaisquer interruppoes, encaminhamos a presente

requisipao de celebrapao do Termo do Contrato para a execupao da taxa operacional da Ata de Regstro de Prepos e para a manutenpao dos
servipos mencionados acima.

FONTE. 00

:luxograma de Aprovagao:

Solicitante Secretario(a)

Solicitado apos observada a Legislapao Publics e/ds propedimentos instituidos pela UR

De acordo com a solicitapao, autorizamos a
autuapao deste processo e o seu

encaminhamento a Coordenapao de Contratos
para providencias e tramites procedimentais

.M. Pereira
iestora'fli.’\ontratos/SRP
\ PMLF/9£MED

tificapao

VANIA MARIA GALVAO DE CARVALHt:onl3

Assinatijrl Secretaria

Lauro de Freitas/Ba, 03/10/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
PRAQA JOAO THIAGO DOS SANTOS, S/No CENTRO
LAURO OE FREITAS
BA

CONTROLE DE SALDO ATA DE REGISTRO DE PREQO N° 01/2019

2. Credor: CIDE CAPACITQAO INSERQAO DE DESENVOLVIMENT

3. Vig6ncia~

Dt Inicial Dt Final1. Ano: 2019

4. Gestor(a) do Contrato:

5. Secretarial SEED, SECAD.SECULT, SEPLAM. CGM.PGM, S 6. Valor Global R$: 5.680.800,00

7. Objeto do contrato: CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAQAO DO PROGRAMA DE

CONCESSAO DE VAGAS DE ESTAGIOS RFMUNFRADOS
8. Tipo de Contratagao: PREGAO PRESENCIAL

10. Ocorreu algum aditivo:

11. Em caso positivo, qual tipo de aditivo? I 1

22/01/202022/01/2019

9. N°: 021/2018

Sim

nn
Saldo Atual R$Valor da Nota R$Saldo Anterior R$N° Nota FiscalN° da N.E.

R$ 5.680.800,00

R$4421/2019 SEMED 280,00SEMED R$R$ 5.680.520,005.680.800,00

R$CLARA SACRAMENTO LINS 633,33 R$R$ 5.679.886,675.680.520,00

R$DAIANA SANTOS SANTANA 497,62 R$R$ 5.679.389,055.679.886,67

R$DAIANE DE ARAUJO FRANQA 599,05 R$R$ 5.678.790,005.679.389,05

GUSTAVO SACRAMENTO LINS R$ 630,95 R$R$ 5.678.790,00 5.678.159,05

UIARA LAILANE FERREIRA DA SILV R$ R$ 630,95 R$ 5.677.528,105.678.159,05

» IASMIN DE SENA DA CONCEIQAO R$ 497,62R$ R$5.677.528,10 5.677.030,48

R$ISAIAS DA SILVA DE SANTANA 630,95 R$R$ 5.676.399,535.677.030,48

JULIA PEREIRA DE ALMEIDA R$ 599,05 RSR$ 5.676.399,53 5.675.800,48

IENA GRAZIELE FIGUEIREDO DA SI R$ 497,62R$ R$5.675.800,48 5.675.302,86

JIZ EDUARDO NASCIMENTO SANTC R$ R$ 497,62 R$5.675.302,86 5.674.805,24

-UIZA CARLA OLIVEIRA CERQUEIR) R$ RS 822,38 R$5.674.805,24 5.673.982,86

ARIA LUIZA VASCONCELOS SANTC R$ R$ 472,38 R$5.673.982,86 5.673.510,48

TAINA BORGES DE JESUS R$ 822,38R$ R$5.673.510,48 5.672.688,10

YURI DE JESUS TEIXEIRA R$ 599,05 R$R$ 5.672.688,10 5.672.089,05

SElNFRA R$4683/2019 SEINFF R$ 120,00 R$5.672.089,05 5.671.969,05

BRUNA OLIVEIRA SALLES R$ 950,00R$ R$5.671.969,05 5.671.019,05

GIZELIA NASCIMENTO GUIMARAES R$ R$ 950,00 R$5.671019,05 5.670.069,05

GLEIDE MARIA ALVES SANTOS R$ 950,00R$ R$5.670.069,05 5.669.119,05

JOAO LUCAS MACIEL SAMHAIO R$ 950,00R$ R$5.669.119,05 5.668.169,05

IANOELITO MELO OLIVEIRA JUNIOI R$ R$ 950,00 R$5.668.169,05 5.667.219,05

ROGERIO LIMA DE AQUINO R$ 950,00R$ 5.667.219,05 R$ 5.666.269,05

SElNFRA 4730/2019 SElNFRA R$ 120,00 R$5.666.269,05 5.666.149,05

BRUNA OLIVEIRA SALLES R$ 950,00R$ R$5.666.149,U5 5.665.199,05

GIZELIA NASCIMENTO GUIMARAES R$ R$ 950,00 R$5.665.199,05 5.664.249,05

GLEIDE MARIA ALVES SANTOS R$ 950,00R$ R$5.664.249,05 5.663.299,05

JOAO LUCAS MACIEL SAMPAIO R$ 950,00R$ 5.663.299,05 R$ 5.662.349,05

IANOELITO MELO OLIVEIRA JUNIO R$ R$ 950,005.662.349,05 R$ 5.661.399,05

ROGERIO LIMA DE AQUINO R$ 950,00R$ 5.661.399,05 R$ 5.660.449,05

SEMED/ MARQO RS 115.515,17R$ 5.660.449,05 R$ 5.544.933,88

SECULT/MARCO R$ 950,00R$ 5.544.933,88 R$ 5.543.983,88

SECAD/MARQO R$ 951,00R$ 5.543.583,88 R$ 5.543.032,88



R$ 275 634,94SEMED/ABRIL R$ 5.267.397,94R$ 5.543.032,88

RS 950,00SECULT/ABRIL R$ 5.266.447,94R$ 5.267.397,94

R$ 2.975,00SECAD/ABRIL R$ 5.263.472,94R$ 5.266.447,94

R$ 5.700,00SEINFRA/ABRIL R$ 5.257.772,945.263.472,94R$

R$ 5.060,004735/2019SEMED R$ 5.252.712,94R$ 5.257.772,94

R$ 7.120,004862/2019SEMED R$ 5.245.592,94R$ 5.252.712,94

R$ 120,004752/2019SEINFRA R$ 5.245.472,94R$ 5.245.592,94

R$ 4.116,58PGM/JANEIRO / FOLHAPGM R$*$ 5.241.356,365.245.472,94

R$SF 03/2019 /NF 4661/19 260,00PGM R$ 5.241.096,36R$ 5.241.356,36

R$ 12.350,00PGM/FEVEREIRO/ FOLHAPGM R$ 5.228.746,36R$ 5.241.096,36

R$SF 09/2019 /NF 4662/19 760,00PGM R$ 5.228.486,36R$ 5.228.746,36

R$PGM/MARQO / FOLHA 12.350,00PGM R$ 5.216.136,36R$ 5.228.486,36

R$SF 010/2019 /NF 4714/19 260,00PGM R$R$ 5.215.876,365.216.136,36

R$ 342.521,27SEMED/MAIOSEMED R$R$ 5.215.876,36 4.873.355,09

R$PGM/ MAIO / FOLHA 17.163,32PGM R$R$ 4.856.191,774.873.355,09

R$INFRA INFRA/MAIO 6.618,34 R$R$ 4.849.573,434.856.191,77

R$SECAD SECAD/MAIO 3.200,00 R$R$ 4.849.573,43 4.846.373,43

R$SECULT/MAIOSECULT 950,00 R$R$ 4.845.423,434.846.373,43

> R$ADM/JUNHOADM 3.200,00 R$R$ 4.845.423,43 4.842.223,43

R$ 344.971,64SEMED SEMED/JUNHO R$R$ 4.842.223,43 4.497.251,79

R$SEINFRA SEINFRA/JUNHO 6.650,00R$ R$4.497. 79 4.490.601,79

PGM/JUNHO (FOLHA) R$PGM 18.050,00 R$R$ 4.472.551,794.490.601,79

SECULT SECULT/JUNHO R$ 950,00RS RS4.472.551,79 4.471.601,79

PGM SF 13/19 / NF 4937/2019 ABRIL R$ 340,00R$ R$4.471.601,79 4.471.261,79

R$PGM SF 18/19 /NF 4942/19 MAIO 340,00 R$R$ 4.471.261,79 4.470.921,79

PGM SF 19/19 /NF 5219/19 R$ 380,00 RSRS 4.470.921,79 4.470.541,79

SEMED SEMED JULHO (FOLHA) R$ 343.083,33RS R$4.470.541,79 4.127.458 46

SEMED NF 5353/2019 SEMED RS 7.860,00RS RS4.127.458,46 4.119.598,46

SEMED SEMED AGOSTO (FOLHA) RS 355.786,67RS R$4.119.598,46 3.763.811,79

3.759.725,13SECAD SECAD/JULHO (FOLHA) R$ 4.086,66RS R$3.763.811,79

SECAD SECAD/AGOSTO (FOLHA) RS 4.150,00RS R$3.759.725,13 3.755.575,13

SEINFRA SEINFRA/JULHO (FOLHA) RS 7.600,00RS R$3.755.575,13 3.747.975,13

SEINFRA SEINFRA/AGOSTO (FOLHA) RS • 5.700,00RS R$3.747.975,13 3.742.275,13

SECULT SECULT /JULHO (FOLHA) RS 20,00R$ R$3.742.275,13 3.742.255,13

SECULT SECULT/AGOSTO (FOLHA) RS 20,00R$ RS3.74'*.255,13 3.742.235,13

PGM PGM /JULHO (FOLHA) RS 18.943,33R$ 3.742.235,13 RS 3.723.291,80

PGM PGM /AGOSTO (FOLHA) R$ 18.050,00RS RS3.723.291,80 3.705.241.80

Autorizagdo FlnancelraX

Solicitagdo de FomecimentoX

Copia da Nota de Empenho

Nota fiscal atesladaX

Cdpia do contrato 2X

Copla de adttivo (se houver) zX

Kit de reqularidade fiscal (Certidoes junto a Fazenda Fodcral/Estadual/Munlcipal/FGTS/INS; :x

Assinatura

M. Perc'ra
0ostpr<i de

\ PMLF/SEMED
Vlat.78d46-4

ntratos/SRP

Uuro de frvitas. 0J dc; odt.ibro di»

.!



PREFEHU&A

LAURODE
FREITASoSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAQAO

JUSTIFICATIVA

A Secretaria Municipal de Educagao de Lauro de Freitas, orgao integrate da

AdministragSo Direta do Poder Executivo Municipal, apresenta justificativa referente a

necessidade de celebragao de Termo de Contrato Administrative com a empresa CIDE-

Capacitagao, Insergao e Desenvolvimento, inscrita no CNPJ n° 03.935.660/0001-52.

decorrente da Ata de Registro de Pregos n° 01/2019, consignada nos autos do Processo

Administrative n° 09344/2018, com base no disposto na Lei federal n° 8.666/1993.

A presente contratagao tern como objeto a administragao do programa de concessao

de vagas de estagio remuneradas a estudantes regularmente matriculados, nos

moldes abaixo descritos, consubstanciados no Edital da licitag§o, em especial no disposto

no item 4, do seu Anexo II - Termo de Referenda:

PLANILHA DE VALORES DA CONTRATAGAO

QUANT TAXA OPERACIONAL POR

ESTAGIARIO

TAXA MENSAL

OPERACIONAL

TAXA ANUALESCOLARIDADE

OPERACIONAL

MEDIO 58 R$ 20,00 R$ 1.160,00 R$ 13.920.00

SUPERIOR 442 R$ 20,00 R$ 8.840,00 R$ 106.080,00

VALOR TOTAL DA TAXA OPERACIONAL R$ 120.000,00

Registramos que os estagiarios em foco serao remunerados por esta Prefeitura, de

acordo com o disposto no item 6.6, do Anexo II - Termo de Referenda do Edital,

explicitado a seguir:

“6.6 Do valor da Bolsa de Estagio e do Auxilio Transporte

6.6.1 O estagiario percebera, por intermedio do CONTRATANTE, bolsa de estagio nos
valores:

-Nivel Medio. R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), para a jornada de 20 (vinte)
horas semanais;

-Nivel Superior: R$ 850.00 (oitocentos e cinquenta reais), para a jornada de 30 (trinta)
horas semanais.

O estudante em estagio nao-obrigatorio recebera auxilio transporte em pecunia, no
valor de R$100,00 (cem reais), proporcionalmente aos dias efetivamente estagiados,
sendo o pagamento efetuado no mes anterior ao de utilizagao do transporte coletivo" r\



PREFEITURA

LAURODE
FREITASOSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAQAO

Neste sentido, a planilha ofertada no encarte “B” do Edital, desde que devidamente

preenchida, informa os custos da empresa contratada com os servigos a serem

prestados, conforme dispoe o item 4 do Anexo II do Edital. Por outro lado, a planilha

discriminativa constante no Anexo IV do mencionado instrumento convocatorio apresenta

a jungao dos itens que serao custeados pela Administrageio (bolsas) com o valor da tarifa

apresentado pela empresa a ser contratada. Registre-se que o valor total apresentado

como resultado da planilha discriminativa contem, tamb6m, o custo que a Administragao

Publica municipal tera com a contratagao.

De tal modo, ressaltamos que a planilha constante no item 4 da Ata de Registro de

Pregos apresenta valor nao condizente com a contratagao da empresa, tendo em vista

que abarca o valor da taxa operacional acrescido dos valores das bolsas, sendo que este

ultimo sera pago pelo Municfpio diretamente ao estagiario, conforme mencionado

anteriormente.

Pelas razoes expostas, a planilha constante no contrato administrative a ser firmado com

a empresa CIDE devera seguir os moldes estabelecidos no Anexo II do Edital, com os

valores unit&rios que serao efetivamente pagos a empresa contratada, conforme disposto

na planilha anexa a presente justificativa.

Informamos, ainda, que para a presente contratagao e necessaria a manutengao da

distribuigÿo de vagas constantes no Edital em foco, conforme abaixo indicado:

QUANTIDADE DE ESTAGIARIOS POR SECRETARIA

QTDE DE NIVEL

SUPERIOR

QTDE DE NIVEL

MEDIO
SECRETARIA

SECAD 10 0

SECULT 01 0

SEPLAN 06 0

CGM 10 0

SEMED 373 58

PGM 30 0
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001SEGOV

001SEDUR

001SEMDESC

0SESA 01

001SESP

001SETOP

001SEJUR

0SETREL 01

0SEFAZ 01

01 0SEINFRA

001SEMARH

01 0SEPM

A celebragao do termo de contrato e indispensavel para a continuidade da prestagao dos

servigos em foco, tendo em vista que a ja mencionada ata de RP foi publicada na

Imprensa Oficial Eletronica do Municlpio em 22/01/2019, com prazo de validade de 12

(doze) meses, findando a sua vigencia em 22/01/2020. Ademais, a empresa CIDE

apresenta condigoes e pregos vantajosos para esta Administragao, decorrentes do

Pregao Presencial n° 021/2018, langados na ata de RP mencionada.

A nao formalizagao do contrato implicaria na nao prestagao de tal servigo que e essencial

ao funcionamento da Administragao e imprescindivel as atividades regulares da Rede

Publica Municipal de Ensino e das Secretarias do Municlpio.

Portanto, pretendemos atraves do presente procedimento administrative, celebrar termo

de contrato administrative, com vigencia de 12 (doze) meses, atendendo desta forma a

demanda imediata da Prefeitura de Lauro de Freitas.

Registre-se que, por se tratar de servigo de natureza continua, conforme disposto no item

17.2 do Anexo II do Edital, a execugao do contrato podera se estender alem do prazo de

vigencia da Ata e, por sua vez obedecera a todo disciplinamento previsto em lei para a
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execugao contratual, inclusive quanto a prorrogagao do mesmo. Assim, a vigencia do

contrato podera ultrapassar a vigencia da ata que Ihe originou, conforme ensina

Bittencourt:

“As contratagoes realizadas com fundamento numa Ata de Registro de Pregos so tern

validade se realizadas dentro do prazo de validade desse instrumento: no entanto, a

execugao do contrato pode ocorrer apos o termino desse prazo, sendo importante,

nesse caso, que o documento contratual, ou seu substitutivo, tenha sido celebrado ou

emitido ainda dentro desse lapso temporal." (BITTENCOUT, Sidney. Licitagao de

registro de pregos. Rio de janeiro: Temas & Ideias, 2003, pp. 88-89).

Ademais, por se tratar de servigo continuo ha a possibilidade de prorrogagao da vigencia

' por iguais e sucessivos periodos subsequentes, atraves de aditivos, ate o limite de 60

(sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei n° 8.666/1993. Neste

diapasao, defendemos a contratagao da totalidade do saldo do RP e nao apenas do seu

saldo remanescente.

I

Destarte, o fato de uma parcela do saldo do RP ja ter sido executada a parte do

instrumento contratual que se pretende firmar, nao indica a obrigatoriedade de

contratagao apenas do saldo remanescente do RP, ja que o quantitative que ainda n§o foi

executado nao e suficiente para cobrir a necessidade da Administragao Municipal no

prazo de vigencia do contrato. Registre-se que o quantitative e o valor necessarios para o

periodo de 12 (doze) meses sao os estabelecidos originalmente no RP.

Assim, pelas razoes aqui expostas e diante da necessidade de manutengao da prestagao

do servigo referido acima, sem que haja paralisagao ou retardamento das atividades das

unidades escolares e Secretarias Municipais de Lauro de Freitas, encaminhamos a

presente requisig§o de celebragao do termo do contrato, pelo periodo de 12 (doze)

meses, conforme consta na Solicitag3o de Despesa e Contratagao/SDC.

luro dÿFreitas. 03 de outubro de 2019.

Autorizo o prosseguimento do
presenlejsrocesso.

(monte L. M. Pereira
iestora dk Contratos

Maria Galvao/de Carvalho
Secretaria Municipal de Educagao
Vani
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

PREGAO PRESENC1AL - N° 021/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO- N° 09344/2018

O MUNICiPIO DE LAURO DE FREITAS, atraves da COPEL - COMISSAO DE PERMANENTE DE LICITAQAO, e da

Pregoeira e Equipe de Apoio. designada pela Portaria N° 002/2017, conslderando o que consta dos autos do Processo

Administrativo N° 09344/2018 de interesse da Secretana Municipal de Educapdo, torna publico, para conhecimento dos

interessados, que realizara Licitapdo na modalidade PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREQOS tipo

MENOR PREQO GLOBAL, que serd regida pela Lei Federal N° 10 520/2002, Decretos Municipals n° 2413/2006 e

2355/2005 e subsidiariamente, pela Lei Federal N° 8 666 e Lei Complementar N° 123/06 visando a CONTRATAQAO DE

EMPRESA PARA ADMINISTRAQAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE VAGAS DE ESTAGIO REMUNERADAS

A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS, REMUNERADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME

TERMO DE REFERENCIA E PLANILHA DISCRIMINATE NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA SECRETARY

MUNICIPAL DE EDUCAQAO. Comunica que recebera os envelopes de Proposta de Prepos’ e 'Documentos de

Habilitapao' no dia 31 de outubro de 2018 as 09:00 horas. No caso de impedimento da realizapdo do Certame

Licitatdrio naquela data, o mesmo deverd ocorrer no primeiro dia util posterior ao fato que ensejou o impedimento da

realizapdo do Certame Licitatdrio A Abertura da Sessdo Publica inicial do Processo Licitatdrio acontecera no

Departamento da Comissdo Permanente de Licitapdo - COPEL, localizada na Prapa Martiniano Maia - N° 25 - 1° Andar -

Sala 02 - Centro -Lauro de Freitas/ Bahia -CEP 42700-000

DATA: 31/10/2018

HORARIO: 09 000 horas - Hordrio da Bahia

PRAZO: Prazo da Ata de Registro de Prepos - 12 (doze) meses

FORMA DE FORNECIMENTO: Mediante solicitapdo da Secretana Solicitante

1. DAREGfeNCIA LEGAL

1.1. Lei Federal N° 10 520/2002 e Alterapdes

1.2. Lei Federal N° 8.666/93 e Alterapdes.

1.3. Lei Complementar N° 123/06 e Alterapdes.

1.4. Decreto Municipal N° 2.355/2005,

1.5. Decreto Municipal N° 2 413/2006;

1.6. Demais disposipdes contidas neste Edital

2. DO OBJETO DE LICITAQAO

2.1. O presente Pregdo Presencial para Registro de Prepos tern por objeto a CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA

ADMINISTRAQAO DO PROGRAMA DE CONCESSAO DE VAGAS DE ESTAGIO REMUNERADAS A ESTUDANTES

REGULARMENTE MATRICULADOS, REMUNERADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE

REFERENCIA E PLANILHA DISCRIMINATE NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA SECRETARY MUNICIPAL DE

EDUCAQAO.
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03. DAS CONDICQES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO E DA FORMA DE APRESENTAQAO DOS

ENVELOPES

3.1. Os interessados, no dia, hora e local fixado no preambulo deste Edital, para a realizagdo desta Licitagao, deverao

entregar os seus envelopes contendo a Proposta de Pregos - (Envelope A") e os Documentos de Habilitagao -

(Envelope "B") devidamente fechados e indevassaveis, rubricados no seu fecho, contendo em sua parte externa os

seguintes dizeres:

ENVELOPE “A" - PROPOSTA DE PREQOS

PREGAO PRESENCIAL N° 021/2018

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

DATA E HORARIO DE ABERTURA

ENVELOPE “B” - DOCUMENTOS PARA HABILITAQAO

PREGAO PRESENCIAL N° 021/2018

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

DATA E HORARIO DE ABERTURA

3.2. A licitante devera apresentar declaragSo dando clencia de que cumpre plenamente os requisitos de Habilitagao

constantes do Edital, conforme Anexo III, que devera ser apresentada por fora do Envelope N° 01 Proposta de Pregos.

juntamente com a Carta de Credenciamento ou outro documento, conforme item 04

3.3. As Propostas Pregos deverao apresentar os requisitos a seguir, sob pena de desclassificagao do licitante

3.3.1. As propostas comerciais de licitagSo deverao obrigatoriamente ser impressas por meio eletronico ou, na falta do

mesmo, devem ser datilografadas obedecendo alguns requisitos basicos:

a) Serem impressas em papel timbrado da empresa licitante

b) Serem datadas do dia da entrega dos envelopes,

c) Ser transcrito o objeto da licitagSo de forma Clara e precisa,

3.3.2. Quanto ao prego do servigo;

a) Ser impresso em algarismo e por extenso;

b) Para servigos, apresentar tamb6m planilha apartada com composigao de pregos unitarios;

c) Declaragfio de Inclusao de Impostos.

3.3.3. Conter as seguintes informagdes adicionais

a) Validade da Proposta.

b) Dados Bancdrios;

c) Declaragdes solicitadas neste Edital

3.4. PoderSo participar deste Pregao Presencial quaisquer licitantes que

a) Detenham atividade pertinente e compativel com o objeto desta licitagao.

b) Atendam aos requisitos minimos de classificagdo das propostas exigidos neste Edital

2
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c) Comprovem possuir os documentos de Habilitagbo requeridos no Item 6-Documentagbo de Habilitagbo.

3.5. Nbo poder§o participar deste Pregao Presencial:

a) Consbrcio de empresas;

b) Empresas que estao sob processo de falbncia.

c) Empresas estrangeiras que nao funcionem no pals,

d) Aqueles que tenham sido declarados iniddneos para licitar ou contratar com a Administragbo Publica ou punidos com

suspensao do direito de licitar e contratar com a Administragao Municipal;

e) Sejam servidores ou dirigentes de brgbo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagao.

3.6. Estarao impedidas de participar desta licitagao as empresas que apresentem mais de uma proposta;

3.7. Toda e qualquer documentagbo emitida e apresentada pela empresa licitante devera ser datada e assinada

por seu representante legal, devidamente qualificado e comprovado;

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O proponente devera se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira por meio de urn representante que,

devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatbrio, venha a responder por

sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou

outro documento equivalente como, por exemplo, a Carteira Nacional de Habilitagbo - CNH (A CARTEIRA DE

IDENTIDADE OU CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAQAO DEVEM SER APRESENTADAS EM C6PIA

AUTENTICADA);

4.1.1. Tratando-se de Representante legal, deverb apresentar cbpia do Estatuto Social, Contrato Social ou outro

instrumento de constituigbo, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigagdes em

decorrbncia de tal investidura:

4.1.2. Tratando-se de Procurador deverb apresentar Procuragbo Publica ou Particular, com firma reconhecida

acompanhado de Contrato Social. Estatuto Social ou outro instrumento de constituigbo que comprove assinatura dos

Socios, do qual constem poderes especificos para formular lances, negociar pregos, interpor recursos e praticar todos os

demais atos pertinentes ao Certame, em nome do proponente;

4.1.3. Considerar-se-b ausente a licitante cujo preposto nbo detenha procuragbo especifica ou delegagbo de poderes de

representagbo especifica;

4.1.4. Os documentos de credenciamento serbo retidos pela Pregoeira e Equipe do Pregio e juntados aos autos

do Processo;

4.2. Tratando-se de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverb ser apresentada, por ocasibo do

credenciamento, declaragbo de que a licitante se enquadra nas previsdes da Lei Complementar N° 123/06,

apresentando documento emitido pela Junta Comercial comprovando o regime diferenciado,

4.2.1. A falsidade ideologies ou material na declaragbo, objetivando os beneflcios da referida Lei Complementar,

caracterizarb o crime previsto no Artigo 299 do Cbdigo Penal, sem prejuizo de outras penas e sangoes correspondentes;

4.3. Cada credenciado poderb representar apenas uma licitante,

3
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4.4 Os documentos de Credenciamento passarPo a compor o processo;

4.5. Os documentos para exigidos nos itens 4.1., 4.1.1. e 4.1.2 deverPo ser apresentados em copia autenticada

por CartPrio competente ou por Servidor da Comissao Permanente de LicitagPo da Secretaria Municipal de

Administragao, mediante a apresentagPo dos originais, para conferPncia e autenticacPo 24 (vinte quatro) horas

antes da abertura do Certame.

5. DAS PROPOSTAS DE PRECOS - ENVELOPE "A”

5.1. Aproposta de pregos. acompanhada da Planilha Discriminativa constante no Anexo IV deste Edital. devera ser

redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada. preferencialmente em papel timbrado ou impresso da licitante

em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, datada. contendo prego unitario e global em

algarismos e por extenso, em moeda corrente do pais (R$), com apenas duas (2) casas decimals, devendo a ultima

folha serassinada e as demais rubricadas pelo representante legal da licitante e incluira

a) Valor global do fornecimento, em algarismos e por extenso. fixo e irreajustPvel, expresso em moeda corrente

nacional com, no mPximo, duas casas decimais, devendo o prego incluir todas as despesas com transporte, encargos

fiscais, comerciais, previdenciarios e trabalhistas, e quaisquer outros pertinentes ao objeto licitado

a.1) A proposta de Pregos deve

b) Cotagao do valor unitario, em real, para cada item cotado sendo que em caso de divergence entre os valores

expressos em algarismos numericos e escritos, vigorara o valor por extenso:

b.1) Nos pregos propostos jp deverPo estar incluidas todas as despesas com taxas. impostos e quaisquer outros

acrescimos;

b.2) Conter oferta firme e precisa, sem alternativas de pregos ou qualquer outra condigPo que induza o julgamento a ter

mais de urn resultado

c) Prazo de garantia contratual contado da data de emissao do termo de recebimento definitivo;

d) Prazo minimo de validade da Proposta 6 de 60 (sessenta) dias a contar da data da reuniPo do Preg§o Se na

Proposta nPo constar prazo de validade, subentender-se-a de 60 (sessenta) dias;

e) Os pagamentos serPo efetuados em ate 30 (trinta) dias, apPs a protocolizagPo da Nota Fiscal/Fatura que deverp ser

atestada pelo fiscalizador competente Na data da apresentagPo da fatura o contratado devera estar de posse das

certidPes em plena vigPncia;

f) DeclaragPo do licitante que atende todas as caracteristicas minimas descritas no objeto licitado. conforme planilha e

condigoes integrantes do Termo de ReferPncia, sob pena de no caso do nPo atendimento das mesmas, serem aplicadas

todas as sangpes cabiveis,

g) Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou incorretamente cotados,

serao considerados como inclusos nos pregos, nPo sendo considerados pleitos de acrescimos a esse ou a qualquer

titulo, devendo o respectivo servigo ser prestado a Prefeitura Contratante sem onus adicionais

5.2. ApPs a apresentagPo da Proposta nPo cabe desistencia salvo por motivo justo decorrente de fato supervemente e

aceito pela Pregoeira

5.3. A Proposta sera de exclusiva responsabilidade da licitante, nPo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer

alteragPo. sob alegagSo de erro, omissPo ou qualquer outro pretexto Contudo, se a licitante for classificada na SessPo
4
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Publica do Pregao Presencial para ofertar lances verbais. podera faz6-lo na forma e oportunidade previstas neste

Edital

5.4. Em caso de divergSncia entre mformapfies contidas em documentagao impressa e na Proposta especifica,

prevalecerSo as da Proposta;

5.5 Ser5o desclassificadas as propostas que nao atenderem as exigencias do presente Edital e seus Anexos.

que sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

5.6. A hcitante vencedora devera no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas. a contar da formalizapSo e definipao

da Proposta efetuada por lances na SessSo Publica do Pregao do Presencial entregar por escnto Proposta definitiva e

detalhada de prepos, sob pena de ser considerada desistente, convocando-se a segunda colocada:

5.7. Da reumSo lavrar-se-a ata circunstanciada, na qual ser3o registradas as ocorr&ncias relevantes e que, ao final,

devera obrigatoriamente ser assinada pela Pregoeira e o(s) licitante(s) presente(s);

5.8. Nao se considerar£ qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital e seus Anexos

5.9. DAS ESPECIFICAQdES TECNICAS DOS SERVIQOS

. 5.9.1 0 Agente de Intermediapao devera atuar como auxiliar no processo de aperfeipoamento do estagio identificando

as oportunidades. ajustando suas condigfies de realizagSo fazendo o acompanhamento admimstrativo, encaminhando

negociapao de seguros contra acidentes pessoais e cadastrando os estudantes (§1° do art 5° da Lei n° 11 788/2008)

selecionando os locals de estagio e orgamzando o cadastro dos concedentes das oportunidades de estagio (art. 6° da

Lei 11 788/2008).

5.9 2 £ vedada a cobranpa de qualquer valor dos estudantes, a titulo de remunerapSo pelos servipos. objeto deste

Termo. conforme disposto no § 2° do artigo 5° da Lei 11 788/2008

5 9 3 Profissionais tecnicamente habilitados deverao cuidar de todas as etapas de contratapao do estagiario, tals como

recrutamento e selepfio, convenio com as Instituipoes de Ensino, contratapao do estagiario, gestao e pagamento da

apdlice do seguro obngatorio e acompanhamento do programa de estagio atraves de formularios e relatonos especlficos.

5 9.4 O agente de mtermediapSo a ser contratado devera prestar urn atendimento especializado, receptivo e ativo.

executado por meio de profissionais qualificados em normas, regulamentos, processo de supervisSo e sistemas

eletrpnicos de processamento de dados, relativos a Educapao, bem como servipos de suporte operacional e

admimstrativo, gestao e disponibilizapao de informagdes gerenciais estrategicas, necessarios para a adequada gestao

do processo de atendimento, sua coordenapao e supervisSo

6. DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO - ENVELOPE ‘B’’

6.1. Documentos Relativos a Habilitagao Juridica:

a) Registro comercial, no caso de Empresa Individual;

b) Ato Constitutivo, Estatuto Social publicado de acordo com a Lei Federal N° 6 404/76 ou Contrato Social em vigor e

Alteragdes, devidamente registrado e consolidado. em se tratando de sociedades comerciais e. no caso de sociedades

por ap6es, acompanhado de Documentos de eleipao de seus admmistradores:

c) InscripSo do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio,

5
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d) Decreto de Autorizagao, no caso de empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro

ou autorizagao para funcionamento expedido pelo orgSo competente. quando a atividade assim o exigir

6.2. Documentos Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas -CNPJ.

b) Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver. relativo ao domicilio ou sede do

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

c) CND/ Receita Federal, Fazenda Nacional e INSS (Certidao Negativa de Dbbito ou Positiva com Efeito de Negativa

com a Receita Federal e a Fazenda Nacional), inclusive quanto a Contribuigbes Previdenciarias e de Terceiros (INSS);

d) Certidao Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Debitos Estaduais e Municipals, este ultimo do domicilio ou

sede da empresa;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) demonstrando situagao regular no

cumprlmento dos encargos sociais instituidos por Lei,

f) Prova de regularidade junto a Justiga do Trabalho (CNDT) - Certidao Negativa ou positiva com efeito de negativa de

DObitos Trabalhistas. nos termos do Tltulo Vll-A da CLT

g) As microempresas e empresas de pequeno porte deverao apresentar toda a documentagao exigida para efeito de

regularidade fiscal, mesmo aue esta apresente alauma restricao

h) Se alguma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte for declarada vencedora e haja alguma restrigao quanto a

Regularidade Fiscal e Trabalhista. sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis. cujo termo inicial corresponded ao

momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame. prorrogaveis por igual perlodo a criterio da

Administragao Publica, para regularizagao da documentagao pagamento ou parcelamento do debito e emissao de

eventuais CertidOes Negativas ou Positivas com Efeito de Negativa.

i) A nao regularizagao da documentagao no prazo acima previsto, implicara decadencia do direito. sem prejuizo das

sangoes previstas no art. 81 da Lei n° 8 666, de 21 de junho de 1993. sendo facultado a Administragao convocar os

licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para a assmatura da Ata de Registro de Pregos, ou revogar a

licitagao.

6.3. Documentos Complementares

a) Anexo III - Declaragao de Atendimento dos Requisitos de Habilitagao;

b) Anexo V - Modelo de Declaragao de Cumprimento ao Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7° da Constituigao da

Republica Federativa do Brasil.

6.4. Documentos Relativos a Qualificagao Tbcnica

6.4.1. Atestado de Capacidade Tbcnica, expedido por pessoas juridicas de direito publico ou privado. que comprovem

ter a licitante prestado servigos pertinentes e compatlveis com objeto desta licitagao Se o atestado for emitido por

pessoa juridica de direito privado em caso de duvida da autenticidade da assinatura. podera ser exigido o

reconhecimento de firma passada em cartbrio do titular da empresa que firmou a declaragao
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a) A Certidao ou Atestado apresentada(s) podera(ao) ser diligenciado(s) de acordo com o § 3° do Art 43, da Lei

8.666/93 e suas alteragoes posteriores;

b) Ser§o aceitos atestados compatfveis e pertinentes aqueles especificados no objeto deste Edital, em urn ou mais

Contratos, conforme dispbe o § 3° do Art. 30 da Lei N° 8.666/93 e alteragbes posteriores;

6.5. Qualificagao Economico-Financeira

6.5.1. Certidao Negativa de Falbncia e Recuperagao Judicial, expedida pelo distribuidor da Sede da pessoa jurldica, ou

de execugao patrimonial, expedida no domicllio da pessoa flsica, conforme o caso. A data de expedigao da certidao

devera ser de ate 30 (dias) dias antes da data de entrega do envelope de Habilitagao;

6.5.2. Balango Patrimonial e Demonstragbes Contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma

da Lei (com indicagao do N° do Livro Diario. niimero de Registro na Junta Comercial e numeragao das folhas onde se

encontram os langamentos) que comprovem a boa situagao financeira da empresa. Os mesmos deverao estar assinados

pelo Contabilista (registrado no Conselho Regional de Contabilidade) e pelo Titular ou Representante legal da empresa.

As assinaturas deverao estar devidamente identificadas, sendo obrigatbria a aposigao do DHP (Declaragao de

Habilitagao Profissional) do Contador, consoante disposto no CFC 871/2000;

6.5.3. A comprovagao de Capital Social ou Patrimbnio Llquido mlnimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da

contratagao, correspondente a R$ 55.584.00 (cinauenta e cinco mil e quinhentos e oitenta e quatro reaisl

6.6. Serb Inabilitado o Licitante;

a) Que n3o atender as condigbes deste Edital;

b) Contra o qual venha a restar comprovado. ainda que posteriormente a fase de Habilitagao. fato com ela relacionado e

que enseje Inabilitagao.

6.7. Os Documentos exigidos para Habilitagao deverao ser apresentados em cbpia autenticada por Cartbrio competente

ou por Servidor da Comissao Permanente de Licitagao da Admimstragao, mediante a apresentagao dos originais, para

conference e autenticagbo 24 (vinte quatro) horas antes da abertura do Certame.

7. DA SESSAO PUBLICA DO PREGAO PRESENCIAL

ABERTA A SESSAO PUBLICA, OS INTERESSADOS APRESENTARAO INICIALMENTE A PREGOEIRA OU A SUA

EQUIPE DE APOIO, DECLARAQAO, DANDO CIENCIA DE QUE CUMPREM PLENAMENTE OS REQUISITOS DE

HABILITAQAO CONFORME MODELO ANEXO III.

7.1. A Sessao Publica do Pregao Presencial sera realizada no local, data e horario indicados no preambulo deste Edital,

sendo recomendavel a presenga dos participantes 15 (quinze) minutos antes do horario previsto para a sua abertura, e

desenvolver-se-a de acordo com o roteiro estabelecido neste Capltulo;

7.2. Aberta a Sessao Publica pela Pregoeira n§o mais serao admitidos novos proponentes;

7.3. IdentificagSo e credenciamento de 01 (urn) representante por empresa. na forma do item 4.3 deste Edital;

7.4. Recolhimento dos envelopes "Proposta de Pregos" e "Documentos de Habilitagao"

7.5. Abertura dos envelopes "Proposta" e leitura, em voz alta, dos pregos cotados;
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7.6. Analise, desclassificageio das Propostas que estejam em desacordo com o solicitado no Edital e classificagbo das

Propostas que estejam em consonSncia com o exigido,

7.6.1. Na classificagbo das Propostas, serSo considerados, para fins de apuragSo do Menor Prego. os custos acessbrios

e encargos tributaries incidentes sobre o prego do objeto ora licitado

7.7. IndicagSo dos licitantes que participarbo da rodada de lances verbais,

7.7.1. Das rodadas de lances verbais participarb o licitante que ofertar o Menor Prego e todos os demais cujas Propostas

de pregos situarem-se no limite de ate 10% (dez por cento) acima do Menor Prego;

7.7.2. Nbo havendo pelo menos 03 (trbs) ofertas nas condigbes definidas no subitem anterior, na rodada de lances

verbais participarSo as empresas ofertantes das 03 (trbs) melhores Propostas. quaisquer que tenham sido os pregos

oferecidos, conforme determina o art. 4°. VIII e IX da Lei 10 520/02.

7.8. Rodadas de lances verbais serbo repetidas quantas vezes considerar necessario a Pregoeira,

7.8.1. A convocagbo para a oferta de lances, pela Pregoeira. terd como referencial os valores ofertados, iniciando-se

com a empresa ofertante do maior prego e finalizando com a ofertante do Menor Prego, devendo o lance ofertado cobrir

o de Menor Prego O primeiro lance verbal da SessSo Publica deverb cobnr o valor da Proposta escrita de Menor Prego

A cada nova rodada sera efetivada a classificagSo momentbnea das Propostas. que definira a sequbncia dos lances

seguintes.

7.8.2. O licitante que nSo apresentar seu lance na forma mdicada no subitem 7.8.1, quando convocado pela Pregoeira.

sera excluido da etapa de lances verbais e sera mantido o ultimo prego apresentado para efeito de ordenagao das

Propostas;

7.8.3. Ordenamento das empresas por prego

7.8.4. Caso nbo sejam realizados lances verbais. serb venficada a conformidade entre a Proposta escrita de Menor

Prego e o valor estimado para a contratagbo

7.8.5. HaverS negociagbo direta com o proponente de menor cotagbo. para a obtengbo de melhor prego. se for o caso.

quando podera ser feita contraproposta;

7.8.6. A pregoeira farb anblise da Proposta de Menor Prego, no que tange a sua aceitabilidade quanto ao objeto e

valor, devendo a Pregoeira decidir motivadamente a respeito;

7.8.7. Abertura dos envelopes B "Documentos de habilitagbo" e verificagbo das condigdes de Habilitagbo do licitante

que apresentar a Proposta de Menor Prego. passando para a anblise da subsequente, observada a ordem de

classificagao, caso o primeiro nbo atenda as exigences Editalicias atb a apuragbo de Proposta que corresponda ao

exigido;

7.8.8. Aclamagbo do licitante vencedor;

7.8.9. Vistos e rubricas, pela Pregoeira, pela equipe de apoio e pelos representantes das empresas participantes, em

todas as Propostas, nos Documentos de Habilitagbo do vencedor e nos envelopes de Habilitagbo remanescentes.

7.8.10. ManifestagSo dos demais licitantes quanto a intengSo de recorrer. devidamente motivada, se houver

manifestagSo positiva nesse sentido;

7.8.11. Adjudicagbo do objeto ao vencedor, se for o caso, na forma da lei,

7.8.12. Fechamento e assinatura da ata da reuniSo pela Pregoeira. pela equipe de apoio e pelos representantes dos

licitantes;
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7.8.13. DevolugSo dos envelopes "Documentos de Habilitagao" dos licitantes remanescentes, a excegao dos relativos

aos 2° e 3° classificados na ordem crescente dos pregos propostos. que ficarSo retidos ate assinatura da Ata de Registro

de Pregos pelo licitante vencedor,

7.8.14. No caso da Sessao Publica do Pregao, em situagSo excepcional, vlr a ser suspensa antes de cumprldas todas as

suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarao sob a guarda da equipe de apoio e serbo

exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na Sessao Publica marcada para o prossegulmento dos

trabalhos

8. DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO

8.1. Ate 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para recebimento das Propostas, qualquer pessoa, na forma prescrita

no Artigo 11 do Decreto Municipal N° 2355/2005 podera solicitar esclarecimentos. providSncias ou impugnar o ato

convocatdrio do presente Pregao, protocolando o pedido, por escrito, no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura

situado na Secretaria Municipal de Administragao, localizado na Avenida Santos Dumont - Km 2 - Estrada do Coco -

Lauro de Freitas/Bahia no horario de expediente do Setor das 08 00 as 14:00 horas apresentando os seguintes

documentos: Contrato Social e CNPJ da empresa, e RG e CPF do representante que esta dando entrada na solicitagSo

de ImpugnagSo;

8.2. Cabera a Pregoeira. decidir sobre a impugnag§o no prazo de ate 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do

Certame;

8.3. ApresentagSo de impugnagao apbs o prazo estipulado no subitem 8 1, nSo sera conhecido;

8.4. Acolhida a petigSo contra o Ato Convocatorio, sera designada nova data para realizagao do Certame:

8.5. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que. tendo-o aceito sem objegao venha a apontar na

data da abertura da Sessao Publica ou depois da abertura dos envelopes de propostas. falhas ou irregularidades.

hipdtese em que tal comunicagao nao tera efeito de recurso

9. DOS RECURSOS

9.1. Qualquer licitante podera mamfestar, imediata e motivadamente a intengao de interpor recurso, mediante registro

em ata da slntese das suas razoes sendo-lhe desde ja concedido o prazo de 03 (tr§s) dias para apresentagao das

correspondentes no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura situado na Secretaria Municipal de Administragao. no

horano de expediente do Setor das 08:00 as 14:00 horas. Apresentando os seguintes Documentos Contrato Social e

CNPJ da empresa, e RG e CPF do representante que esta dando entrada na solicitagao de Recurso, ficando os demais

licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazbes em igual numero de dias, que comegarSo a correr do

tbrmino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos:

9.1.1. Os memoriais deverao ser apresentados por escrito e assinados pelo representante legal da recorrente, sendo

que n§o serbo aceitos via e-mail, fax-simile, ou qualquer outro meio eletrbnico:
9.2. A falta de manifestagSo imediata e motivada da intengao do licitante em recorrer importara a decadbncia do direito

de recurso e a Pregoeira adjudicarb o objeto do Certame a (s) empresa(s) declarada(s) vencedora(s), sendo submetido o

presente procedimento a Autoridade Competente. para homologagSo,
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9.3. Nao serao aceitos como recursos as alegapdes e memorials que nao se relacionem as razbes indicadas pelo

licitante na Sessao Publica;

9.4. 0 recurso contra decisao da Pregoeira tera efeito suspensivo e o seu acolhimento importara a invalidapao apenas

dos atos insuscetfveis de aproveitamento;

9.5. O(s) recurso(s), porventura interposto(s), tera (3o) efeito suspensivo e sera (3o) dirigido(s) a Secretaria de

Administrapao de Lauro de Freitas, por intermedio da Pregoeira, a qual podera reconsiderar sua decisao, em 03

(dias) dias ou encaminha-lo(s) a Procuradoria Geral do Municipio, para Parecer Juridico;

9.6. Decididos os Recursos. a Autoridade Competente fara a adjudicapbo do objeto ao licitante vencedor e homologate o

procedimento licitatorio

10. DO CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

10.1. Abertas as Propostas, a Pregoeira classificate o proponente que apresentar a Proposta de MENOR PREQO

GLOBAL e as demais em valores sucessivos em ate 10% (dez por cento), relativamente a de Menor Prepo;

10.2. Quando nao forem verificadas. no minimo, 03 (tres) Propostas de Prepos nas condipSes do item acima a

Pregoeira classificate todas as Propostas, ate o maximo de trfes, incluindo a de Menor Prepo Global, quaisquer que

sejam os prepos oferecidos nas Propostas escritas;

10.3. Aos proponentes classificados, sera dada oportunidade para disputa por meio de lances verbais e sucessivos. em

valores distintos e decrescentes, a partir do autor da Proposta classificada de Maior Prepo,

10.4. O proponente que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, sera excluido da etapa

de lances verbais, mantendo-se o ultimo prepo apresentado pelo mesmo. para efeito de ordenapao das Propostas;

10.5. Caso nao se realizem lances verbais, seteo verificados a conformidade entre a Proposta escrita de Menor Prepo e

o valor estimado para a contratapao:

10.6. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as Propostas, a Pregoeira examinara a aceitabilidade da

primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito;

10.7. Sendo aceitevel a Proposta de Menor Prepo, sera aberto o envelope contendo a Documentapao de HabilitapSo do

licitante que a tiver formulado, para confirmapao das suas condipSes habilitatdrias;

10.8. Constatado o atendimento pleno as exigbncias Editalicias sera declarado o proponente vencedor. sendo-lhe

adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos;

10.8.1. Se a oferta nao for aceitavel ou se o licitante desatender as exigbncias habilitatbrias. a Pregoeira examinara a

oferta subsequente, verificando a aceitabilidade e procedendo a habilitapao do proponente, na ordem de classificapao, e

assim sucessivamente, ate a apurapbo de uma Proposta que atenda a todas as exigbncias, sendo o respectivo licitante

declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos;

10.8.2. Nas situapSes previstas nos subitens 10.4 10 5 e 10.8, a Pregoeira podera negociar diretamente com o

proponente para que seja obtido prepo melhor;

10.9. A Proposta sera de exclusiva responsabilidade da licitante, nao Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer

alterapSo, sob alegapSo de erro. omissSo ou qualquer outro pretexto Contudo. se a licitante for classificada na SessSo

Publica do Pregao Presencial para ofertar lances verbais, podera fazb-lo na forma e oportunidade previstas neste

Edital
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10.10. A licitante vencedora devera no prazo mÿximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da formalizagSo e definipao

da Proposta efetuada por lances na SessSo Publica do PregSo Presencial entregar por escrito. Proposta definitiva e

detalhada de pregos, sob pena de ser considerada desistente, convocando-se a segunda colocada:

10.11. Em caso de diverg£ncia entre informagdes contidas em documentagSo impressa e na Proposta especifica,

prevalecerao as da Proposta;

10.12. Da reuniao lavrar-se-4 ata circunstanciada, na qual serao registradas as ocorrSncias relevantes e que, ao final,

devera obrigatoriamente ser assinada pela Pregoeira e o(s) licitante(s) presente(s);

10.13. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital e seus Anexos

11. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

11.1. Nos casos de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devera ser apresentado documento emitido pela

Junta Comercial comprovando o regime diferenciado;

11.2. Havendo alguma restrigdo na comprovagSo da regularidade fiscal e trabalhista. sera assegurado o prazo de cinco

dias uteis, cujo termo inicial corresponded ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,

prorrogavel por igual perlodo, a criterio da administragdo publica. para regularizagao da documentapSo. para pagamento

ou parcelamento do debito e para emissao de eventuais certiddes negativas ou positives com efeito de certidao

negativa ;

11.3. A nao regularizapao da documentapao no prazo previsto no item 112, implicad decaddncia do direito, sem

prejulzo das sangdes previstas no Art. 81 da Lei N° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administrapao

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificapao, para a assinatura da Ata de Registro de Prepos, ou

revogar a licitagao.

11.4. Sera assegurada, como critfeno de desempate, preference de contratapao para as Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte

11.5. Entende-se por empate aquelas situagdes em que as Propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas

de Pequeno Porte sejam iguais ou ate 5% (cinco por cento) superiores ao Menor Prepo;

11.6. Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada podera apresentar Proposta de prepo inferior

aquela considerada vencedora do Certame. situapao em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) N3o ocorrendo a contratapao da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do item "a’ deste item, serao

convocadas as remanescentes que porventura;

se enquadrem na hipdtese dos §§ 1° e 2° do Art 44 da Lei Complementar N° 123/2006. na ordem classificatoria para o

exercicio do mesmo direito;

c) No caso de equivalence dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se

encontrem no intervalo estabelecido no item 11.5, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que

primeiro podera apresentar melhor oferta;

d) Na hipdtese da nao-contratagSo nos termos previstos no item 11 6 o objeto licitado sera adjudicado em favor da

Proposta originalmente vencedora do Certame
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11.7. 0 disposto nos itens 11.4, 11.5 e 11.6 somente se aplicara quando a melhor oferta inicial nao tiver sido

apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

12. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

12.1. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/ Bahia, atraves da Procuradoria Geral do Municipio, convocarb o(s)

licitante (s) vencedor(es), por escrito, para assinar a Ata de Registro de Prepos, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis.

12.1.1. A Ata de Registro de Prepos, documento vinculativo, obrigacional. que representa o compromisso a ser firmado

entre o Municipio de Lauro de Freitas/Bahia e o(s) licitante(s) vencedor(es), do Certame, sera formalizada de acordo

com o Anexo I e tera validade de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura;

12.1.2. No caso de eventual contrato decorrente da Ata de Registro de Prepos. o periodo de vigfencia contratual 6 de 12

(doze) meses, contados da assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do Artigo 57 e seguintes, reajuste de valores

conforme o Art. 65 da Lei N° 8.666/93.

12.2. A criterio da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas - Secretaria Municipal da Administrapdo, obedecida a

ordem de classificapao. o(s) licitante(s) vencedor(es). cujo(s) prepo(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de

Prepos. sera(So) convocado(s) para retirar a Nota de Empenho. que substitute a Ata de Registro de Prepos, no prazo de

10 (dez) dias uteis a contar da data do recebimento da convocapfio, estando as obrigapOes assumidas vinculadas a

Proposta, aos lances e ao Edital e a respectiva Ata de Registro de Prepos;

12.3. O Sistema de Registro de Prepos nao obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo V.

podendo a Administrapao promover a aquisipSo em unidades de acordo com suas necessidades;

12.4. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas - Secretaria Municipal de Administragdo nao esta obrigada durante

o prazo de validade do Registro de Prepos decorrente deste Certame, a firmar as contratagOes que dele poderSo advir,

podendo realizar licitapfies especificas para a aquisipao pretendida. ficando assegurada ao beneficidrio do registro a

preference de fornecimento em igualdade de condip6es;

12.5. O direito de preferencia de que trata o subitem anterior podera ser exercido pelo beneficiario do registro quando a

Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, ap6s realizada a licitapSo especifica, constatar que o prego obtido 6 igual

ou maior que o registrado ou, ap6s negociapao, aquiescer o detentor da ata em baixar o prego registrado, igualando ou

tomando-o menor que o obtido na referida licitapSo;

12.6. Se o(s) licitante(s) vencedor(es) se recusar(em) a assinar a Ata de Registro de Prepos, sem justificative por escrito.

aceita pela Autoridade Competente, a Pregoeira, sem prejuizo da aplicapSo das sangdes administrativas previstas no

item 14 deste Edital e Artigo 81 da Lei N° 8.666/93, examinara as ofertas subsequentes e a qualificapSo dos licitantes,

respeitada a ordem de classificapao, para, apds comprovados os requisitos habilitatbrios e feita a negociapao, declarar o

respectivo licitante vencedor, celebrando com ele o compromisso representado pela assinatura da Ata de Registro de

Prepos.

13. DO PAGAMENTO

13.1 O pagamento sera efetuado. mensalmente, mediante emissao de ordem bancaria para crbdito em conta da

CONTRATADA, ate o 5° (quinto) dia util do mbs subsequente ao da prestapao dos servipos mediante a apresentapao da

nota fiscal/fatura, discriminando o percentual aplicado somente sobre o valor global das bolsas-auxilio, a titulo de taxa de
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