PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PREGÃO PRESENCIAL – Nº 005/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 06.807/2019
O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, através da COPEL – COMISSÃO DE PERMANENTE DE LICITAÇÃO e da Pregoeira
e Equipe de Apoio, designada pela Portaria Nº 002/2017, considerando o que consta dos autos do Processo Administrativo Nº
06.807/2019 de interesse da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, torna público, para conhecimento
dos interessados, que realizará Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, que será regida pela Lei Federal Nº 10.520/2002, Decretos Municipais nº 2413/2006 e 2355/2005 e
subsidiariamente, pela Lei Federal Nº 8.666 e Lei Complementar Nº 123/06 visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BUFFET E DECORAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
E PLANILHA NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E CIDADANIA. Comunica que receberá os envelopes de “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação” no
dia 04 de março de 2020 às 09:00 horas. No caso de impedimento da realização do Certame Licitatório naquela data, o
mesmo deverá ocorrer no primeiro dia útil posterior ao fato que ensejou o impedimento da realização do Certame Licitatório. A
Abertura da Sessão Pública inicial do Processo Licitatório acontecerá no Departamento da Comissão Permanente de Licitação
– COPEL, localizada na Praça Martiniano Maia - Nº 25 - 1º Andar - Sala 02 - Centro – Lauro de Freitas/ Bahia – CEP 42700000.
DATA: 04/03/2020.
HORÁRIO: 09:00 horas - Horário da Bahia.
PRAZO: Prazo da Ata de Registro de Preços – 12 (doze) meses.
FORMA DE FORNECIMENTO: Mediante solicitação da Secretaria Solicitante.
1. DA REGÊNCIA LEGAL
1.1. Lei Federal Nº 10.520/2002 e Alterações;
1.2. Lei Federal Nº 8.666/93 e Alterações;
1.3. Lei Complementar Nº 123/06 e Alterações;
1.4. Decreto Municipal Nº 2.355/2005;
1.5. Decreto Municipal Nº 2.413/2006;
1.6. Demais disposições contidas neste Edital.
2. DO OBJETO DE LICITAÇÃO
2.1. O presente Pregão Presencial para Registro de Preços tem por objeto a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BUFFET E DECORAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
E PLANILHA NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E CIDADANIA.
03. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
3.1. Os interessados, no dia, hora e local fixado no preâmbulo deste Edital, para a realização desta Licitação, deverão entregar
os seus envelopes contendo a Proposta de Preços – (Envelope “A”) e os Documentos de Habilitação – (Envelope “B”)
devidamente fechados e indevassáveis, rubricados no seu fecho, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:
ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020.
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
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DATA E HORÁRIO DE ABERTURA
ENVELOPE “B” - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020.
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA
3.2. A licitante deverá apresentar declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de Habilitação constantes
do Edital, conforme Anexo III, que deverá ser apresentada por fora do Envelope Nº 01 Proposta de Preços, juntamente com a
Carta de Credenciamento ou outro documento, conforme item 04.
3.2.1. A Pregoeira se reserva no direito de promover diligências a respeito de idoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública ou a respeito de punição com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública,
durante o Certame, nos termos do Artigo Nº 43 § 3º da Lei Nº 8.666/93.
3.3. Requisitos para apresentação da(s) Propostas Preços, se não obedecidas, irão determinar a desclassificação do licitante:
3.3.1. As propostas comerciais de licitação deverão obrigatoriamente ser impressas por meio eletrônico ou, na falta do mesmo,
devem ser datilografadas obedecendo alguns requisitos básicos:
a) Serem impressas em papel timbrado da empresa licitante;
b) Serem datadas do dia da entrega dos envelopes;
c) Ser transcrito o objeto da licitação de forma clara e precisa;
3.3.2. Quanto ao preço do produto ou serviço:
a) Ser impresso em algarismo e por extenso;
b) Para serviços, apresentar também planilha apartada com composição de preços unitários;
c) Declaração de Inclusão de Impostos.
3.3.3. Conter as seguintes informações adicionais:
a) Validade da Proposta;
b) Prazo de Garantia dos Produtos ofertados;
c) Dados Bancários;
d) Marca dos produtos cotados.
e) Declarações solicitadas neste Edital.

3.4. Poderão participar deste Pregão Presencial quaisquer licitantes que:
a) Detenham atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação;
b) Atendam os requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste Edital;
c) Comprovem possuir os documentos de Habilitação requeridos no Item 6 – Documentação de Habilitação.
3.4.1. Será admitida a participação de consórcios, atendidas as condições previstas no Art. 33 da Lei nº. 8.666 de
21/06/1993, e aquelas estabelecidas neste Edital, da forma a seguir.
3.4.2. Em se tratando de consórcio, as participações de empresas ficam condicionadas, além das exigências contidas neste
EDITAL, ao atendimento dos seguintes requisitos:
3.4.2.1. Apresentação de instrumento prévio de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, registrado nos órgãos
competentes, que não deverá revelar dado contido nas PROPOSTAS COMERCIAIS, do qual constem em cláusulas próprias:
a) Denominação do consórcio;
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b) Composição do consórcio e indicação da empresa líder, à qual serão conferidos amplos poderes para representar os
consorciados, ativa e passivamente, em todos os atos necessários durante a LICITAÇÃO, podendo, inclusive, assumir
obrigações perante a Administração Pública, que, na hipótese de consórcio entre empresas nacionais e estrangeiras, será
sempre empresa nacional.
c) Compromissos e obrigações dos consorciados, entre si e em relação ao objeto da LICITAÇÃO, com a especificação,
inclusive, se for o caso, da divisão das atividades relacionadas à prestação dos serviços entre as empresas consorciadas;
d) Compromisso expresso de responsabilidade solidária dos consorciados pelos atos praticados sob consórcio na fase de
LICITAÇÃO e durante a execução do CONTRATO, bem como pelos encargos fiscais e administrativos referentes ao objeto do
contrato até o seu recebimento definitivo;
e) Compromisso de que o consórcio não terá a sua composição ou constituição alterada ou sob qualquer forma modificada,
desde a entrega da DOCUMENTAÇÃO até a assinatura do CONTRATO e daí por diante, exceto com autorização prévia e
expressa do MUNICÍPIO de competência exclusiva do titular da Secretaria Requisitante, desde que mantidas as condições de
garantia constantes do edital e do contrato.
3.4.2.2. A inabilitação ou desclassificação de qualquer consorciada acarretará, automaticamente, a inabilitação ou
desclassificação do consórcio.
3.4.2.3. Os documentos de todas as consorciadas deverão ser apresentados de acordo com o previsto neste EDITAL.
3.4.2.4. A empresa consorciada fica impedida de participar de outro consórcio ou de oferecer proposta isoladamente
nesta LICITAÇÃO.
3.4.2.5. O instrumento de consórcio não deverá revelar dados contidos na proposta, ainda sigilosos.
3.4.2.6. A empresa líder deverá ter amplos poderes para representar os consorciados no procedimento licitatório e no
contrato, receber, dar quitação, responder administrativa e judicialmente, inclusive receber notificação, intimação e
citação;
3.4.2.7. Todos os licitantes do consórcio deverão demonstrar experiência anterior nas atividades exigidas para a
comprovação de capacidade técnica, admitindo-se o somatório dos quantitativos de cada consorciado, observadas as
regras constantes do EDITAL e nos termos do artigo 33 da Lei nº 8.666/93.
3.5. Não poderão participar as empresas que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação,
qualquer que seja sua forma de constituição, bem como as empresas declaradas inidôneas e as suspensas de licitar e
contratar com a Administração Pública, e, ainda, servidores deste Município, na forma do Art. 9º, Inciso III, da Lei Nº
8.666/93.
3.5.1. Poderão participar do certame os licitantes que estejam em recuperação judicial, desde que demonstrem, na fase
de habilitação, a sua viabilidade econômica.
3.7. Estarão impedidas de participar desta licitação as empresas que apresentem mais de uma proposta;
3.8. Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá ser datada e assinada por seu representante legal,
devidamente qualificado e comprovado;
4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira por meio de um representante que,
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, 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 Habilitação - CNH (A CARTEIRA DE IDENTIDADE OU
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CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEVEM SER APRESENTADAS EM CÓPIA AUTENTICADA);
4.1.1. Tratando-se de Representante legal, deverá apresentar cópia do Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrumento de
constituição, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;
4.1.2. Tratando-se de Procurador deverá apresentar Procuração Pública ou Particular, com firma reconhecida, acompanhado
de Contrato Social, Estatuto Social ou outro instrumento de constituição que comprove assinatura dos Sócios, do qual constem
poderes específicos para formular lances, negociar preços, interpor recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao
Certame, em nome do proponente;
4.1.3. Considerar-se-á ausente a licitante cujo preposto não detenha procuração específica ou delegação de poderes de
representação específica;
4.1.4. Os documentos de credenciamento serão retidos pela Pregoeira e Equipe do Pregão e juntados aos autos do
Processo;
4.2. Tratando-se de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverá ser apresentada, por ocasião do
credenciamento, declaração de que a licitante se enquadra nas previsões da Lei Complementar Nº 123/06, apresentando
documento emitido pela Junta Comercial comprovando o regime diferenciado;
4.2.1. A falsidade ideológica ou material na declaração, objetivando os benefícios da referida Lei Complementar, caracterizará o
crime previsto no Artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo de outras penas e sanções correspondentes;
4.3. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante;
4.4 Os documentos de Credenciamento passarão a compor o processo;
4.5. Os documentos para exigidos nos itens 4.1., 4.1.1. e 4.1.2 deverão ser apresentados em cópia autenticada por
Cartório competente ou por Servidor da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Administração,
mediante a apresentação dos originais, para conferência e autenticação 24 (vinte quatro) horas antes da abertura do
Certame.
5. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – ENVELOPE “A”
5.1. A proposta de preços deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, preferencialmente em papel
timbrado ou impresso da licitante, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, datada, contendo preço
unitário e global em algarismos e por extenso, em moeda corrente do país (R$), com apenas duas (2) casas decimais,
devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo representante legal da licitante e incluirá:
a) Valor global do fornecimento, em algarismos e por extenso, fixo e irreajustável, expresso em moeda corrente nacional
com, no máximo, duas casas decimais, devendo o preço incluir todas as despesas com transporte, encargos fiscais, comerciais,
previdenciários e trabalhistas, e quaisquer outros pertinentes ao objeto licitado:
b) Cotação do valor unitário, em real, para cada item cotado sendo que em caso de divergência entre os valores
expressos em algarismos numéricos e escritos, vigorará o valor por extenso:
b.1) Nos preços propostos já deverão estar incluídas todas as despesas com taxas, impostos e quaisquer outros acréscimos;
b.2) Conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de
um resultado;
c) Prazo de garantia contratual contado da data de emissão do termo de recebimento definitivo;
d) Prazo mínimo de validade da Proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da reunião do Pregão. Se na Proposta não
constar prazo de validade, subentender-se-á de 60 (sessenta) dias;
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e) Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a protocolização da Nota Fiscal/Fatura que deverá ser
atestada pelo fiscalizador competente. Na data da apresentação da fatura o contratado deverá estar de posse das certidões em
plena vigência;
f) Declaração do licitante que atende todas as características mínimas descritas no objeto licitado, conforme planilha e
condições integrantes do Termo de Referência, sob pena de no caso do não atendimento das mesmas, serem aplicadas todas
as sanções cabíveis;
g) Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou incorretamente cotados, serão
considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título,
devendo o respectivo serviço ser prestado à Prefeitura Contratante sem ônus adicionais:
5.2. Após a apresentação da Proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito
pela Pregoeira.
5.3. A Proposta será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. Contudo, se a licitante for classificada na Sessão Pública do Pregão
Presencial para ofertar lances verbais, poderá fazê-lo na forma e oportunidade previstas neste Edital;
5.4. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na Proposta específica, prevalecerão as
da Proposta;
5.5 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, que
sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
5.6. A licitante vencedora deverá no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da formalização e definição da
Proposta efetuada por lances na Sessão Pública do Pregão do Presencial, entregar por escrito Proposta definitiva e detalhada
de preços, sob pena de ser considerada desistente, convocando-se a segunda colocada;
5.7. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá
obrigatoriamente ser assinada pela Pregoeira e o(s) licitante(s) presente(s);
5.8. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.
5.9 - Dos prazos e da entrega
a. Fornecimento e forma de entrega


O material deverá ser entregue mediante solicitação de fornecimento emitido por esta Secretaria.



A quantidade de cada item adquirido a ser entregue, deve ser de, no mínimo, uma unidade/fatia de cada item

solicitado para todos os participantes.


A entrega dos alimentos deve ser feita, pelo menos 1 hora antes do início do evento para que possam ser

corrigidos possíveis atrasos e/ou erros na entrega.


No ato da entrega deve ser realizado o check list da solicitação encaminha pela Diretoria do Departamento,

contendo os campos que permitam a checagem da quantidade recebida, a qualidade dos alimentos e do serviço prestado
(decoração e garçom, quando houver).


Os produtos licitados deverão ser entregues embalados pelo fornecedor, de modo que o transporte do material

não comprometa seu estado de conservação e qualidade.


O prazo máximo de entrega dos itens pelo contratado será de 10 (dez) dias contados a partir da data de emissão

da solicitação de fornecimento.


Os itens serão adquiridos sob a forma de contrato, podendo ser solicitados gradativamente à medida que as

necessidades surgirem.
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b. Local
A entrega do material deverá ser efetuada nos endereços a serem indicados pela SEMDESC, conforme quadro abaixo:
Equipamentos
Cozinha Comunitária
Banco de Alimentos
Centro de Referência da Assistência Social
Centro de Referência da Assistência Social
Centro de Referência da Assistência Social
Centro de Referência da Assistência Social
Centro de Referência da Assistência Social
Centro de Referência da Assistência Social / Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Centro de Referência Especializado da Assistência Social
Central do Bolsa Família
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Endereço
Estrada Dr. Maurício s\n Itinga
Rua Esperança, n° 174, Quadra Única, Lote 19
Loteamento Menino de Jesus, Portão.
2a Travessa da Rua do Retiro, n° 07, Portão, Lauro de
Freitas.
Rua Juracy dos S Conceição, 264, Loteamento Lindóia,
Itinga, Lauro de Freitas-Bahia.
Av. Amarílio Thiago dos Santos, 799,
Loteamento 999, Centro, Lauro de Freitas-Bahia.
Rua Edmundo José Reis, Quadra C, Lote 24, Loteamento
Jardim Metrópole, Itinga
Travessa Santo Amaro de Ipitanga nº 55, Caji, Caixa
D'Água
Loteamento Jaíba, Quadra 3, lotes 08 e 09, Areia Branca,
Lauro de Freitas - Bahia
Rua Dois de Julho, n° 812, Loteamento 999, Areia Branca,
Lauro de Freitas - BA Núcleo Capelão.
Rua São Francisco de Assis, Quadra C27, n° 38 Parque
São Paulo - Itinga - Lauro de Freitas - Bahia
Rua Capelão, n° 01899, Loteamento 999 – Areia Branca Lauro de Freitas Núcleo - Capiarara.
Rua Porto Alegre, 367, Quadra D, lote 3, Loteamento 86,
Jardim Fazendinha, Centro, Lauro de Freitas - Bahia
Av. Santos Dumont, 2109, Loteamento Recreio de
Ipitanga, Estrada do Côco, Lauro de Freitas - Bahia
Rua Doutor Barreto, nº 343, Quadra I, Lote 04,
Loteamento Jardim Aeroporto, Pitangueiras

6. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE “B”
6.1. Documentos Relativos à Habilitação Jurídica:
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
Alterações, devidamente registrado e consolidado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de Documentos de eleição de seus administradores;
c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) Decreto de Autorização, no caso de empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
6.2. Documentos Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) CND/ Receita Federal, Fazenda Nacional e INSS (Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeito de Negativa com a
Receita Federal e a Fazenda Nacional), inclusive quanto a Contribuições Previdenciárias e de Terceiros (INSS);
d) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Estaduais e Municipais, este último do domicílio ou sede da
empresa;
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;
f) Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho (CNDT) – Certidão Negativa ou positiva com efeito de negativa de Débitos
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Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da CLT;
g) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;
h) Se alguma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte for declarada vencedora e haja alguma restrição quanto à
Regularidade Fiscal e Trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período a critério da Administração
Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais Certidões
Negativas ou Positivas com Efeito de Negativa;
i) A não regularização da documentação no prazo acima previsto, implicará decadência do direito, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata de Registro de Preços, ou revogar a licitação.
6.3. Documentos Complementares
a) Anexo III – Declaração de Atendimento dos Requisitos de Habilitação;
b) Anexo V – Modelo de Declaração de Cumprimento ao Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição da República
Federativa do Brasil.
6.4. Documentos Relativos à Qualificação Técnica
6.4.1. Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem ter a
licitante fornecido os materiais ou serviços pertinentes e compatíveis com objeto desta licitação. Se o atestado for emitido por
pessoa jurídica de direito privado, em caso de dúvida da autenticidade da assinatura, poderá ser exigido o reconhecimento de
firma passada em cartório do titular da empresa que firmou a declaração.
a) A Certidão ou Atestado apresentada(s) poderá(ão) ser diligenciado(s) de acordo com o § 3º do Art. 43, da Lei 8.666/93 e
suas alterações posteriores;
b) Serão aceitos atestados compatíveis e pertinentes àqueles especificados no objeto deste Edital, em um ou mais Contratos,
conforme dispõe o § 3º do Art. 30 da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores;
6.4.2. Alvará ou Licença Sanitária expedida pela autoridade Sanitária Municipal ou Estadual da Sede da licitante;
6.5. Qualificação Econômico-Financeira
6.5.1. Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da Sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa física, conforme o caso. A data de expedição da certidão deverá ser de até 30 (dias) dias
antes da data de entrega do envelope de Habilitação;
6.5.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei
(com indicação do N° do Livro Diário, número de Registro na Junta Comercial e numeração das folhas onde se
Encontram os lançamentos) que comprovem a boa situação financeira da empresa. Os mesmos deverão estar assinados pelo
Contabilista (registrado no Conselho Regional de Contabilidade) e pelo Titular ou Representante legal da empresa.
6.7. Será Inabilitado o Licitante:
a) Que não atender às condições deste Edital;
b) Contra o qual venha a restar comprovado, ainda que posteriormente à fase de Habilitação, fato com ela relacionado e que
enseje Inabilitação.
6.8. Os Documentos exigidos para Habilitação deverão ser apresentados em cópia autenticada por Cartório competente ou por
Servidor da Comissão Permanente de Licitação da Administração, mediante a apresentação dos originais, para conferência e
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autenticação 24 (vinte quatro) horas antes da abertura do Certame.
7. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL
ABERTA A SESSÃO PÚBLICA, OS INTERESSADOS APRESENTARÃO INICIALMENTE À PREGOEIRA OU À SUA
EQUIPE DE APOIO, DECLARAÇÃO, DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPREM PLENAMENTE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO CONFORME MODELO ANEXO III.
7.1. A Sessão Pública do Pregão Presencial será realizada no local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, sendo
recomendável a presença dos participantes 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para a sua abertura, e desenvolverse-á de acordo com o roteiro estabelecido neste Capítulo;
7.2. Aberta a Sessão Pública pela Pregoeira não mais serão admitidos novos proponentes;
7.3. Identificação e credenciamento de 01 (um) representante por empresa, na forma do item 4.3 deste Edital;
7.4. Recolhimento dos envelopes "Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação";
7.5. Abertura dos envelopes "Proposta" e leitura, em voz alta, dos preços cotados;
7.6. Análise, desclassificação das Propostas que estejam em desacordo com o solicitado no Edital e classificação das
Propostas que estejam em consonância com o exigido;
7.6.1. Na classificação das Propostas, serão considerados, para fins de apuração do Menor Preço, os custos acessórios e
encargos tributários incidentes sobre o preço do objeto ora licitado;
7.7. Indicação dos licitantes que participarão da rodada de lances verbais;
7.7.1. Das rodadas de lances verbais participará o licitante que ofertar o Menor Preço e todos os demais cujas Propostas de
preços situarem-se no limite de até 10% (dez por cento) acima do Menor Preço;
7.7.2. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, na rodada de lances verbais
participarão as empresas ofertantes das 03 (três) melhores Propostas, quaisquer que tenham sido os preços oferecidos,
conforme determina o art. 4º, VIII e IX da Lei 10.520/02;
7.8. Rodadas de lances verbais serão repetidas quantas vezes considerar necessário a Pregoeira;
7.8.1. A convocação para a oferta de lances, pela Pregoeira, terá como referencial os valores ofertados, iniciando-se com a
empresa ofertante do maior preço e finalizando com a ofertante do Menor Preço, devendo o lance ofertado cobrir o de Menor
Preço. O primeiro lance verbal da Sessão Pública deverá cobrir o valor da Proposta escrita de Menor Preço. A cada nova
rodada será efetivada a classificação momentânea das Propostas, que definirá a sequência dos lances seguintes;
7.8.2. O licitante que não apresentar seu lance na forma indicada no subitem 7.8.1, quando convocado pela Pregoeira, será
excluído da etapa de lances verbais e será mantido o último preço apresentado para efeito de ordenação das Propostas;
7.8.3. Ordenamento das empresas por preço;
7.8.4. Caso não sejam realizados lances verbais, será verificada a conformidade entre a Proposta escrita de Menor Preço e o
valor estimado para a contratação;
7.8.5. Haverá negociação direta com o proponente de menor cotação, para a obtenção de melhor preço, se for o caso, quando
poderá ser feita contraproposta;
7.8.6. A pregoeira fará análise da Proposta de Menor Preço, no que tange à sua aceitabilidade quanto ao objeto e valor,
devendo a Pregoeira decidir motivadamente a respeito;
7.8.7. Abertura dos envelopes B "Documentos de habilitação" e verificação das condições de Habilitação do licitante que
apresentar a Proposta de Menor Preço, passando para a análise da subsequente, observada a ordem de classificação, caso o
primeiro não atenda às exigências Editalícias, até a apuração de Proposta que corresponda ao exigido;
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7.8.8. Aclamação 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 Habilitação do vencedor e nos envelopes de Habilitação remanescentes.
7.8.10. Manifestação dos demais licitantes quanto à intenção de recorrer, devidamente motivada, se houver manifestação
positiva nesse sentido;
7.8.11. Adjudicação do objeto ao vencedor, se for o caso, na forma da lei;;
7.8.12. Fechamento e assinatura da ata da reunião pela Pregoeira, pela equipe de apoio e pelos representantes dos licitantes;
7.8.13. Devolução dos envelopes "Documentos de Habilitação" dos licitantes remanescentes, à exceção dos relativos aos 2º e
3º classificados na ordem crescente dos preços propostos, que ficarão retidos até assinatura da Ata de Registro de Preços pelo
licitante vencedor;
7.8.14. No caso da Sessão Pública do Pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as suas
fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda da equipe de apoio e serão exibidos, ainda
lacrados e com as rubricas, aos participantes, na Sessão Pública marcada para o prosseguimento dos trabalhos.
8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
8.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das Propostas, qualquer pessoa, na forma prescrita no
Artigo 11 do Decreto Municipal Nº 2355/2005 poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
presente Pregão, protocolando o pedido, por escrito, no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura situado no CALF – Centro
Administrativo de Lauro de Freitas, localizado na Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos – S/N – Aracuí – Lauro de Freitas/
Bahia no horário de expediente do Setor das 08:00 às 14:00 horas,, apresentando os seguintes documentos: Contrato Social e
CNPJ da empresa, e RG e CPF do representante que está dando entrada na solicitação de Impugnação;
8.2. Caberá a Pregoeira, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do Certame;
8.3. Apresentação de impugnação após o prazo estipulado no subitem 8.1, não será conhecido;
8.4. Acolhida a petição contra o Ato Convocatório, será designada nova data para realização do Certame;
8.5. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que, tendo-o aceito sem objeção venha a apontar, na data da
abertura da Sessão Pública ou depois da abertura dos envelopes de propostas, falhas ou irregularidades, hipótese em que tal
comunicação não terá efeito de recurso.

9. DOS RECURSOS
9.1. Qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, mediante registro em ata
da síntese das suas razões, sendo-lhe desde já concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das correspondentes no
Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura situado no CALF – Centro Administrativo de Lauro de Freitas, localizado na
Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos – S/N – Aracuí – Lauro de Freitas/ Bahia no horário de expediente do Setor das
08:00 às 14:00 horas. Apresentando os seguintes Documentos: Contrato Social e CNPJ da empresa, e RG e CPF do
representante que está dando entrada na solicitação de Recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos;
9.1.1. Os memoriais deverão ser apresentados por escrito, e assinados pelo representante legal da recorrente, sendo que não
serão aceitos via e-mail, fax-símile, ou qualquer outro meio eletrônico;
9.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção do licitante em recorrer importará a decadência do direito de
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recurso e a Pregoeira adjudicará o objeto do Certame à (s) empresa(s) declarada(s) vencedora(s), sendo submetido o presente
procedimento a Autoridade Competente, para homologação;
9.3. Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se relacionem às razões indicadas pelo licitante na
Sessão Pública;
9.4. O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento;
9.5. O(s) recurso(s), porventura interposto(s), terá (ão) efeito suspensivo e será (ão) dirigido(s) à Secretaria de
Administração de Lauro de Freitas, por intermédio da Pregoeira, a qual poderá reconsiderar sua decisão, em 03 (dias)
dias ou encaminhá-lo(s) à Procuradoria Geral do Município, para Parecer Jurídico;
9.6. Decididos os Recursos, a Autoridade Competente fará a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e homologará o
procedimento licitatório.
10. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
10.1. Abertas as Propostas, a Pregoeira classificará o proponente que apresentar a Proposta de MENOR PREÇO GLOBAL e
as demais em valores sucessivos em até 10% (dez por cento), relativamente à de Menor Preço;
10.2. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) Propostas de Preços nas condições do item acima, a Pregoeira
classificará todas as Propostas, até o máximo de três, incluindo a de Menor Preço global, quaisquer que sejam os preços
oferecidos nas Propostas escritas;
10.3. Aos proponentes classificados, será 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 Preço;
10.4. O proponente que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, será excluído da etapa de
lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pelo mesmo, para efeito de ordenação das Propostas;
10.5. Caso não se realizem lances verbais, serão verificados a conformidade entre a Proposta escrita de Menor Preço e o valor
estimado para a contratação;
10.6. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as Propostas, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira
classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito;
10.7. Sendo aceitável a Proposta de Menor Preço, será aberto o envelope contendo a Documentação de Habilitação do licitante
que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias;
10.8. Constatado o atendimento pleno às exigências Editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o
objeto definido neste Edital e seus Anexos;
10.8.1. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a oferta
subsequente, verificando a aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma Proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor e a ele adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos;
10.8.2. Nas situações previstas nos subitens 10.4, 10.5 e 10.8, a Pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente
para que seja obtido preço melhor;
10.9. A Proposta será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. Contudo, se a licitante for classificada na Sessão Pública do Pregão
Presencial para ofertar lances verbais, poderá fazê-lo na forma e oportunidade previstas neste Edital;
10.10. A licitante vencedora deverá no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da formalização e definição da
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Proposta efetuada por lances na Sessão Pública do Pregão Presencial, entregar por escrito, Proposta definitiva e detalhada de
preços, sob pena de ser considerada desistente, convocando-se a segunda colocada;
10.11. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na Proposta específica, prevalecerão
as da Proposta;
10.12. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá
obrigatoriamente ser assinada pela Pregoeira e o(s) licitante(s) presente(s);
10.13. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não 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, deverá ser apresentado documento emitido pela Junta
Comercial comprovando o regime diferenciado;
11.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por
igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do
débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
11.3. A não regularização da documentação no prazo previsto no item 11.2, implicará decadência do direito, sem prejuízo das
sanções previstas no Art. 81 da Lei No 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata de Registro de Preços, ou revogar a licitação.
11.4. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte;
11.5. Entende-se por empate, aquelas situações em que as Propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao Menor Preço;
11.6. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar Proposta de preço inferior àquela
considerada vencedora do Certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
b) Não ocorrendo à contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do item “a” deste item, serão
convocadas as remanescentes que porventura;
se enquadrem na hipótese dos §§ 1° e 2° do Art. 44 da Lei Complementar Nº 123/2006, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se encontrem
no intervalo estabelecido no item 11.5, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta;
d) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 11.6, o objeto licitado será adjudicado em favor da Proposta
originalmente vencedora do Certame.
11.7. O disposto nos itens 11.4, 11.5 e 11.6 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/ Bahia, através da Procuradoria Geral do Município, convocará o(s) licitante (s)
vencedor(es), por escrito, para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis:
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12.1.1. A Ata de Registro de Preços, documento vinculativo, obrigacional, que representa o compromisso a ser firmado entre o
Município de Lauro de Freitas/Bahia e o(s) licitante(s) vencedor(es), do Certame, será formalizada de acordo com o Anexo I e
terá 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 Preços, o período de vigência contratual é 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 Nº 8.666/93.
12.2. A critério da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas – Secretaria Requisitante, obedecida a ordem de classificação,
o(s) licitante(s) vencedor(es), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preços, será(ão) convocado(s)
para retirar a Nota de Empenho, que substituirá a Ata de Registro de Preços, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data
do recebimento da convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à Proposta, aos lances e ao Edital e à respectiva
Ata de Registro de Preços;
12.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo IV, podendo a
Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades;
12.4. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas – Secretaria Requisitante não está obrigada, durante o prazo de validade do
Registro de Preços decorrente deste Certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações
especificas para a aquisição pretendida, ficando assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições;
12.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro quando a
Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou
maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o
menor que o obtido na referida licitação;
12.6. Se o(s) licitante(s) vencedor(es) se recusar(em) a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por escrito, aceita
pela Autoridade Competente, a Pregoeira, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas no item 14 deste
Edital e Artigo 81 da Lei Nº 8.666/93, examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, respeitada a ordem de
classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, declarar o respectivo licitante vencedor,
celebrando com ele o compromisso representado pela assinatura da Ata de Registro de Preços.

13.

DO PAGAMENTO

13.1 - O pagamento será creditado em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada
ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições
estabelecidas no Termo de Referência.
13.2 - O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde que a
CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se
refere as retenções tributárias.
13.3 - A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e reapresentação, iniciando a
contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida.
13.4 - O pagamento fica condicionado à prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, a Previdência Social e junto
ao FGTS
13.5 - A compensação financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela Administração, desde que
o contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso. É devida desde a data limite fixada no CONTRATO
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para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1.

Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, se for o caso, no que

couber, garantindo o direito prévio de ampla defesa, o contratado que:
a)

Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;

b)

Não mantiver a proposta, injustificadamente;

c)

Falhar ou fraudar na execução do objeto desta solicitação;

d)

Comportar-se de modo inidôneo;

e)

Cometer fraude fiscal;

14.2.

Pela inexecução total ou parcial do objeto desta solicitação, a Administração da Prefeitura Municipal de Lauro de

Freitas poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado ou detentor da ata as seguintes sanções:
a)

Advertência;

b)

Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por base o

valor global;
c)

Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global.

d)

O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão

da tomada de preço.
e)

As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de

até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprido, será cobrada judicialmente.
f)

Compete à Secretária de Assistência Social e Cidadania a penalidade de advertência, facultada a defesa do

interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação, o qual será dirigido à autoridade superior, por
intermédio da que praticou o ato, a qual poderá reconsiderar sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado.

15. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO
15.1. A Autoridade Competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse
público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado;
15.2. A anulação do procedimento licitatório induz à da Ata de Registro de Preços;
15.3. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito
do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento da Ata de Registro de Preços;
15.4. No caso de desfazimento de processo licitatório fica assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos Documentos apresentados em
qualquer fase da licitação, inclusive a preparação e apresentação das Propostas, não sendo devida nenhuma indenização aos
licitantes pela elaboração e/ou apresentação da documentação referente a este Pregão Presencial;
16.2. Após apresentação da Proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito
pela Pregoeira;
16.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja
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possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua Proposta, durante a realização da Sessão Pública do
Pregão Presencial;
16.4. As normas que disciplinam este Pregão Presencial serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, sem comprometimento da segurança da futura Ata de Registro de Preços;
16.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação;
16.6. É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior:
a) A promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, em qualquer fase do Pregão,
sendo vedada a inclusão posterior de documento que deveria constar originariamente da Proposta;
b) Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer Documentos, para fins de Habilitação e classificação dos
proponentes, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da Proposta e o ato não acarrete violação aos princípios
básicos da licitação;
c) Convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento de suas Propostas.
16.7. Este Edital e seus anexos, bem como a Proposta vencedora, farão parte integrante do instrumento da Ata de Registro de
Preços, como se nele estivessem transcritos, ressalvado o valor proposto, porquanto prevalecerá o ofertado em lance verbal; se
houver;
16.8. Os vencedores terão o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da convocação, para assinar o instrumento de Ata
de Registro de Preços ou retirar a nota de empenho junto à Prefeitura. A referida convocação será feita através de envio de fax
e/ou ofício e/ou e-mail;
16.9. Caso o licitante vencedor não apresente situação regular no ato da assinatura da Ata de Registro de Preços ou retirada do
empenho, ou venha recusar-se a celebrá-lo/retirá-lo, injustificadamente, dentro do prazo estabelecido e na vigência da sua
Proposta, sujeitar-se-á às sanções cabíveis, reservando-se à Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, o direito de,
independentemente de qualquer aviso ou notificação, renovar a licitação ou convocar os remanescentes;
16.10. Na convocação dos remanescentes, será observada a classificação final na Sessão Pública originária do Pregão,
devendo os convocados apresentarem os Documentos de Habilitação cuja validade tenha-se expirado no prazo transcorrido da
data da primeira reunião;
16.11. Somente será considerado habilitado o licitante que houver preenchido os requisitos de Habilitação na data da primeira
Sessão Pública e que apresentar, na segunda Sessão, os Documentos que porventura estiverem vencidos;
16.12. Os licitantes remanescentes, a assinar a Ata de Registro de Preços respectivo, no prazo fixado pela Comissão
Permanente de Licitação, ressalvado os casos de vencimento das respectivas Propostas, sujeitando-se às penalidades cabíveis
no caso de recusa ou de não atendimento das condições de Habilitação;
16.13. A nota fiscal deverá ser emitida, manual ou eletronicamente, através do site da Secretaria Estadual de Fazenda
(www.sefaz.ba.gov.br), conforme determina o Decreto Estadual Nº 9.265, de 14 de dezembro de 2004, e encaminhadas ao
Setor Financeiro da Secretaria Requisitante, juntamente com as Certidões de praxe, a fim de que seja realizado o pagamento:
§1º – O pagamento somente será efetuado se a Nota Fiscal for emitida conforme o exigido acima;
§2º – O descumprimento deste item acarretará a rescisão da Ata de Registro de Preços, por inadimplemento de obrigação
contratual, sem qualquer direito à indenização.
16.14. Quaisquer informações e esclarecimentos relativos a esta licitação deverão ser protocolados no Setor de Protocolo Geral
desta Prefeitura situado na Secretaria Municipal de Administração, localizado no CALF – Centro Administrativo de Lauro de
Freitas, localizado na Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos – S/N – Aracuí – Lauro de Freitas/ Bahia no horário de
expediente do Setor das 08:00 às 14:00 horas. Apresentando os seguintes Documentos: Contrato Social e CNPJ da empresa, e
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RG e CPF do representante legal da empresa.
17. DO FORO
17.1. Fica designado o foro da Comarca de Lauro de Freitas, para julgamento de quaisquer questões judiciais resultante deste
Edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

18. ANEXOS DO EDITAL
Anexo I – Ata de Registro de Preços;
Anexo II – Termo de Referência;
Anexo III – Declaração de Atendimento dos Requisitos de Habilitação;
Anexo IV – Planilha Discriminativa;
Anexo V – Declaração de Observância ao Art. 7o, Inciso XXXIII, da Carta Magna.

Lauro de Freitas/ Bahia, 13 de fevereiro de 2020.

Fernanda Borges Soares
Pregoeira
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ANEXO I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Validade: 12 (doze) meses
Aos_____ dias do mês _______do ano de dois mil e treze, o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, ESTADO DA BAHIA,
inscrito no CNPJ (MF) sob o Nº 13.927.819/0001-40, com sede na Praça João Tiago dos Santos – Nº 25 – Centro - Lauro de
Freitas/ Bahia, representado por sua Prefeita Municipal – Srª Moema Isabel Passos Gramacho, no uso da competência que lhe
foi atribuída nos termos do Art. 15 da Lei Federal Nº 8.666/93 e Decreto Municipal Nº 2.413/06, observadas, ainda, as demais
normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das Propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2020, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) relacionada(s) no item 4,
de acordo com a Classificação por ela(s) alcançada(s), observadas as condições do Edital que integra este instrumento de
registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE

BUFFET E DECORAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA NESTE EDITAL.
REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. Pregão
Presencial para Registro de Preços – Nº 005/2020, que passa fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata.
2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. O Registro de Preços formalizado na presente Ata terá validade de até 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será a Secretaria Requisitante.

4. DOS PREÇOS REGISTRADOS
4.1. Os preços, as empresas, as quantidades e as especificações dos serviços registrados na presente Ata, encontram-se
indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no Certame Licitatório:
EMPRESA REGISTRADA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
OBJETO

VALOR REGISTRADO

5. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. O critério da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas é obedecer à ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor(s),
cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será(ão) convocado(s) para retirar a Nota de
Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação, estando as obrigações assumidas
vinculadas à Proposta, aos lances, ao Edital e à respectiva Ata;
5.2. A partir da emissão da nota de empenho o Detentor da Ata passa a ser considerado como CONTRATADO, obrigando-se a
obedecer, além do disposto nesta Ata, os ditames e especificações constantes no Termo de Referência, do Edital de Licitação
do Pregão Presencial para Registro de Preços – No 005/2020;
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5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo IV, podendo a
Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades;
5.4. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas não está obrigada, durante o prazo de validade do Registro de Preços
decorrente deste Certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas para a
aquisição pretendida, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições;
5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro quando a
Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que
o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor
que o obtido em referida licitação;
5.6. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do
Certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, observadas, ainda, as demais regras
impostas no Art. 8º do Decreto Nº 2.413/2006.

6.

DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será creditado em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada
ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições
estabelecidas no Termo de Referência.
6.2. O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde que a
CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se
refere as retenções tributárias.
6.3 - A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e reapresentação, iniciando a
contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida.
6.4 - O pagamento fica condicionado à prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, a Previdência Social e junto ao
FGTS
6.5 - A compensação financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela Administração, desde que
o contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso. É devida desde a data limite fixada no CONTRATO
para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.
7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
7.1. Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço, e as especificações dos
materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
7.2. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de Habilitação e qualificação
exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;
7.3. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às
novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades;
7.4. Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados
na presente Ata;
7.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;
7.6. Consultar o detentor da ata registrada (observada à ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a
outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.
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8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. Fornecer o material obedecendo rigorosamente ao disposto no Anexo II – Termo de Referência do Edital do Pregão
Presencial para Registro de Preços – Nº 005/2020;
8.2. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR
referentes às condições firmadas na presente Ata;
8.3. Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata;
8.4. Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de Habilitação exigidas no Edital do Pregão
Presencial para Registro de Preços – Nº 005/2020;
8.5. Deverá informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, quanto à aceitação ou
não do fornecimento de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.
9.

DAS PENALIDADES

9.1.

Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, se for o caso, no que

couber, garantindo o direito prévio de ampla defesa, o contratado que:
a)

Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;

b)

Não mantiver a proposta, injustificadamente;

c)

Falhar ou fraudar na execução do objeto desta solicitação;

d)

Comportar-se de modo inidôneo;

e)

Cometer fraude fiscal;

9.2.

Pela inexecução total ou parcial do objeto desta solicitação, a Administração da Prefeitura Municipal de Lauro de

Freitas poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado ou detentor da ata as seguintes sanções:
a) Advertência;
Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por base o valor
global;
b)

Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global.

c)

O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão

da tomada de preço.
d)

As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de

até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprido, será cobrada judicialmente.
e)

Compete à Secretária de Assistência Social e Cidadania a penalidade de advertência, facultada a defesa do

interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação, o qual será dirigido à autoridade superior, por
intermédio da que praticou o ato, a qual poderá reconsiderar sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado.

10. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1. O gerenciador da ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de
verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na Ata;
10.1.1. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a média
daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, por intermédio do órgão gerenciador do Registro de Preços;

18

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PREGÃO PRESENCIAL – Nº 005/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 06.807/2019
10.2. Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o órgão gerenciador
solicitará ao detentor da Ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis definidos nos termos do
subitem anterior;
10.2.1. Caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, devendo o órgão
gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação;
10.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da Ata, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
b) convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociação.
10.4. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação da Ata de Registro de Preços.
11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
11.1. O detentor da ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando:
a) Não cumprir as obrigações da presente Ata;
b) Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no mercado;
d) por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
11.2. O detentor da ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito, ou força maior, devidamente comprovados.
12. DA PUBLICIDADE
12.1. O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o (s) detentor(es) da ata e a (s) especificação (ões) resumida (s) do objeto e as
quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas nos meios de publicação pertinentes, em
conformidade com o disposto no Art. 6º, Inciso I do Decreto Nº 2.413/2006.
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. Integram a presente ata o Processo Administrativo Nº 06.807/2019, o Edital do Pregão Presencial para Registro de
Preços - Nº 005/2020 e as Propostas, com preços e especificações;
13.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro deste Municipio de Lauro de Freitas, Estado da Bahia;
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em 03 (três) vias de igual
teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo.
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
EMPRESA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:
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ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA
1. Da Justificativa de aquisição/contratação de serviço
O Serviço de Buffet e decoração contribuirá para o bom andamento das atividades/ eventos nos Centros de Referência de
Assistência Social - CRAS, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, dos núcleos do Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV e a Central do Programa Bolsa Família, favorecendo um ambiente
adequado para oferta dos serviços socioassístenciaís. Tais serviços socioassistenciais de ação continuada têm suas
diretrizes traçadas na Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004), aprovada pelo Conselho Nacional de
Assistência Social e normatizada pela NOB/SUAS (2012). As proteções afiançadas pela PNAS estão dispostas na
Proteção Social Básica e na Proteção Social Especial, esta compreendendo dois níveis de complexidade de serviços: a
Média Complexidade e a Alta Complexidade. Esses níveis de proteção são financiados com recursos da União através do
repasse automático Fundo a Fundo e cofinanciados pelo Estado.
A aquisição dos produtos elencados no quadro do item 16 (dezesseis) está fundamentada na Política Nacional de
Assistência Social, no item GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE Assistência SOCIAL NA PERSPECTIVA DO SISTEMA
ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, que afirma que os serviços socioassistenciais no SUAS são organizados
segundo as seguintes referências: vigilância social, proteção social e defesa social e institucional. E prevê que a proteção
social deve assegurar convívio ou vivência familiar através de ações, cuidados e serviços que reestabeleçam vínculos
pessoais, familiares, de vizinhança, de segmento social, mediante a oferta de experiências socioeducativas, lúdicas,
socioculturais, desenvolvidas em rede de núcleos socioeducativos e de convivência para os diversos ciclos de vida, suas
características e necessidades. Para tal, é imprescindível que os equipamentos ocupem espaço adequado, apresentando
ambiente acolhedor e seguro.

1.1 - Justificativa da Modalidade
Justifica-se a escolha da modalidade Pregão em sua forma presencial, tendo em vista que trata-se de serviço de
fornecimento de Buffet e decoração, de consumo fracionado, solicitadas de acordo com a necessidade dos equipamentos,
a seu critério de tempo, reforçado pelo Registro de Preços. A contratação de empresa com sede em localidades que
dificultem a entrega dos alimentos, torna a logística inviável, visto que o consumo dos alimentos é constante e não pode
ser armazenado por longo período, além do exposto, interferiria na eficiência e celeridade do trabalho dos servidores dos
equipamentos da SEMDESC.

2. Objeto:
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Buffet e decoração, através de ata de registro de preço, a fim
de atender as demandas necessárias para a realização das atividades/ eventos dos equipamentos que compõe a
Secretaria de Assistência Social e Cidadania.

3. Das especificações do material e suas respectivas quantidades:
As quantidades e as especificações a serem adquiridas deverão estar de acordo com a descrição constante no quadro do
item 16 (dezesseis) deste termo de referência.
4. Fundamento Legal:

20

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PREGÃO PRESENCIAL – Nº 005/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 06.807/2019
O procedimento licitatório deverá observar as normas e procedimentos contidos na Lei n° 10.520 (Lei de Pregão), de 17
de julho de 2002, subsidiariamente às normas da Lei n° 8.666/93 e suas alterações.
5. Do Gerenciamento do contrato:
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania será o órgão gerenciador do contrato.
6. Da Fiscalização:
a) O servidor Jorge Alex da Silva Santos, matrícula nº 70006 será o responsável pela fiscalização dos serviços.
7. Da vigência da Ata:
Terá vigência de 12 (doze) meses.

8. Fonte de Recurso:
Fonte 28 – CREAS ESTADUAL;
Fonte 29 - CREAS FEDERAL;
Fonte 29 - IGD - M;
Fonte 29 - PAIF FEDERAL;
Fonte 29 - SCFV FEDERAL;

9. Local e forma de entrega:
a. Fornecimento e forma de entrega


O material deverá ser entregue mediante solicitação de fornecimento emitido por esta Secretaria.



A quantidade de cada item adquirido a ser entregue, deve ser de, no mínimo, uma unidade/fatia de cada item

solicitado para todos os participantes.


A entrega dos alimentos deve ser feita, pelo menos 1 hora antes do início do evento para que possam ser

corrigidos possíveis atrasos e/ou erros na entrega.


No ato da entrega deve ser realizado o check list da solicitação encaminha pela Diretoria do Departamento,

contendo os campos que permitam a checagem da quantidade recebida, a qualidade dos alimentos e do serviço prestado
(decoração e garçom, quando houver).


Os produtos licitados deverão ser entregues embalados pelo fornecedor, de modo que o transporte do material

não comprometa seu estado de conservação e qualidade.


O prazo máximo de entrega dos itens pelo contratado será de 10 (dez) dias contados a partir da data de emissão

da solicitação de fornecimento.


Os itens serão adquiridos sob a forma de contrato, podendo ser solicitados gradativamente à medida que as

necessidades surgirem.
b. Local
A entrega do material deverá ser efetuada nos endereços a serem indicados pela SEMDESC, conforme quadro abaixo:
Equipamentos
Cozinha Comunitária
Banco de Alimentos

Endereço
Estrada Dr. Maurício s\n Itinga
Rua Esperança, n° 174, Quadra Única, Lote 19 Loteamento Menino de Jesus,
Portão.
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Centro de Referência da Assistência Social
Centro de Referência da Assistência Social
Centro de Referência da Assistência Social
Centro de Referência da Assistência Social
Centro de Referência da Assistência Social
Centro de Referência da Assistência Social / Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Centro de Referência Especializado da Assistência Social
Central do Bolsa Família
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

2a Travessa da Rua do Retiro, n° 07, Portão, Lauro de Freitas.
Rua Juracy dos S Conceição, 264, Loteamento Lindóia, Itinga, Lauro de FreitasBahia.
Av. Amarílio Thiago dos Santos, 799,
Loteamento 999, Centro, Lauro de Freitas-Bahia.
Rua Edmundo José Reis, Quadra C, Lote 24, Loteamento Jardim Metrópole,
Itinga
Travessa Santo Amaro de Ipitanga nº 55, Caji, Caixa D'Água
Loteamento Jaíba, Quadra 3, lotes 08 e 09, Areia Branca, Lauro de Freitas Bahia
Rua Dois de Julho, n° 812, Loteamento 999, Areia Branca, Lauro de Freitas - BA
Núcleo Capelão.
Rua São Francisco de Assis, Quadra C27, n° 38 Parque São Paulo - Itinga Lauro de Freitas - Bahia
Rua Capelão, n° 01899, Loteamento 999 – Areia Branca - Lauro de Freitas
Núcleo - Capiarara.
Rua Porto Alegre, 367, Quadra D, lote 3, Loteamento 86, Jardim Fazendinha,
Centro, Lauro de Freitas - Bahia
Av. Santos Dumont, 2109, Loteamento Recreio de Ipitanga, Estrada do Côco,
Lauro de Freitas - Bahia
Rua Doutor Barreto, nº 343, Quadra I, Lote 04, Loteamento Jardim Aeroporto,
Pitangueiras

10. Documentos a serem apresentados:
Para a habilitação da empresa, são solicitados os seguintes documentos:

prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);


prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);



prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do

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


prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou

outra equivalente, na forma da lei;


prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

11.

prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

Das obrigações do contratante ou município:

•

Promover o pagamento das faturas, após conferência e aprovação do setor competente;

•

Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados pelos empregados

da contratada;
•

Não aceitar produtos que estejam fora das especificações contratadas;

•

Comunicar imediatamente à contratada qualquer irregularidade manifestada na execução do contrato;

•

Designar um Fiscal para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato, em conformidade com o art.

67 da Lei n° 8.666/93.

12.

Das Obrigações do contratado:

•

Proceder à realização dos itens adjudicados, de conformidade com as especificações constantes no Termo de

Referência e da sua proposta comercial;
•

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa

ou dolo durante o período de entrega dos itens, não implicando corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes
ou prepostos;
•

Não transferir a terceiros, total ou parcial, o fornecimento dos produtos sem a prévia e expressa anuência da
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Contratante;
•

Responder por todos os ónus decorrentes do transporte, embalagem, seguros, fretes e outros que venham incidir

na entrega dos produtos;
•

Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação

social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria e de outras previstas na Lei Federal n° 8.666/93;
•

Não opor embaraços ao acompanhamento e à fiscalização da execução contratual por parte do representante da

contratante, devendo prestar todas as informações requeridas e atender às determinações da Secretaria para a correção
de eventuais vícios encontrados; |
•

Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de

habilitação e qualificação exigida na contratação, devendo comunicar ao município, imediatamente qualquer alteração que
possa comprometer a execução do contrato;

13.

Sanções mediante inexecução contratual:

o

Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, se for o caso, no que

couber, garantindo o direito prévio de ampla defesa, o contratado que:
a)

Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;

b)

Não mantiver a proposta, injustificadamente;

c)

Falhar ou fraudar na execução do objeto desta solicitação;

d)

Comportar-se de modo inidôneo;

e)

Cometer fraude fiscal;

Pela inexecução total ou parcial do objeto desta solicitação, a Administração da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado ou detentor da ata as seguintes sanções:
a)

Advertência;

b)

Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por base o

valor global;
c)

Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global.

d)

O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão

da tomada de preço.
e)

As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de

até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprido, será cobrada judicialmente.
f)

Compete à Secretária de Assistência Social e Cidadania a penalidade de advertência, facultada a defesa do

interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação, o qual será dirigido à autoridade superior, por
intermédio da que praticou o ato, a qual poderá reconsiderar sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado.

Cronograma de palestras/ eventos/ atividades previstas de realização
MÊS/ANO DE
REALIZAÇÃO
ITEM

PALESTRAS/EVENTOS/ATIVIDADES CULTURAIS

SERVIÇO
(PREVISÃO)

1

Aniversariante do mês

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SCFV

JAN À DEZ

2

Atividade externa / colônia de férias

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SCFV

FEV
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Proteção Social à Família –PAIF / SCFV

MARÇO

Acessuas Trabalho

MARÇO

PAEFI

MARÇO

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SCFV

MARÇO

Acessuas Trabalho

MARÇO

Proteção Social à Família –PAIF / SCFV / PAEFI

ABRIL

Acessuas Trabalho

ABRIL

Proteção Social à Família –PAIF / SCFV

MAIO

Acessuas Trabalho

MAIO

3

Baile de Carnaval

4

Oficinas de Sensibilização para o mundo do trabalho

5

Dia da mulher

6

Atividade externa / colônia de férias

7

Oficinas de Sensibilização para o mundo do trabalho

8

Seminário de combate à intolerância religiosa

9

Oficinas de Sensibilização para o mundo do trabalho

10

Dias das Mães

11

Oficinas de Sensibilização para o mundo do trabalho

12

Dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual

Proteção Social à Família –PAIF / SCFV / PAEFI

MAIO

13

Festejos Juninos

Proteção Social à Família –PAIF / SCFV / PAEFI

JUNHO

14

Oficinas de Sensibilização para o mundo do trabalho

Acessuas Trabalho

JUNHO

15

Aniversário do Estatuto da criança e adolescente (ECA)

Proteção Social à Família –PAIF / SCFV / PAEFI

JULHO

16

Dia internacional da mulher negra

17

Dias dos Pais

18

Oficinas de Sensibilização para o mundo do trabalho

19

Palestra Setembro Amarelo e Saúde Mental da criança e
adolescente

20

Oficinas de Sensibilização para o mundo do trabalho

21

Mês da pessoa idosa

22

Oficinas de Sensibilização para o mundo do trabalho

23

Mês da criança / lúdico da infância

24

Oficinas de Sensibilização para o mundo do trabalho

25

Atividade Alusiva à consciência negra

26

Oficinas de Sensibilização para o mundo do trabalho

27

Mostra das oficinas artísticas

28

Dia nacional de mobilização dos homens pelo fim da violência
contra a mulher

29

Dia Família

30

Confraternização natalina

PAEFI

JULHO

Proteção Social à Família –PAIF / SCFV

AGOSTO

Acessuas Trabalho

AGOSTO

Proteção Social à Família –PAIF / PAEFI / SCFV

SETEMBRO

Acessuas Trabalho

SETEMBRO

Proteção Social à Família –PAIF / PAEFI / SCFV

OUTUBRO

Acessuas Trabalho

OUTUBRO

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SCFV

OUTUBRO

Acessuas Trabalho

OUTUBRO

Proteção Social à Família –PAIF / PAEFI / SCFV

NOVEMBRO

Acessuas Trabalho

NOVEMBRO

Proteção Social à Família –PAIF / PAEFI / SCFV

DEZEMBRO

PAEFI

DEZEMBRO

PAEFI

DEZEMBRO

Proteção Social à Família –PAIF / PAEFI / SCFV

DEZEMBRO

Além destas ações, são desenvolvidas na rotina dos núcleos, atividades de valorização da cultura local e fortalecimento da
ideia de pertencimento, valorizando a cultura das famílias e comunidades locais e promovendo vivências lúdicas no
processo de proteção social. É fundamental assegurar espaços que possibilitem a ampliação do universo informacional,
artístico e cultural de crianças e adolescentes, para possibilitar e estimular o desenvolvimento de potencialidades,
habilidades e talentos além de formação de uma consciência cidadã.
Qualificação Técnica
a) Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem ter o
licitante fornecido satisfatoriamente os materiais ou serviços pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação.
Podendo ser exigido da proposta melhor classificada, que apresente cópia autenticada do contrato da prestação do
serviço ou da nota fiscal, que deram origem ao Atestado. Se o atestado for emitido por pessoa jurídica de direito privado,
deverá constar o reconhecimento de firma passada em cartório do titular da empresa que firmou a declaração.
b) Os licitantes deverão apresentar Alvará Sanitário Estadual ou Municipal, conforme o que determina a legislação vigente.
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado da licitante)

A _____________________________________ (Razão Social da empresa), CNPJ Nº _________, localizada na
__________________ DECLARA, para fins de participação na licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de
Preços – Nº 005/2020, promovida pela Secretaria Municipal de Administração de Lauro de Freitas, e sob as penas da lei, de
que atende todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital.

(local, data)

____________________________________
Representante Legal
(Assinatura e identificação do responsável e carimbo da empresa)
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ITEM

ANEXO IV - PLANILHA DISCRIMINATIVA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DISCRIMINAÇÃO

COFFEE BREAK TIPO I: Chocolate quente, cappuccino, café, chá de cidreira e
camomila, água sem gás 200ml, suco de fruta (laranja e acerola), refrigerante normal e
light. Bolo de chocolate e de leite, pães de sal e de milho, pão de queijo com recheio,
biscoitos folheados com e sem canela, sanduíches (natural de frango). Salgados (pastel
de forno de frango, quiche de queijo, esfiha de carne, kibe, risole de bacalhau e coxinha
de frango com catupiry). Frios: queijo e presunto. Doces (brigadeiros, casadinhos e
cajuzinhos) Adoçante, açúcar e manteiga.
COFFEE BREAK TIPO II: Café, água sem gás 200ml, suco de fruta (laranja e uva),
refrigerante normal e light, pão metro de queijo, presunto e frango, cesta de pães
variados (sal, milho e batata), torradas, tipos de patê (Atum, queijo e peito de peru), tipos
de bolo (chocolate e laranja), salgados (empada de frango, pastel de came frito e
coxinha de frango com catupiry, tortalete de frango com maçã, croquete de bacalhau),
frutas variadas (Banana, maça, manga, melancia). Frios: queijo e presunto. Doces
(trufas de maracujá, quindim e casadinhos) Adoçante, açúcar e manteiga.
CAFÉ DA MANHÃ I: Decoração do espaço, conjuntos mesas e cadeiras, toalhas buffet,
pacotes guardanapos copos, pratos e talheres descartáveis. Café, leite, suco natural s/
açúcar (laranja e manga), salada de frutas, mingau s/ açúcar (milho e tapioca), iogurte
diet e normal, bolos diet de chocolate, bolo normal de milho, tapioca e leite, pão metro
(queijo, peito de peru e frango), misto pão de forma com queijo e presunto, pães de
queijo com recheio e pães de sal e leite, 02 tipos de raiz (aipim e batata doce). Frios:
queijo e presunto. Adoçante, açúcar e manteiga.
CAFÉ DA MANHÃ II: Decoração do espaço, mesas e cadeiras, toalhas buffet,
guardanapos, copos, pratos, talheres descartáveis, café, leite, sucos naturais (abacaxi e
uva), frutas variadas (Maçã, banana, ameixa e melancia), torradas, 02 tipos de patês
(queijo e peito de peru), sanduiches naturais, 02 tipos de bolos (chocolate e coco),
cuscuz com ovo e queijo, 02 tipos de raiz (aipim e batata doce), pães diversos (pão de
queijo, batata, milho e sal). Frios: queijo e presunto. Adoçante, açúcar e manteiga.
COQUETEL: Decoração do espaço, forros para cadeiras, arranjos de flores para
colunas e mesas, toalhas para as mesas, guardanapos, copos, taças, pratos e talheres.
Salgados: Canapés (camarão, mussarela de búfala com tomate seco, queijo e salmão).
Salgados de forno: Esfiha de carne, folhado de frango com catupiry, quiche de camarão,
saltenha. Salgados fritos: coxinha de frango,” bolinho de queijo, encapotado de
camarão, kibe, rissole de queijo e presunto. Pãezinhos delícia com recheio de requeijão
cremoso e pãezinhos delícia sem recheio. Frios: queijo provolone, queijo branco, queijo
gorgonzola, peito de peru, presunto, salame. Coquetel de frutas sem álcool,
refrigerantes, água mineral com gás e sem gás, garçons e recepcionista. Doces: Uva
coberta ao chocolate, trufa de cupuaçu e prestígio.
ALMOÇO I:
03 tipos de proteínas (carne, frango e peixe), 06 tipos de
acompanhamentos (arroz branco, feijão de caldo, batata noisete, feijão tropeiro,
macarrão, batata frita), 2 tipos de saladas (legumes e verduras). 03 tipos de sobremesas
(torta de maracujá, mousse de chocolate e pavê), Sucos naturais (laranja e abacaxi),
refrigerantes, água mineral.
ALMOÇO II: 03 tipos de proteínas (carne, frango e peixe), 06 tipos de
acompanhamentos (arroz branco, feijão de caldo, batata noisete, feijão tropeiro,
macarrão, aipim frito), 04 tipos de saladas (folhas, batata, beterraba, mista), 03 tipos de
entradas (antepasto queijo, salada de salmão e brusqueta). 03 tipos de sobremesas
(torta de limão, mousse de chocolate e pavê), sucos de frutas naturais (laranja e uva),
refrigerantes, água mineral.
LANCHE I (Kit Lanche): Embalagem individual contendo 01 KIBE, 01 PASTEL DE
FORNO DE FRANGO, SUCO NATURAL (MANGA OU MARACUJÁ OU GOIABA OU
ABACAXI); água mineral; 2 frutas (maçã e banana) e 1 bombom.
LANCHE REGIONAL / SÃO JOÃO: Milho cozido, mungunzá, amendoim cozido, mingau
de milho, canjica de milho, 04 tipos de bolo (milho, tapioca, coco, carimã), pão delicia
com recheio, BOLOS SALGADOS COM RECHEIO DE FRANGO E DE CARNE DE
CHARQUE, 03 tipos de sucos (laranja, uva e cajá), LARANJA DESCASCADA, PÉ DE
MOLEQUE, PIPOCA SALGADA, refrigerante e ÁGUA MINERAL.

Quantidade
de pessoas
estimada
por evento

2000

SECRETARIA
V. Unitário
SEMDESC
Valor Total(anual)

R$

15,07

R$ 30.140,00

2000

R$ 14,77

R$ 29.540,00

2000

R$ 14,87

R$ 29.740,00

2000

R$ 14,57

R$ 29.140,00

2000

R$ 14,84

R$ 29.680,00

2000

R$ 24,34

R$ 48.680,00

2000

R$ 41,00

R$ 82.000,00

2000

R$ 16,07

R$ 32.140,00

2000

R$ 16,63

R$ 33.260,00
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10

11

12

KIT LANCHE ESPECIAL SAÚDE: Embalagem individual contendo: Sanduíche natural,
com pão integral verdadeiro (1º ingrediente na lista de ingredientes: farinha de trigo
integral); recheio com cenoura ralada, frango desfiado e pasta de ricota; suco natural
(manga ou maracujá ou goiaba ou abacaxi); água mineral; frutas (maçã, banana,
tangerina ou goiaba); bolo integral (feito com farinha de trigo integral e adoçante em pó,
ou açúcar mascavo ou demerara); agua de coco; Iogurte light.
COMEMORAÇÃO DIA DAS CRIANÇAS: Decoração do espaço, mesas e cadeiras,
toalhas, balões de látex cores diversas. Guardanapo, copos e talheres descartáveis.
Tortas confeitadas sabor chocolate, sanduíche (pão c/queijo e presunto), cachorro
quente, algodão doce, pipoca doce e salgada, suco 200 ml (tetraprak) sabor uva e
pêssego, refrigerante 350ml (uva e laranja), água sem gás 200ml, frutas (maçã, pera).
Doces: Brigadeiro, uva coberta ao chocolate e bombom.
CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS GRUPOS ASSISTIDOS PELOS
EQUIPAMENTOS (CRAS, CREAS E SCFV): Decoração do espaço, mesas e cadeiras,
toalhas comuns, guardanapos, copos, pratos, talheres descartáveis, aluguéis de caixas
térmicas, sacos de gelo, garçons. Tortas confeitadas sabor chocolate, PANETONE,
ROSCA NATALINA, SALPICÃO DE FRANGO, FRIOS: QUEIJO E PRESUNTO,
cachorro quente, pãozinho delícia com recheio, salgados fritos (coxinha de frango,
bolinho de queijo, kibe, esfiha de carne, pastel frito de carne, rissole de presunto e
queijo) salgados de forno (pastel de forno de frango, saltenha com passas, quiche de
camarão), 03 tipos de refrigerantes e água mineral com gás e sem gás 500ml.

2000

R$ 16,30

R$ 32.600,00

2000

R$ 16,00

R$ 32.000,00

2000

VALOR TOTAL ===================================>

R$

21,34

R$ 42.680,00

R$

451.600,00

A licitante DECLARA, que acatará o pagamento da Administração conforme Edital, ao tempo que indica os dados bancários da
licitante:
BANCO

AGÊNCIA

Nº DA CONTA

(local, data)
____________________________________
Representante Legal (Assinatura e identificação do responsável e carimbo da empresa)
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CARTA MAGNA
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)

Declaro a estrita observância ao Princípio Constitucional do Art. 7, Inciso XXXIII da Carta Magna, e estou ciente
de que eventual revelação da infringência à regra, acarretará a imediata Inabilitação ou Desclassificação do Pregão
Presencial para Registro de Preços – Nº 005/2020, bem como a Rescisão da Ata de Registro de Preços que venha a
firmar com o Município de Lauro de Freitas.

(local, data)

____________________________________
Representante Legal
(Assinatura e identificação do responsável e carimbo da empresa)
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