
Conselho de Arquitetura
e Urballismo cia Bahia

EDITAL PRE GAO PRE5ENCIAL NO006/2015

TIPO MENOR PREI;O GLOBAL
(MENOR TAXA DE ADMINI5TRAI;AO)

o CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU/BA, autarquia
federal de fiscalizac;ao profissional, por intermedio de sua Pregoeira designada pela
Portaria de n° 001/2015, de 05 de janeiro de 2015, torna publico que no dia
0610S12015, as 9h, em conformidade com a Lei n° 10.520, de 17 de Julho de 2002, do
Decreto nO3.555, de 08 de agosto de 2000, sujeitando-se, no que couber, as disposic;5es
da Lei nO 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterac;5es posteriores, Lei Complementar
123, de 2006, Decreto nO 6.204/2007, e legislac;ao correlata, realizani licitac;ao na
modalidade de PREGAO PRESENCIAL, do tipo menor prec;o global (menor taxa de
administrac;ao), destinada a contratac;ao de pessoa juridica especializada na prestac;ao de
servic;os implementac;ao e administrac;ao de auxflio alimentac;ao, atraves de Cartao
Magnetico Alimentac;ao ou Refeic;ao e respectivas recargas de creditos mensa is, ,
mediante as condic;5es estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1. 0 Edital e seus Anexos estarao disponiveis para conhecimento e obtenc;ao pelos
interessados, gratuitamente, no site: http://www.cauba.org.br/; presencialmente das
08h30min as 12hOOmin e das 13h30min as 18hOO, de segunda a sexta-feira, exceto
feriados, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia - CAU/BA, na Rua Territorio
do Guapore, nO218, Pituba, CEP41830-520, Salvador/BA, podendo ser solicitado tambem
pelo e-mail: licitacoes@cauba.gov.br.

2.0BlETO

2.1. 0 presente Pregao tem por objeta a contrac;ao de empresa especializada na prestac;aa
de servic;osde gerenciamento, implementac;ao e administrac;ao de auxfiio alimentac;ao,
atraves de cartao magnetico Alimentac;ao au Cartao Magnetico Refeic;ao, e respectivas
recargas de creditos mensais, destinados aos empregados do CAU-BA, que possibilitem a
aquisic;ao de generos alimentfcios "in natura" e refeiC;5es prontas, atraves de rede de
estabelecimentos credenciados no Estado da Bahia, na forma definida na legislaC;ao do
Ministerio de Trabalho e Emprego que regulamenta 0 PAT - Programa de Alimentac;ao do
Trabalhador, conforme descrito neste Edital enos seus anexos, em especial no Termo de
Referencia, partes integrantes deste Edita!.
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2.1.1. Valor facial a ser creditado no cartao, quantidade/mes e quantitativa atual de
empregados beneficiados, facultada a escolha pelo empregado do Cactao Refei,ao au
Cartao Alimenta,ao:

DESCRI(AO EMPREGADOS QNTD. MES VALOR FACIAL VALOR MENSAL
Op,ao do 09 Dias uteis/mes R$ 22,00 Dias uteis/mes

empregado pela X valor facial
Cartao Refei<;ao

au Cartao
Alimentac;ao.

2.2. Sao partes integrantes deste Edital:

- ANEXO I - Termo de Referencia;

- ANEXO II - Proposta de Pre,o;

- ANEXO III - Termo de Credenciamento;

- ANEXO IV - Modelo de Declara,5es;

- ANEXO V - Minuta Contratual;

- ANEXO VI - Modelo de ProcuraC;ao

3. CONDII;OES DE PARTICIPAI;AO

3.1. Poderao participar do certame as empresas interessadas com 0 objeto social
pertinente e compativel com a objeto licitado, e que atendam a todas as condic;5es deste
Pregao Presencia!.

3.2. Nao podera participar da presente licitaC;ao, qualquer empresa au sociedade
estabelecida no Brasil que nao esteja apta ao objeto aqui licitado e em condic;5es de
atender a todas as exigencias deste Edital e de Seus Anexos, bem como:

a) Declarada impedida de licitar ou contratar com 0 Sistema CAU, enquanto perdurar a
impedimenta;

b) Que se encontre sob falencia decretada, concordata, concurso de credores,
recuperaC;aojudicial, dissoluC;aoou liquidaC;ao;

c) Esteja reunida em cons6rcio e nao seja controladora, coligada au SUbsidiari~,.1ftd.e (
qualquer outra empresa participante deste procedimento Iicitat6rio; ~
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d) Cujo proprietario, socia ou respectivo conjuge ou companheiro(a) seja empregado(a)
ou conselheiro do CAU/BA;

e) Cuja gestao seja desenvolvida par menor au, se este for apenas socia sem a atribuir;ao
de gestor, cujas cotas nao estejam integralizadas;

g) Organizada como Cooperativa.

3.2. Nao serao considerados documentos ou propostas enviadas via telex, telegrama, fax .; ...
e correia eletr6nico. ~

3.3. Nao sera admitida a subcontratar;ao total ou parcial do objeto desta licitar;ao.

3.4. Nao serao aceitos protocolos em substituir;ao aos documentos solicitados.

4. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS OU IMPUGNAC;OES

4.1. Os pedidos de esciarecimentos referentes a este processo licitatorio devem ser
enviados a Pregoeira, ate 3 (tres) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da
sessao publica, para 0 enderer;o eletronico licitacoes@cauba.gov.br.

4.2. As solicitar;5es nao constituirao motivos para alterar a data e hora da Reuniao de
Licitar;ao, desde que nao afetem a formular;ao das propostas.

4.3. Quando as informar;5es prestadas implicarem modificar;ao do Edital, este sera
novamente divulgado pela mesma forma que se deu 0 texto original. 0 prazo inicialmente
estabelecido sera reaberto apenas se a alterar;ao indiscutivelmente afetar a formular;ao
das propostas.

4.4. Decaira do direito de impugnar as termos do Edital, a Licitante que nao se
manifestar ate 02 (dois) dias uteis antes da abertura da Reuniao de Licitar;ao, apontando
as falhas au irregularidades que 0 viciaram.

4.5. Qualquer cidadao e parte legitima para impugnar edital de licitar;ao por irregularidade
na aplicar;ao da lei, devendo protocolar 0 pedido ate 05 (cinco) dias uteis antes da data
fixada para a abertura dos envelopes de habilitar;ao.

4.6. A impugnar;ao apresentada a Pregoeira e Equipe de Apoio, apos 0 prazo estipulado,
sera considerada intempestiva.

5. CREDENCIAMENTO

5.1 A proponente devera se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira e equipe
de apoio por um representante que, devidamente munido de documento que 0 creden~;.;f(
a participar desta Iicitar;ao, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, f'/
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ate de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro
documento equivalente com foto;

5.2. 0 Credenciamento far-se-a por meio de instrumento publico de procura,ao (Modelo
de Procurat;;ao- Anexo VI) au instrumento particular com firma reconhecida, para
constitui,ao da pessoa que representara a proponente na(s) sessao(6es) publica(s) de
julgamento desta Iicita\;1io, com poderes para formular ofertas e lances de prec;os e para
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da representada (Termo
de Credenciamento - Anexo 1II).

5.3. A referida procurac;ao devera fazer-se acompanhar de documento comprobatorio da
capacidade do outorgante para constituir mandatarios.

5.4. Sendo socio, proprietario, dirigente ou assemelhado da proponente, devera
apresentar copia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam
expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigac;6es em decorrencia de
tal investidura.

5.3. No presente feito licitatorio somente podera se manifestar, em nome da licitante, a
pessoa por ela credenciada;

5.4. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procurat;;ao, podera representar mais de uma
empresa junto ao CAU-BA, nesta licita,ao, sob pena de exclusao sumaria das licitantes
representadas;

5.5. Os documentos que credenciam 0 representante deverao ser entregues
separadamente dos envelopes de numeros 01 (Proposta de Pre,os) e 02 (Documentos de
Habilitac;ao);

5.6. 0 documento para credenciamento devera estar vigente e 5er entregue no seu
respectiv~ original ou por copia autenticada pelos cartorios competentes ou pela Pregoeira
OU Equipe de Apoio, a vista dos originais.

5.7. A falta ou incorrec;ao dos documentos mencionados nos itens 5.2 nao implicara a
exclusao da empresa em participar do certame, mas impedira 0 representante de
manifestar-se na apresenta,ao de lances verba is e demais fases do procedimento
IicitatoriO, enquanto nao suprida a falta ou sanada a incorrec;ao;

6. RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES (PROPOSTA DE PREC;OS E
DOCUMENTOS DE HABILITAC;AO).

6.1. FORMA DE APRESENTA<;:AO DOS ENVELOPES: a proposta de pre,os e a
documentac;ao de habilita,ao deverao ser apresentadas separadamente, em envelopes
fechados, lacrados, opacos e indevassaveis, contendo na face externa dos mesmos 9'ftJ/
segulntes dlzeres, respectlvamente: V
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AO CONSELHODEARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU/BA
Rua Territorio do Guapore, nO218, Pituba - SALVADOR/BA
Pregao Presencial nO006/2015
Envelope 01 - PROPOSTADE PREC;OS
Razao Social e CNPJ da empresa
Telefone/fax
E-mail

AO CONSELHODEARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU/BA
Rua Territorio do Guapore, nO218, Pituba - SALVADOR/BA
Pregao PresenciaI nO006/2015
Envelope 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAC;AO
Razao Social e CNPJ da empresa
Telefone/fax
E-mail

6.2. HOMRIO, DATA E LOCALDE ENTREGA DOS ENVELOPES:ate as 9h do dia
06/08/2015, no seguinte endere~o: Rua Territorio do Guapore, nO218, Pituba,
CEP 41830-520, Salvador/BA.

6.3. HOMRIO DE FUNCIONAMENTO DO CAU/BA: de segunda a sexta-feira, exceto
feriados, das 08h30min as 12hOOmin e das 13h30min as 18hOOmin (horario local).

7. PROPOSTA DE PREC;OS- ENVELOPE01.

7.1. A proposta devefi3 ser apresentada: digitada (preferencialmente), em papel timbrado,
redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acrescimos au entrelinhas, sendo a ultima
folha datada e assinada pelo representante legal da pessoa jurfdica, constituindo 0
envelope nO01 - PROPOSTA DE PRE<;:OS.

7.2. A pro posta devera conter, obrigatoriamente:

7.2.1. Numero deste Pregao Presencia!.

7.2.2. Razao Social completa e CNPJdo licitante, os quais serao os mesmos constantes da
documenta,ao.

7.2.3. 0 percentual da taxa de administra<;ao, que sera aplicada sobre 0 valor dos creditos
disponibilizados e efetivamente fornecidos, especificado de forma clara, em algarismos ."/f /
par extenso, em ate uma casa decimal. ~
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7.2.3.1. Sera admitida taxa de valor positiv~ ou de valor zero, ou ainda, taxa negativa
somente na disputa dos lances.

7.2.4. Declara<;ao de que a taxa ofertada nao inviabiliza 0 ajuste, ao contrario, mantem a
condi<;ao de gera<;ao de lucro e que a taxa administrativa nao e fator relevante na
sobrevivencia da licitante (Anexo IV).

7.2.5. No pre<;oofertado devera estar inclusos, alem do lucro, os custos diretos e indiretos "
para a entrega do objeto desta licita<;ao, inclusive as despesas com transportes, materiais, i;'"
mao-de-obra especializada ou nao, seguros em geral, equipamentos, ferramentas,
encargos da legisla<;ao social, trabalhista e previdenciaria, por quaisquer danos causados a
terceiros au dispendios resultantes de taxas, regulamentos e impastos municipais,
estaduais e federais, enfim, tudo 0 que for necessario para execu<;ao total e completa do
objeto desta licita<;ao, sem que Ihe caiba, em qualquer caso, direito regressivo em rela<;ao
ao CAU/BA.

7.2.6. VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA, sob a forma de indice percentual (%) ou
desconto, com 02 (duas) casas decimais. Na Taxa Administrativa proposta, deverao estar
incluidos todos os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, taxas,
material, deslocamento, fretes mao-de-obra, demais custos diretos e indiretos aplicaveis e
todos os seguros e garantias exigidos por lei. A Taxa constituira a unica remunera<;ao de
presta<;ao dos servi<;os licitados durante 0 periodo de vigencia de contrato.

7.2.7. Comprova<;ao de rede credenciada, conforme solicitado neste Edital.

7.2.8. 0 prazo de validade das propostas e de no minimo 60 (sessenta dias), contados da
data estipulada para sua entrega, 0 qual, se maior, devera ser explicitado na proposta.

7.2.8.1. Na falta de indica<;ao expressa do prazo de validade da proposta, este sera
considerado como de 60 (sessenta) dias.

7.2.9. Devera ser anexado a proposta comercial: detalhamento sobre a quantidade,
qualidade, tecnologia e demais especifica<;6es empregadas na presta<;ao dos servi<;os e
metodos de gerenciamento do sistema.

7.2.10. Prazo de implementa<;ao do servi<;o: maximo de 30 (trinta) dias corridos, apos a
assinatura do contrato.

7.3. A proposta devera atender fielmente a este Edital e aos seus Anexos.

7.4. Cada empresa participante devera apresentar apenas uma proposta.

7.5. A elabora<;ao da proposta e de inteira responsabilidade do licitante, nao Ihe cabendo~a
desistencia, quando essa proposta jii tiver sido protocolada perante a Pregoeira e sua
Equipe de Apoio. " "
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7.6. Serao desclassificadas as propostas:

7.6.1. Que nao atenderem as exigencias deste Edital e de seus Anexos ou da legisla<;ao
aplicavel;

7.6.2. Omissas ou vagas, bern como as que apresentarem irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar 0 julgamento;

7.6.3. Que impuserem condit;5es ou contiverem ressalvas em rela<;ao as condi<;5es ~
estabelecidas neste Edital e em seus Anexos. ..,.. ,/

7.7. E facultado a Pregoeira e sua Equipe de Apoio realizar diligencias para sanar falhas
forma is.

8. DOCUMENTOS DE HABILITA<;AO- ENVELOPE 02.

8.1. Para habilitar-se a licita<;ao, a empresa devera apresentar, em envelope fechado e
lacrado, devidamente identificado, a seguinte documentat;ao relativa a sua habilitat;ao
juridica e regularidade fiscal, em uma via, sem rasuras, ressaJvas DU entrelinhas,
constituindo 0 Envelope nO02 - DOCUMENTOSDE HABILrrA~AO.

8.1.1. HABILITA<;AO JURioICA:

a) Prova de registro, no orgao competente, no caso de empresario individual;

b) Ato constitutiv~, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no orgao
competente;

c) Ato de nomea<;ao ou de elei<;aodos administradores, devidamente registrado no 6rgao
competente, na hipotese de terem sido nomeados ou eleitos em separado, sem prejuizo
da apresenta<;ao dos demais documentos exigidos na alinea "b" acima.

d) Inscri<;ao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis simples, acompanhada de
prova de diretoria em exerdcio;

e) Decreto de autoriza<;ao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ate de registro ou autorizac;ao para funcionamento expedido
pelo 6rgao competente, quando a atividade assim 0 exigir.

8.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscri<;ao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Prova de inscri<;ao no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal relativo ao.ffI
domicilio au sede da pessoa juridica, pertinente ao seu ramo de atividade e compative~
com a objeto contratual;

~~
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c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio
ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (CNDjINSS), no cumprimento dos
encargas institufdas par Lei;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servic;o (CRFjFGTS), &,"£1
no cumprimento dos encargos instituidos por Lei; _,

f) prova de regularidade relativa a Justi,a do Trabalho, com a apresenta,ao da Certidao
Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT);

8.1.3. QUALIFICAI;AO ECONOMICO-FINANCElRA.

8.1.3.1. Balan,o patrimonial e demonstra,oes contabeis do ultimo exerclclo social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situac;ao financeira da
empresa, vedada a sua substituic;ao por balancetes ou balan<;o provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado M mais de 03 (tres) meses da data de
apresenta<;ao da pro posta;

8.1.3.2. Certidao negativa de falencia ou recuperac;ao judicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica, atraves de Certidao Negativa de Falencia ou Recupera,ao
Judicial, expedida pelo distribuidor do Tribunal de Justi,a da sede da pessoa juridica, com
data de expedi<;ao nao superior a 30 (trinta) dias, quando nao houver prazo de validade
expresso no documento.

8.1.4. QUALIFICAI;AO TECNlCA

8.1.4.1. Comprovac;ao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel,
em caracteristicas, quantidades e prazos com 0 objeto desta licita,ao, mediante a
apresenta<;ao de 02 (dois) atestados emitidos em nome da LICITANTE, expedidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado em papel timbrado da empresa emitente,
contendo a identifica<;ao do signatario e dados para eventual contato, comprovando ter
executado a contento ou estar exeeutando servi<;os pertinentes ao objeto para 0 setor
publico ou privado.

8.1.4.2. A lieitante devera eomprovar que possui Central de atendimento telef6nico com
horario de funcionamento de, no minimo de 09hOOas 18hOO, para usuarios, que devera
ser prefereneialmente 0800 ou, no maximo, podera ser eobrado valor referente a uma
liga<;ao local. A central telefonica devera possibilitar os servi,os de bloqueio e desbloqueio
de cartao, solieita,ao de 2a via, eonsulta de saldo e consulta de extratos.

8.1.4.3. A lieitante devera apresentar comprovante de registro no Ministerio do Trabalho «11
Previdencia Social, relativo ao Programa de Alimenta,ao do Trabalhador - PAT, instituidolUJ'
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pela Lei nO 6.321, de 14 de abril de 1976 e regulamentado pelo Decreto nO 5, de 14 de
janeiro de 1991.

8.1.4.4. A licitante devera comprovar a rede de credenciados.

8.1.5. DECLARAC;OESCON FORME ANEXO IV:

8.1.5.1. Declara<;ao de Concordancia com 0 estipulado no Edital;

8.1.5.2. Declara<;ao- Cumprimento do Inciso XXXIII do ART. 70 da Constitui<;ao Federal.

8.1.6. Serao desclassificadas do certame as licitantes que apresentarem documenta<;ao em
desconformidade com 0 solicitado neste Edital ou em seus Anexos, desde que nao seja
possivel sanar tal falha atraves de diligenda, conforme subitem 7.7.

9. DA HABILITAc;AO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
QUE SE BENEFICIAREM, NESTA LICITAC;AO, DO REGIME DIFERENCIADO E
FAVORECIDO CONCEDIDO PELA LEI COMPLEMENTARNO123/06:

9.1. As microempresas e empresas de pequeno porte que se beneficiarem neste certame
do regime diferenciado e favorecido pela Lei Complementar nO 123/06, apos a etapa de
lances, deverao apresentar toda a documenta<;ao exigida para habilita<;ao, inclusive para
efeito de comprova<;ao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restri<;ao.

9.1.2. Havendo alguma restri<;ao na comprova<;ao da regularidade fiscal, 0 I!c!tante
microempresa ou empresa de pequeno porte sera habilitado e declarado vencedor do
certame na sessao do pregao, nos term os do § 1° do artigo 43 da Lei Complementar nO
123/06. Apos, a Pregoeira dara dencia aos licitantes dessa decisao e intimara 0 licitante
declarado vencedor para, no prazo de 02 (dois) dias uteis para a regulariza<;ao da
documenta<,;ao,sendo que 0 termo inicial correspondera ao momento da declara<_;aode
vencedor, au apes 0 julgamento de eventuais recursos, prorrogavel par igual perJodo.

9.1.3. Durante 0 prazo referido no subitem acima, nao podera ser exigido pelo CAU/SA a
assinatura do Contrato, ou aceita<;ao ou retirada do instrumento equivalente.

9.1.4. A nao regulariza<;ao da situa<;ao fiscal, no prazo e condi<;5es disdplinadas neste
item, implicara decadencia do direito a contrata<;ao, sem prejuizo das san<;5esprevistas no
artigo 81 da Lei nO8.666/93 e artigo 70 da Lei nO 10.520/02, sendo facultado ao CAU/BA
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classifica<_;ao, au revogar a licitac;ao.

9.2. No julgamento da hab!lita<;ao a Pregoeira podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a sUbstancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-Ihes validade ~IJ(
eficada para fins de habilita<;ao. ~

~
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10. SESSAO PUBLICA DO PREGAO/JULGAMENTO

10.1. A sessao do pregao para recebimento e abertura dos envelopes contendo as
propostas de pre<;ose os documentos de habilita<;ao sera realizada no local, data e horario
indicados no preambulo deste Edital, e desenvolver-se-a conforme segue:

10.2. IDENTIFICAC;AO E CREDENCIAMENTO: de 1 (hum) representante por licitante
e sera solicitado 0 credenciamento no momento de abertura de envelope de proposta da
empresa participante.

10.3. ABERTURA DA SESSAO PELA PREGOEIRA, APOS 0 QUE NAO SERAO
ADMITIDOS NOVOS PROPONENTES

10.4. ABERTURA DOS ENVELOPES 01 - PROPOSTA DE PREC;OS: a abertura do
envelope contendo a pro posta dar-se-a em Sessao Publica, no dia 06/08/2015, as 9h, na
Rua Territario do Guapore, numero 218, Pituba, CEP41830-520, Salvador/BA.

10.S. ABERTURA DO ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAC;AO: apas a
abertura do envelope contendo a proposta, na forma do constante no subitem 10.1, sera
aberto 0 envelope de habilita<;ao do licitante classificado em primeiro lugar.

10.5.1. Caso 0 licitante classificado em primeiro lugar seja inabilitado, sera aberto 0
envelope do licitante classificado em segundo lugar e assim sucessivamente, na ordem de
classifica<;ao.

10.5.2 Caso, eventualmente, ocorra a abertura do envelope "02" - DOCUMENTOS DE
HABILITAc;:iio antes do envelope "01" - PROPOSTADE PRECOS,quando necessario, sera
novamente lacrado sem analise de seu conteudo e rubricado 0 lacre por todos os
presentes, nao constituindo motivo para desclassifica<;ao do licitante.

10.6. Procedida a abertura dos envelopes, na forma do constante no subitem 10.1, os
mesmos serao ordenados de forma crescente de valores.

10.7. Em seguida, serao identificadas as propostas de MENOR TAXA ADMINISTRATIVA
cujo conteudo atenda as especifica<;5es deste Edital e de seus Anexos. 0 julgamento
levara em considera<;ao a MENORTAXA ADMINISTRATIVA.

10.8. A classifica<;ao das empresas para a fase de lances verba is dar-se-a da proposta de
menor taxa administrativa e daquelas que na~ excedam a 10% (dez por cento) de seu
valor.

10.S.1. Em caso de empate, todos os licitantes com a mesma taxa administrativa serao
convidados a participar dos lances verbais, juntamente com os demais classificados. ~
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10.7. 0 conteudo das propostas do item anterior sera ana!isado, desclassificando aquelas
cujo objeto nao atenda as especificac;5es, prazos e condic;5es fixados neste Edital e em
seus Anexos.

10.8. As propostas que, em razao dos criterios estabelecidos nos subitens 10.6, 10.6.1 e
10.7, nao integrarem a !ista de c1assificadas para a fase de lances verbais, tambem serao
consideradas inicialmente desclassificadas no certame.

10.9. Quando nao forem classificadas, no minimo, 03 (tres) propostas, na forma definida
nos subitens 10.6 e 10.7, serao classificadas, sempre que atendam as demais condic;6es
definidas no instrumento convocatorio, a de menor taxa administrativa e as duas melhores
propostas de prec;os subsequentes.

10.10. Em seguida, sera dado inicio a etapa de apresentac;ao de lances verbais,
formulados sucessivamente, inferiores a proposta de menor taxa administrativa.

10.11. A pregoeira convidara, individualmente, as licitantes classificados, de forma
sequencial, a apresentarem lances verbais, a partir do autor da proposta c1assificada e, as
demais, em ordem decrescente de valor.

10.11.1. Somente serao considerados os lances inferiores ao ultimo menor prec;o obtido.

10.12.0 encerramento da fase competitiva dar-se-a quando, indagados pela pregoeira, os
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

10.13. A ausencia de representante credenciado ou a desistencia em apresentar lance
verbal, quando convocado pelo pregoeiro, imp!icara na exclusao do licitante da etapa de
lances verbais.

10.14. Caso nao se realizem lances verbais, fica(m) valendo o(s) valor(es) apresentado(s)
na(s) proposta(s) comercial(ais).

10.14.1. Havendo empate na proposta escrita e nao sendo ofertados lances, a
classifica~aosera efetuada par sorteio, na mesma sessao.

10.15. Quando comparecer um unico !icitante ou houver uma unica proposta valida,
cabera a pregoeira verificar a aceitabilidade da taxa administrativa ofertada.

10.16. Declarada encerrada a etapa de lances e c1assificados os lances na ordem
crescente de valor, a pregoeira examinara a aceitabilidade do prec;o da primeira
classificada, decidindo motivadamente a respeito.

10.17. Apos analise das propostas serao desclassificadas aquelas que nao atenderem 0a;
disposto no artigo 44, § 20 e §3°, e artigo 48, incisos I e II, da Lei nO 8.666/93 e suas-
atualizac;6es, alem daquelas que nao atenderem as exigencias contidas neste edital e que
ofertarem servic;os incompativeis com 0 objeto desta !icitaC;ao. ~
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10.18. Se 0 licitante desatender as exigencias de habilita,ao, a pregoeira examinara a
oferta subsequente, verificando a habilita,ao do licitante, na ordem de classifica,ao e
assim sucessivamente, ate a apura,ao de uma proposta que atenda a este Edital e aos
seus Anexos, sendo 0 respectivo licitante declarado vencedor.

10.19. Constatado 0 atendimento das exigencias de habilita,ao fixadas neste Edital e em
seus Anexos, a licitante sera declarado vencedor. A Pregoeira consignara esta decisao, as J!I:ita
eventos ocorridos e 0 detalhamento de todos os pre,os em ata propria. "''TJ
10.20. Todos os documentos serao colocados a disposi,ao dos presentes para livre exame
e rubrica dos participantes e equipe do pregao.

10.21. Da desclassifica,ao da(s) proposta(s) de menor taxa administrativa, somente
cabera pedido de reconsidera,ao a propria Pregoeira e Equipe de Apoio do CAU/BA, com a
justificativa de suas raz5es, a ser apresentada, de imediato, oralmente au par escrito, na
mesma sessao publica em que vier a ser proferida.

10.22. A Pregoeira examinara 0 pedido de reconsidera,ao e decidira de imediato, sendo-
Ihe facultado, para tanto, suspender a sessao publica.

10.23. Da decisao da Pregoeira relativa ao pedido de reconsidera,ao, nao cabera recurso.

10.24. A falta de manifesta,ao motivada do licitante na sessao publica implicara na
decadencia do dire ito de recurso.

10.25. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessao publica antes de
cumpridas todas as fases preestabelecidas, os envelopes de proposta de pre,os e
documentos de habilita,ao, devidamente rubricados pelo pregoeiro e pelos representantes
credenciados, ficarao sob a guarda da Pregoeira, sendo exibidos aos licitantes na
reabertura da sessao ou na nova sessao previa mente marcada para prosseguimento dos
trabalhos.

10.26. A licitante que for declarada vencedora na Sessao Publica de lances devera
encaminhar, a sua Proposta de Pre~os escrita, conforme model a do Anexo II, com a nova
Taxa Administrativa oferecida durante a Sessao do Pregao, no prazo maximo de 02 (dois)
dias uteis, a contar da referida Sessao.

10.26.1. A proposta reajustada devera ser entregue sob protocolo ao CAU/BA.

11. RESULTADO

11.1. Apos a definic;ao da(s) empresa(s) vencedora(s) 0 resultado sera publicado no Jomal
Diario Oficial da Uniao - DOU; ¢'
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11.2. Serao concedidos 02 (dois) dias "teis, apas a publicac;ao do resultado da presente
licitac;ao, para a apresentac;ao de recursos pelos licitantes participantes, 0 que devera ser
por escrito e protocolado, pessoalmente, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo da
Bahia, Rua Territario do Guapore, numero 218, Pituba, CEP41830-520, Salvador/BA.

12. CONTRATAI;AO

12.1. A contratac;ao sera formalizada com a licitante que na sessao do pregao, esgotado it....•
os lances e a verificac;ao da documentac;ao, tiver ofertado a menor taxa de administrac;ao, 't.
mediante a assinatura do contrato de prestac;ao de servic;os.

12.2. A licitante vencedora tera 0 prazo de 05 (cinco) dias "teis, a partir da convocac;ao,
para assinar 0 contrato.

12.3. Caso a licitante vencedora venha a se recusar a assinar 0 contrato
injustificadamente, dentro do prazo estabelecido no item anterior e na vigencia da sua
proposta sem prejuizo das sanc;6es previstas 0 artigo 81 da Lei nO8.666/93 e artigo 70 da
Lei nO 10.520/02 e das multas previstas neste Edital, no contrato e demais cominac;6es
legais, 0 CAU/BA, independentemente de qualquer aviso ou notificac;ao, convocara as
licitantes remanescentes au revogara a licitac;ao.

12.4. Na convocac;ao as licitantes remanescentes, sera observada a classificac;ao final da
sessao de lances do Pregao.

12.5. As licitantes remanescentes convocadas na forma do item anterior se obrigam a
atender a convocac;ao e assinar 0 contrato no prazo fixado pelo CAU/BA, ressalvados s
casos de vencimento das respectivas propostas, sujeitando-se as penalidades cabiveis no
caso de recusa ou de nao atendimento das condic;6es de habilitac;ao.

13. VIGEN CIA

13.1. 0 presente contrato sera firmado com clausula de vigencia de 12 (doze) meses
contados a partir de sua assinatura, podendo ser sucessivamente renovado, por interesse
da CONTRATANTE devidamente manifestado por escrito, ate 0 prazo maximo de 60
(sessenta) meses, de acordo com a previsao contida no art. 57, inciso II da Lei 8.666/93.

13.2. 0 contrato podera ser rescindido nos termos e hipateses dos artigos 77 a 80 da Lei
nO8.666/93 e suas atualizac;6es, sem prejuizo das sanc;6es cabiveis.

14. HOMOLOGAI;AO EADJUDlCAI;AO.

14.1. Apas a publicac;ao do resultado e decorrido 0 prazo recursal, 0 processo sera
encaminhado ao Presidente do CAU/BA, para homologac;ao do objeto e adjudicac;ao drpr (
resultado. '(~

RUJ lerlltorio do GUJPore 218, PiUlbd UP-4HBO-5Z0 'iail'iJ{jQl/8A
\Y\'.otl_ (a ub<l_ 01q.br



(o05elllo de Arquitetura
e Urbanismo da Ballia

15. VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

15.1 0 CAU/BA paganl a contratada mensalmente, 0 valor correspondente a soma do
valor facial de todos os cartces magneticos, e mais a taxa de administra~ao, incidente
sobre 0 valor global dos creditos dos cartces.

-1:">,
15.2 0 percentual correspondente a Taxa de Administrar;ao nao sofrera alterar;ao durante .Jj ••..it
a vigencia do instrumento contratual, bern como dos eventuais aditivos firmados. .._,

15.3 0 valor do beneficio do Auxflio Alimenta~ao podera ser reajustado anualmente.

15.4 Os pagamentos serao efetuados pelo CAU/BA, em ate 08 (oito) dias uteis, contados
da data posterior do "atesto de recebimento" constantes nas respectivas notas fiscais dos
servi~os efetivamente executados.

15.4.1 As Notas Fiscais/Faturas que apresentarem incorre~ces serao devolvidas a
CONTRATADA para devidas correr;ces. Nesse caso, 0 prazo de que trata 0 item "15.1"
desta clausula come~ara a contar a partir da data de apresentac;ao da Nota Fiscal/Fatura
sem incorre~6es.

15.5 A CONTRATADA encaminhara Nota Fiscal/Fatura da Presta~ao dos Servi~os,
correspondente ao valor apurado, no prazo de ate 05 (cinco) dias uteis, apos a data
estipulada para a recarga e/ou credito mensal dos cartces, a qual devera ser entregue na
sede do CAU/BA, junto a Gerencia Administrativo Financeira.

15.5.1 Na data da emissao do documento fiscal espedfico, a CONTRATANTE deve ser
informada por meio eletronico atraves do e-mail financeiro@cauba.gov.br sobre 0 fato e
receber tambem eletronicamente 0 link para emissao da nota fiscal eletronica e
respectivos boletos digitalizados.

15.6 A CONTRATADA e responsavel por todos os encargos fiscais, trabalhistas e
previdenciarios, incidentes sobre os servir;os e obras contratados.

15.7 Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidar;ao
qualquer obriga~ao financeira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplencia, sem que isso gere direito ao pie ito do reajustamento de prer;os ou correr;ao
moneta ria.

15.8 Se a CONTRATADA descumprir qualquer termo ou condi,ao a que se obrigar no
presente certame por sua exclusiva culpa podera 0 CAU/SA, reter 0 pagamento, ate que
seja sanado 0 respectivo inadimplemento, nao sobrevindo, portanto, qualquer onus f'YJ (
CAU/BA resultante desta situa,ao. ~
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15.9 0 atraso no pagamento do documento fiscal emitido, desde que a licitante nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, sujeitara 0 CAU/BA ao pagamento de juros
moratorio de 1% (hum por cento) ao mes, ate 0 efetivo pagamento, alem da devida
atualiza~ao moneta ria.

15.10 Reten,ao de impostos: 0 CAU/SA efetuanj a reten,ao dos impostos eventualmente
incidentes sobre 0 valor do bem/servi,o, conforme previsto na Lei Federal nO 9.430/96 e
Instru,ao Normativa SRF nO480/04.

15.11 Cabera a CONTRATADA destacar na Nota Fiscal ou Fatura os tributos que
eventualmente incidam sobre 0 valor do bem ou servi,o objeto deste Contrato, nos
termos previstos na Lei Federal nO9.430/96 e Instru,ao Normativa SRF nO480/04.

15.12 Os pagamentos dos pre,os apurados serao feitos apos apresenta,ao dos
necessarios documentos fiscais (recibos, notas fiscais e similares), mediante depOSito em
conta da licitante vencedora, por meio de transferencia bancaria, devendo a empresa
informar 0 n"mero de sua conta bancaria, agencia e banco no corpo do documento fiscal.

16. AUMENTO OU SUPRESSAO DOS SERVlt;OS

16.1. A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi,5es contratuais, os
acrescimosou supress6es que se fizerem necessariosno objeto desta licitac;ao,durante a
vigencia contratual, ate 0 limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no §
10 do artigo 65, da Lei 8.666/93 e suas atualiza,5es.

16.2. Nenhum acrescimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no item
anterior, salvo para as supress5es resultantes de acordo celebrados entre as partes.

17. OBRIGAt;OES DA CONTRATADA

16.1. Para atendimento aD objeto aqui licitado, serao rigorosamente obedecidas todas as
condic;6es estipuladas e previstas neste Edital e em seus Anexos, normas legais e
administrativas aplicaveis, bern como as condic;5escantidas nas prapostas das empresas.

18. FORMA DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO.

18.1. A empresa obriga-se a executar 0 objeto licitado, sob pena de aplica,ao das san,5es
previstas neste Edital e em seus Anexos.

18.2. A empresa obriga-se a entregar os cart5es magneticos nos locais e quantitativos
definidos no ANEXO I.

18.3. Os itens a serem fornecidos deverao ser novas, nao denotanda usa anterior o.'~m(
recondicionamento. p
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18.4. 0 recebimento provisorio do objeto nao exclui a responsabilidade civil a ele relativa,
nem a etico-profissional, pela sua perfeita execu~ao e dar-se-a se satisfeitas as seguintes
condi,5es:

a) Devidamente embalado e identificado;

b) Nas quantidades corretas;

c) Respeitar a especifica,ao e 0 quantitativo dos produtos/servi,os indicados neste Edital e ,tI,'iiI
em seus Anexos. ~

18.5. 0 recebimento definitivo dos itens fornecidos se dara apos a:

a) Verifica~ao fisica para constatar a integridade dos mesmos;

b) Verifica~ao da conformidade com as quantidades e especifica,5es constantes nos
Anexos deste Edital.

18.6. Satisfeitas as exigencias anteriores, lavrar-se-a Termo de Recebimento Definitivo,
que podera ser substituido pelo ateste na Nota de Entrega, efetuado pelo preposto
devidamente nomeado pelo CAU/BA.

18.7. Caso sejam insatisfatorias as condi,5es de recebimento sera lavrado Termo de
Recusa, no qual se consignarao as desconformidades, devendo 0(5) produto(s)
rejeitado(s) ser(em) substituido(s) no prazo de 72 (setenta e duas) horas, quando serao
realizadas novamente as verifica,6es antes referidas.

18.8. Caso a substitui~ao nao ocorra no prazo determinado, estara a empresa incorrendo
em atraso na entrega e sujeita a aplica,ao das san,5es previstas neste Edital e em seus
Anexos.

18.9. Os itens fornecidos deverao ser substitufdos par Qutros com as mesmas
caracteristicas solicitadas na especifica,ao constante neste Edital e em seus Anexos.

19. DOTACAO ORCAMENTARIA.

19.1. A despesa para a presente contrata,ao esta prevista no OR<;:AMENTO/CAU/BA/2015,
na conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxilio Alimentac;ao.

19.2. Estima-se 0 valor global anual de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).

20. FISCALlZACAO.

20.1. Cabe aD CAU/BA proceder a fiscalizaC;ao dos servi,os,
atendimento de todas as especifica,6es.

quanto a quantidade eW
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20.1.1. Se os selVi<;os forem executados fora das condi<;6es estabelecidas neste Edital e
em seU5 Anexos, as mesmos nao serao aceitos, sendo que todos os onus correrao par
conta da empresa fornecedora.

20.2. 0 CAU/SA tera 0 direito de recusar a presta<;ao do selVi<;o que nao satisfa<;a as
especifica<;6es estabelecidas neste Edital e em seus Anexos ou que seja executado fora do
p,aza preestabelecido.

20.3. As irregularidades constatadas pelo CAU/SA deverao ser comunicadas a empresa
contratada, em tempo habil, para que sejam tomadas as providencias necessarias para
corrigi-Ias ou, quando for 0 caso, aplicar as penalidades previstas.

21. SAN<;OES ADMINISTRATIVAS PElO INADIMPlEMENTO DO lICITANTE
VENCEDOR.

21.1. Pela inexecu<;ao total ou parcial do objeto pactuado, conforme 0 caso, a
CONTRATANTE podera aplicar a CONTRATADA as seguintes san<;6es:

a. Advertencia;

b. Multa de 10% (dez por cento) sobre 0 valor total da contrata<;ao, no caso de
inexecu<;ao total au parcial do mesmo;

c. Rescisao contratual, conforme apura<;ao de nao conformidade;

d. Declara<;aode inidoneidade para licitar ou contratar com 0 CAU/SA.

21.1.1. 0 valor da multa aplicada sera retido dos pagamentos devidos pelo CAU/SA e,
caso a diferen<;a nao seja suficiente, sera cobrada de acordo com a legisla<;aovigente.

21.1.2. A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais san<;6es
previstas neste Edital e em seus Anexos.

21.1.3. A empresa vencedora ficara sujeita, ainda/ as penalidades previstas nas normas do
CAU/SA que regem este procedimento lieitatorio.

21.2. Ficara impedida de lieitar e de contratar eom 0 CAU/SA, pelo prazo de ate 2 (dois)
anos, garantido 0 direito previo da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni<;ao ou ate que seja promovida a reabilita<;ao perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, 0 licitante que:

I. Nao mantiver a proposta, injustificadamente;
II. Comportar-se de modo inidoneo;
III. Fizer deelara<;ao falsa;
IV. Cometer fraude fiscal;
V. Falhar ou fraudar no fornecimento do objeto.
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21.3. A penalidade de declarac;ao de inidoneidade podera ser proposta, se a
CONTRATADA:

21.3.1. Descumprir ou cumprir parcialmente obrigac;ao contratual, desde que desses fatos
resultem prejulzos ao CAU/BA.

21.3.2. Sofrer condenac;ao definitiva por pratica de fraude fiscal no recolhimento de 8.
quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigac;6es fiscais ou parafiscais; ~)

21.3.3. liver praticado atos ilfcitos visando frustrar os objetivos da licitac;ao ou do objeto
do contrato, apos a assinatura do mesmo.

21.4. A falta do fornecimento do objeto nao podera ser alegada como motivo de forc;a
maior e nao eximira a CONTRATADA das penalidades a que esta sujeita pelo nao
cumprimento das obrigac;6es estabelecidas neste Edital.

22. RESCISAO.

22.1 Ficara 0 presente Contrato rescindido de pleno direito, independentemente de
interpelac;ao judicial ou extrajudicial, em especial por:

22.1.1 descumprimento ou cumprimento irregular das clausulas pactuadas, especificac;6es
ou prazos;

22.1.2 lentidao na execuc;ao que possa dar margem ao descumprimento de prazos;

22.1.3 paralisac;ao da prestac;ao dos servic;os sem justa causa ou sem autorizac;ao do
CONTRATANTE;

22.1.4 subcontratac;ao total ou parcial de seu objeto ou pela cessao ou transferencia total
ou parcial do objeto deste Contrato, exceto se permitida expressamente pelo do
CONTRATANTiE;

22.1.5 reiterac;ao de falhas na execuc;ao comprovadamente havidas;

22.1.6 desatendimento das determinac;6es regulares do designado para acompanhar e
fiscalizar a execuc;ao;

22.1.7 decretac;ao de falencia;

22.1.8 dissoluc;ao da sociedade;

22.1.9 alterac;ao social ou modificac;ao da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, qU~;/j(
prejudique a execuc;ao do Contrato. ~

E!):}~
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22.2 Em qualquer das hip6teses acima referidas, a CONTRATADA devera reparar
integralmente os prejulzos causados ao CONTRATANTE.

22.3 Ressalvados os casos de inadimplencia que impliquem na rescisao contratual e na
aplicac;ao de penalidades, 0 Contrato podera ser rescindido, ainda, por vontade das
partes, mediante comunicac;ao expressa com antecedencia minima de 30 (trinta) dias,
desde que disso nao resultem prejuizos ao CONTRATANTE.

23. DISPOSI!;OES GERAIS.

23.1. E expressamente proibida, por parte da CONTRATADA, durante a execuc;ao do
objeto desta licitac;ao, a contratac;ao de servidor pertencente ao quadro do pessoal do
CAU/BA.

23.2. Nao serao consideradas para fins de julgamento da proposta, vantagem nao prevista
neste Edital, nem prec;o ou vantagem baseada nas ofertas das demais LICITANTES.

23.3. A criterio do CAU/BA, esta licitaC;aopodera ser:

a) Anulada, por ilegalidade, de oflcio ou por provocac;ao de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado;

b) Revogada, por raz5es de interesse publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado.

24.4. Fica ressalvada a possibilidade de alterac;ao das condic;5es contratuais, em face da
superveniencia de normas federais, estaduais au municipais, bem como em razao da
conveniencia e oportunidade da Administrac;ao, devidamente justificados.

24.5. Fica eleito 0 Foro da Sec;aoJudiciaria do Estado da Bahia para dirimir qualquer lide
oriunda 0 cumprimento do estabelecido neste Edital e seus anexos.

24.6. A apresentac;ao dos envelopes implica na aceitac;ao tacita e irrestrita pelo licitante de
todas as condic;5es estabelecidas no presente Edital e em seus Anexos.

24.7. E facultada, a Pregoeira ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitac;ao, a
promoc;ao de diligencia destinada a esclarecer ou a complementar a instruc;ao do
processo.

24.7.1. Poderao ser desclassificadas as empresas participantes desta licitac;ao que,
deixarem de prestar informac;5es complementares, quando solicitadas, ou que nao
atenderem positivamente a diligencia realizada.

24.8. Fica assegurado ao CAU/BA 0 direito de revogar, a qualquer tempo, no todo ou em
parte, a presente IicitaC;aoou anula-Ia por ilegalidade dando ciencia aos participantes, ~d/
forma da legislac;ao vigente. ~

RUiJTellitoi'0 dQ Iju\)m~1<:< pilul)iJ (EP"41830-S2(J Sillvy!or/BA
1'.'w't'u aub3.(Jrqm



[ollselho de Arquitelura
e Urbanismo da Bahia

24.9. Os lici!antes assumem todos os custos de prepara<;ao e apresenta<;ao de suas
propostas e sera 0 unico responsavel por esses custos, independentemente do resultado
do procedimento licitatorio.

24.10. Os licitantes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informa~6es e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licita<;ao.

24.11. Na hipotese de todas as licitantes candidatas a determinado item serem inabilitadas CO' .. '
ou terem suas propostas desclassificadas, a Pregoeira e Equipe de Apoio podera fixar aos
licitantes 0 prazo de 5 (cinco) dias uteis para apresenta<;ao de nova documenta<;ao ou de
outras propos!as escoimadas das causas que tenham determinado, respectivamente, a
inabilita~ao ou a desclassifica~ao.

24.12. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impe~a a
realiza<;aodo certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para 0
primeiro dia utH subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecidos,
desde que nao haja comunica<;ao da pregoeira em contrario.

24.13. Quaisquer quest6es decorrentes do fornecimento do objeto desta licita<;ao serao
resolvidas de acordo com a legisla<;aovigente aplicavel a especie.

24.14. A criterio exclusivo da Pregoeira e sua Equipe de Apoio, 0 nao atendimento de
exigencias formais, nao essenciais, nao importara no afastamento imediato do licitante,
desde que seja possivel a aferi~ao de sua qualifica<;ao e a exata compreensao da sua
proposta.

Salvador, 17 de julho de 2015.

~~
/

A'N"APAULA COUTO ALVES
Pregoeira
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ANEXOI
TERMO DE REFERENCIA

PREGAO PRESENCIAL NO 006/2015

1.0BlETO.

1.1 Constitui-se objeto a contrac;ao de empresa especializada na prestac;ao de servic;os de
gerenclamento, implementac;ao e administrac;ao de auxflio alimentac;ao, atraves de cartao
magnetico Alimentac;ao ou Cartao Magnetico Refeic;ao, e respectivas recargas de creditos
mensais, destinados aos empregados do CAU-BA, que possibilitem a aquisic;ao de generos
alimenticios "in natura" e refeic;6es prontas, atraves de rede de estabelecimentos
credenciados no Estado da Bahia, na forma definida na legisla<;ao do Ministerio de
Trabalho e Emprego que regulamenta 0 PAT - Programa de Alimenta<;ao do Trabalhador,
conforme descrito neste Edital enos seus anexos, em especial no Termo de Referencia,
partes integrantes deste Edital.

1.1.1. Valor facial a ser creditado no cartao, quantidade/mes e quantitativo atual de
empregados beneficiados, facultada a escolha pelo empregado do Cartao Refeic;ao ou
Cartao Alimentac;ao:

DESCRI<;iIO EMPREGADOS QNTD.MES VALOR FACIAL VALOR MENSAL
Opc;aodo 09 Dias uteis/mes R$ 22,00 Dias uteis/mes

empregado pelo X valor facial
Cartao Refei<;ao

ou Cartao
Alimenta<;ao.

1.1.2. 0 empregado podeni optar por cartao alimenta~aoou cartao refei~ao;

2. DESCRII;AO DOS SERVII;OS.

2.1. De acordo com a definic;ao integrante da legislac;ao que regulamenta a PAT -
Programa de Alimentac;ao do Trabalhador, 0 cartao refeic;ao devera possibilitar a aquisi<;ao
de refeic;6es e lanches prontos em estabelecimentos credenciados como restaurantes,
lanchonetes, padarias e similares.

2.2. as cartoes deverao canter chip, personalizado5 com 0 nome do u5uario do CAU/BA,
com senha pessoal e intransferlvel para utilizac;ao dos cart5es nos estabelecimentos,
consulta de saldos e extratos.

2.3. Os cartces devem ser confeccionados utilizando tecnologia e qualidade tecnica para
evitar fraudes e falsifica<;6es. vtJ(
2.4. A Licitante devera comprovar, sempre que solicitado pelo CAU/BA, que possui fAY
estabelecimentos credenciados para aceitac;ao dos cart6es refelc;ao, seguindo as normas

Rua T~11I16f10do (,u~p()re )18.I',:tllla UP'4 1830-5)0 Saiva<lorfIJA
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do PAT, nas quantidades minimas exigidas. As listagens devem ser apresentadas,
contendo razao social, CNPJ, endere<;o e telefone dos estabelecimentos credenciados.

2.5. Os creditos disponibilizados no cartao serao cumulativos e disponiveis aos usuarios,
independente de frequencia de usa do cartao, sem prazo para expira<;ao, mesmo apos a
vigencia do contrato.

2.6. Ao usuario que deixar de integrar 0 sistema de cartao ou ter suspensa sua e"
participa<;ao por qualquer motivo devera permanecer com 0 saldo disponivel no cartao
sem prazo de expira<;ao, ate a utiliza<;ao total do saldo remanescente.

2.7. Devera ser disponibilizada, em melD nsico au eletronicD, inclusive Internet, relac;ao
completa e atualizada dos estabelecimentos credenciados, para todos os empregados
beneficiados

2.8 0 CAU/BA podera exigir capias dos convenios celebrados com os referidos
estabelecimentos.

2.9. 0 reembolso aos estabelecimentos credenciados sera efetuado pontualmente, sob
inteira responsabilidade da Licitante, independentemente da vigencia do Contrato, nao
cabendo ao CAU/BA a responsabilidade solidaria e nem subsidiariamente por esse
reembolso.

2.10. A Licitante devera realizar a reposir;ao dos cartaes defeituosos, extraviados, furtados
ou roubados, bem como, se necessario, bloquear 0 saldo existente logo apos a devida
comunicaC;ao do fato ocorrido, e credita-Io a favor do empregado, no prazo maximo de 05
(cinco) dias uteis a partir da data de bloqueio.

2.11. A Licitante e responsavel pela reposiC;ao dos creditos utillzados indevidamente
atraves de clonagem do cartao eletronico.

2.12. Os pedidos mensais de recarga nos cartoes deverao ser efetuados pelo CAU/BA por
meio de envio online de arquivo eletronico, ou por meio da Internet, com antecedencia de
05 (cinco) dias corridos da data de entrega pretendida.

2.13. A Licitante devera disponibilizar canal de comunicaC;ao com 0 usuario para
recebimento de sugestaes de credenciamento de estabelecimentos comerciais.

2.14. A Licitante devera atestar que dispae de central de atendimento (Servi<;o de
Atendimento ao Cllente - SAC) 24 horas por dia, 07 (sete) sete dias por semana, para
prestar servic;os de comunicac;ao de perda, roubo, extravio au dano, bloqueio e
desbloqueio, solicitar;ao de 2a via de cartao e senha.

2.15.0 vencimento da nota fiscal sera de 30 dias apos a emissao do documento fiscal. rtf
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2.160 fornecimento sera em creditos mensais, atraves de cartoes magneticos com senha
numerica para validac;ao das transac;oes eletronicas.

2.17 Os cartoes deverao ser entregues personalizados, com nome do funcionario, razao
social do CAU/BA e numerac;ao de identiAcac;ao sequencia I.

2.18 Os cartoes magneticos deverao, ainda, obedecer ao disposto no artigo 17 da Portaria
nO03, de 01 de marc;o de 2002 do Ministerio do Trabalho e Emprego.

2.19 Todos os onus para confecc;ao e entrega dos cartoes serao por conta da
CONTRATADA.

2.20 A CONTRATADA devera facilitar a troca de senha do cartao alimentac;ao ou cartao
refeic;ao que devera ser feita por site ou atendimento de 0800.

2.21 A entrega dos eartoes devera oeorrer na sede do CAU/BA, com enderec;o na Rua
Territorio do Guapore, numero 218, Pituba, CEP41830-520, Salvador/BA.

2.22 0 valor diario do credito por Cartao Refeic;ao ou Cartao Alimentac;ao sera de R$ 22,00
(vinte e dois reais), para pagamento mensal, podendo sofrer reajustes;

2.26. As requisic;oes serao feitas mensalmente pelo CAU/BA;

2.27.0 CAU/BA podera alterar 0 quantitativo de cartoes conforme sua necessidade.

2.28. A quantidade total inicial de empregados do CAU/BA e de 09(nove) pessoas,
podendo variar durante 0 perfodo de vigencia do contrato.

2.29. Os beneffcios serao implementados imediatamente sem prejufzo para os
funcionarios do CAU/SA.

3.ENTREGA
3.1. Os cartoes deverao ser entregues em envelope lacrado, om manual basico de
utilizac;ao. A primeira remessa dos cartoes deve ser entregue bloqueada e 0 desbloqueio
deve ser feito pelo proprio usuario, atraves de Central de Atendimento.

3.2. A entrega dos cartoes devera ser efetuada em ate 05 (cinco) dias uteis apos a
solieitac;ao, na sede do CAU/SA, com enderec;o na Rua Territorio do Guapore, numero 218,
CEP41830-520, Salvador/SA, no horario entre 08h30min as 12hOOmin e das 13h30min as
17hOO, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, sem qualquer custo adicional ou em
outro enderec;o designado pelo pr6prio CAU/SA.

3.3. Em se tratando de emissao de 2" (segunda) via de cartao, 0 prazo de entrega sera de ~(
ate 05 (cinco) dias corridos, a contar da data em que 0 pedido for recepcionado pela

~'-'
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Contratada e nas mesmas condi<;ces estabelecidas nos itens 3.1 e 3.2 e sem onus para 0
CAU/BA.

4. CONDI(;OES DE PARTICIPA(;AO E EXECU(;AO DOS SERVI(;OS.

4.1. Para participac;aona presente licitac;ao,0 licitante devera estar devidamente inscrito
no PAT - Programa de Alimenta,ao ao Trabalhador, conforme disposto no artigo 12,
inciso II, da Portaria nO03, de 01 de mar,o de 2002 do Ministerio do Trabalho e Emprego.

4.2. Por solicita<;ao da CONTRATANTE, devera a CONTRATADA ampliar a rede de
credenciamento, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da
solicita,ao, que devera ser respondida dentro de 15 (quinze) dias uteis.

4.3. A CONTRATADA dever;; manter, nas empresas credenciadas e/ou afiliadas a sua rede,
indica,ao de adesao por meio de placas, selos identificadores ou adesivos;

4.4. A CONTRATADA, quando solicitada pelo CONTRATANTE, devefii disponibilizar
relatorios gerenciais com as seguintes informa,ces minimas:

4.5 As licitantes participantes deste procedimento licitatorio deverao apresentar
junta mente com a proposta, um programa/projeto de realiza<;ao de atividades de
conscientiza,ao e de educa,ao alimentar para os colaboradores do CAU/BA, alem de
divulga,ao sobre metodos de vida saudavel, conforme disposto no artigo 7 da Porta ria nO
03, de 01 de mar,o de 2002 do Ministerio do Trabalho e Emprego.

4.7. A CONTRATADA devera emitir Nota Fiscal Eletronica.

4.8. Os creditos depositados nos cartces nao poderao expirar.

5. OBRIGA(;OES DA CONTRATADA.

5.1. Cumprir integralmente 0 objeto deste Edita!.

5.2. Prestar os servi,os contratados dentro do melhor padrao de qualidade tecnica.

5.3. Executar as serviC;os,nas quantidades e condic;6es contratadas, no perfodo de
vigencia do contrato.

5.4. Comprovar, a qualquer momento, 0 pagamento dos tributos que incidirem sobre 0
objeto contratado.

5.5. Inserir a recarga nos cartces magneticos no valor e data estipulados pelo
CONTRATANTE, no prazo maximo de 01 (um) dia util, contados a partir do recebimento~~-~. W

,~
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5.6. Nos caSDSem que for solicitada a segunda via dos cartoes e as mesmos possufrem
creditos, deverao estes vir com as cargas correspondentes acompanhadas de extrato
certificando 0 saldo.

5.6.1. A segunda via do cartao magnetico alimentac;ao ou refeiC;ao sera entregue nas
mesmas condic;6es estabelecidas anteriormente neste Termo.

5.7. Fiscalizar a rede de estabelecimentos credenciados, tomando as providencias cabfveis It]
para assegurar 0 born funcionamento do sistema de forma regular e constante, mantendo .,'..
atualizada a relac;ao dos estabelecimentos filiados ao sistema e com os quais mantenha
convenio, informando periodicamente ao CONTRATANTEas inclus6es e exclus6es.

5.B. Aceitar os aumentos de valor e quantidade dos cart6es, quando solicitados pelo
CONTRATANTE.

5.9. Arcar com a integralidade das tarifas bancarias decorrentes das transa<;6es inerentes
aos respectivos pagamentos.

5.10. Manter a regularidade fiscal durante toda a execu<;ao do contrato, em
compatibllidade com as obriga<;5es assumidas.

5.11. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, 0 objeto do presente Edital.

5.12. Submeter-se a FiscalizaC;aopor parte do CONTRATANTE. 0 CAU/BA podera efetuar
dlligencia junto aos estabelecimentos credenciados.

5.12. A CONTRATADA devera guardar, em rela<;aoaos dados, informa<;6es ou documentos
de qualquer natureza, exibidos, manuseados, au que par qualquer motivo venha a tamar
conhecimento em razao dos seus servi<;os, 0 mais completo e absoluto sigllo, sob pena de
responsabilidade civil e criminal por sua indevida divulgaC;ao, descuidada ou incorreta
utilizac;ao.

5.13. Comunicar, formal mente, mensalmente, qualquer descredenciamento ou novos
credenciamentos com estabeJecimentos.

5.14. Sera de responsabilidade da CONTRATADA, reembolsar pontualmente as empresas
credenciadas, independentemente da vigencia do contrato.

5.14.1. 0 CAU/BA nao respondera solidariamente e nem subsidiariamente pelo nao
reembolso efetuado as credenciados.

5.15. A CONTRATADA devera disponibllizar a visualiza<;ao do extrato do cartao refeic;ao
on-line, para que os usuarios tenham acesso e tambem 0 CAU/BA podera visualizar o,/J'(
extrato de todos os colaboradores que recebem 0 beneficio. ¥
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6. OBRIGAC;OES DA CONTRANTE.

6.1. Solicitar a empresa CONTRATADA a emissao de cartoes, indicando os valores
pertinentes.

6.2. Solicitar 0 cancelamento de cartoes de empregados desligados do quadro de
funcionarios do CAU/BA ou que deixarem de fazer jus ao beneflcio, solicitando 0
respectivo estorno, quando for 0 caso.

6.3. Orientar seus funcionarios para que se cumpram as determinac;oes legais e nao
desvirtuem a utiliza~aodos valores creditados em seus respectivos cart5es.

6.4. Realizar 0 pagamento conforme definido em Edita!.

7. NUMERO DE FUNCIONARIOS DO CAU/BA:

09 (nove) funcionarios credenciados, atualmente.

7.1. 0 quadro de funcionarios pode vir a sofrer alterac;oes, podendo 0 CAU/BA requisitar,
apenas, a quantidade que julgar necessaria, mediante cobran~asmensais.

8. DOTAc;AO ORC;AMENTARIA.

8.1. A despesa para a presente contratac;ao esta prevista no ORi;AMENTO/CAU/BA/2015,
na conta: 6.2.2.1.01.01.01.003.005 - Auxllio Alimentac;ao.

9. VALORES FACIAlS DOS BENEFicIOS

9.1 Valor facial a ser creditado no cartao, quantidade/mes e quantitativo atual de
empregados beneficiados, facultada a escolha pelo empregado do Cartao RefeiC;ao ou
Cartao Alimentac;ao:

DESCRIcAO EMPREGADOS QNTD. MES VALOR FACIAL VALOR MENSAl
Opc;aodo 09 Dias uteis/mes R$ 22,00 Dias uteis/mes

empregado pelo X valor facial
Cartao RefeiC;ao

ou Cartao
AlimentaC;ao.

9.2. Os valores faciais poderao se fracionados considerado a proporcionalidade aos dias
trabalhos no mes, por motivo e ferias, admissao, demissao e licenc;as.

9.3. A quantidade de funcionarios podera sofrer alterac;oes em razao de novas
contratac;5es ou desligamentos de empregados. 0 quadro acima nao assegura val~ (
minimo mensal, nao sendo obrigatorio a requisic;ao desta quantidade por meso ~
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9.4. Considerando os numeros apresentados na tabela acima, a previsao e de custo
mensa I na ordem de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) mensal, nao incluindo os
valores correspondentes as taxas de administra,ao.

!lUi) [('ffllorlO do GUJpure 218. Pilubd (fP-411IJO'SZQ ,iIlvadof/6A
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ANEXO II
PROPOSTA DE PRE~OS

TAXA ADMINISTRATIVA: ___Ofo

OBSERVAC;:OES:

Declaramos que estamos de acordo com os seguintes itens:

1) No pre~oacima estao inclusos todos os impastos, seguros, taxas, transporte e
quaisquer outras despesas relacionadas ao objeto da presente Ueita<;ao, conforme Edital e
seus anexas.

2) Esta proposta tem valida de de, no minimo, 60 (sessenta) dias corridos, a contar da
data da abertura da sessao.

3) Local de entrega: Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia, Rua Territ6rio do
Guapore, numero 218, Pituba, CEP41830-520, Salvador/BA.

4) 0 abaixo assinado declara estar eiente de que nao Ihe eabera direito de exigir nenhuma
multa ou indenizaC;aofinanceira, caso 0 CAU/BA decida nao contrata-Io.

5) Dados para dep6sito em eonta:

Nome do banco: Nome da ageneia: N.o da agencia: N.o da conta corrente:

.................................................. , de de 2015.

(assinatura do representante legal da empresa)

(nome do representante legal da empresa)

OBSERVA«;lo: Este documento devera ser preenchido preferencialmente em papel
timbrado da empresa licitante e estar devidamente assinado por seu representante
legal. Quando nao for em papel timbrado, devercl constar 0 carimbo com CNPl dessa
empresa.
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ANEXO III
PREGAOPRESENCIAL - N° 006/2015

MODELO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa com

.'0
na ~sede

C.N.PJ. nO.
representada pelo (a) Sr.(a) ,
CREDENCIA o(a) Sr.(a) , portador(a) do R.G.
nO e C.P.F. nO. , para representa-Ia perante
o CAU/BA em licita<;ao na modalidade Pregao PresenciaI nO 006/2015, que tem como a
contrata<;ao de empresa para fornecimento e entrega de cart5es refei<;ao na modalidade
eletr6nico e respectivas recargas mensais para utiliza<;ao em estabelecimentos
especializados e rede credenciada, para 0 quadro funcional do CAU/BA, em conformidade
com este edital e seus anexos, possibilitando a aquisic;ao de refeic;5es prontas em
restaurantes e estabelecimentos similares, na forma definida pela legislac;ao pertinente e
dispositivos normativos do Ministerio do Trabalho e Emprego que regulamentam 0 PAT -
Programa de Alimentac;ao ao Trabalhador, pelo 0 periodo de 12 (doze) meses, podendo
ser prorrogado, de acordo com 0 art. 57, II, da Lei 8.666/93, conforme 0 constante no
Edital e em seus Anexos.

__ de ,de 2015.

(assinatura do representante legal da empresa)

(nome do representante legal da empresa)

OBSERVA~AO: Este documento devera ser preenchido em papel timbrado ou
com identifica~iio com 0 carimbo do CNPJ da empresa licitante e estar
devidamente assinado por seu representante legal.

RUiJTem!6f10 de Gu~pnrf' 118, Prtuba [fP'41330-Sl(I ~<Jivarlor!6A
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAC;:OES

1) Declarac;ao de Concordancia com 0 estipulado no Edital;

2) Declarac;ao - Cumprimento do Inciso XXXIII do ART. 7° da Constituic;ao Federal.

3) Declarac;ao - Possui a quantidade minima de estabelecimentos cadastrados ou que se IIID..
compromete a cadastrar W
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PREGAO PRESENCIAl N° 006/2015

DECLARA!;AODE CONCORDANCIA COM OS TERM OS DO EDITAl DECLARA<;AO

A empresa inscrita no CNPJ/MF sob nO ~.
___________ , por intermedio de seu representante legal ora) Sr(a)

, portador(a) da Carteira de Identidade RGnO .",~
------------e-d~o-==CPF nO

DECLARA que examinou criteriosamente os documentos deste Edital e julgou-os
suficientes para a elaboraC;aodas propostas tecnica e financeira voltadas ao atendimento
do objeto licitado em todos os seus detalhamentos. DECLARAainda que ate a presente
data, esta empresa nao foi considerada inid6nea pelo Sistema CAU, nao subsistindo
nenhum fator impeditivo a sua participac;aono presente certame licitatorio.

____ de de~

________________ (representante legal)

,
RUiJferlliDflO do Guap<)(,i !lS, ~i\t![la Up·413JO-520 S<)I\'cldorfBI~
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PREGAO PRESENCIAL NO 006/2015.

DECLARA<;AO - CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7°
DA CONSTITUI<;AO FEDERAL

DECLARA<;AO

......................................................................................... inserito no CNPJ
n° , por intermedio de seu representante legal o(a)
Sr(a) , portador(a) da Carteira
de Identidade nO' e do CPFnO , DECLARA,
para fins do disposto no ineiso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993,
aereseido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nao emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de
dezesseisanos.

Ressalva:emprega menor, a partir de quatorze anos, na eondi§aode aprendiz ( ) .

(Local e data)

Rua ferrr16rlO do (,lI~IW~ n8, Pr:c[la lfP'418J(l-510 Salvddor/HA
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MODELO DE DECLARAI;AO DE QUE POSSUI A QUANTI DADE MiNIMA DE
ESTABELECIMENTOSCADASTRADOSOU QUE SECOMPROMETEA CADASTRAR

CAU/BA
Pregao Presencial nO006/2015

Objeto: contrata,ao de empresa para fornecimento e entrega de cartoes na modalidade
eletronico e respectivas recargas de creditos mensa is para utiliza,ao em estabelecimentos
especializados de rede credenciada, para 0 quadro funcional do CAU/BA.

-:- ' inscrito no CNPJ/MF sob 0 nO , por intermedio
de seu representante legal o(a) Sr.(a). portador (a) da Carteira de
Identidade nO e do CPF/MF nO , DECLARA, para fins legais,
de que possui a suficiente de estabelecimentos cadastrados em cada modalidade em
Salvador e regiao metropolitana, ou, caso nao tendo, se compromete a cadastrar, dentro
do prazo de 03 (tres) meses, sob pena de rescisao contratual.

(local e data)

(representante legal)

OBSERVAI;AO: Este documento devera ser preenchido em papel timbrado ou
com identifica~ao com 0 carimbo do CNPJ da empresa licitante e estar
devidamente assinado por seu representante legal.

Rua TerntoJIil do (,U<lflOl!? liS, Pltuba UP-41S30·S20 Salvadm!BA
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ANEXOV

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE VALE REFEI(;iiO QUE
ENTRE 51 FAZEM 0 CON5ELHO DE ARQUITETURA E
URBANI5MO DA BAHIA E A EMPRE5A
...................................... , NA FORMAABAIXO:

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, 0 CON5ELHO DE
ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA, Autarquia Federal, com sede na Rua Territorio
do Guapore, nO 218, Pituba, CEP 41830-520, inscrito no CNPJ sob 0 nO 15.158.665/0001-
03, neste ato representado por seu Presidente, ,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a
EMPRESA , inscrita no CNPJ/MF sob 0 nO
___ :-:- ' com sede , neste ato,
representada por , doravante designada CONTRATADA,
vem, na forma da legisla~ao em vigor e de acardo com as seguintes diusulas e condi~5es,
firmar 0 presente instrumento de Contrato, em conformidade com 0 Pregao Presencial nO
006/2016 e seus anexos.

1. DO OBJETO

1.1 0 presente Contrato tem por objeto a presta~ao de servi~os especializados de
gerenciamento, implementac;aoe administrac;aode auxllio alimentac;ao, atraves de cartao
magnetica Alimenta~ao ou Cartao Magnetico Refei~ao, e respectivas recargas de creditos
mensais, destinados aos empregados do CONTRATANTE, que possibilitem a aquisi~ao de
generos alimenticios "in natura" e refei~5es prontas, atraves de rede de estabelecimentos
credenciados no Estado da Bahia, na forma definida na legisla~o do Ministerio de
Trabalho e Emprego que regulamenta 0 PAT - Programa de Alimenta~ao do Trabalhador,
conforme descrito neste Edital enos seus anexos, em especial no Termo de Referencia,
partes integrantes deste Edital.

1.2 0 Valor facial a ser creditado no cartao, quantidade/mes e quantitativo atual de
empregados beneficiados, facultada a escalha pelo empregado do Cartao Refei~ao ou
Cartao Alimenta<;ao:

DESCRI(;iio EMPREGADOS QNTD. MES VALOR FACIAL VALOR MENSAL
Op~o do 09 Dias iJteis/mes R$ 22,00 Dias iJteis/mes

empregado pelo X valor facial ~WCartao Refei<;ao

i
ou Cartao

Alimenta<;ao.
(il'.jL~

RUJ lerrrtilrro do GUopNe 218, PilUbd (,[H1fl3(>520 Salvador/SA
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1.3 empregado podera optar por Cartao Alimenta,ao ou Cartao Refei,ao, que sera
implementado pela Contratada obedecendo-se os quantitativos e valores do quadro supra.

1.40 local de entrega do objeto sera no seguinte endere,o:

Sede do CONSELHODE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU/BA.
Rua Territorio do Guapore, nO218, Pituba, Salvador/BA. GIl"
CEP: 41830-520
AlC: Gerencia Administrativa e Financeira, em dias uteis das 08:30 12:00h e das 13:30 as ',~,'
18:00h

2. DOS DOCUMENTOS QUE INTEG RAM 0 CONTRATO

2.1. Para todo e qualquer efeito juridico, constituem partes integrantes e indissaciaveis do
presente Contrato, independentemente de transcri,ao, os seguintes documentos:

a) Pregao Presencial nO006/2015 e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA datada de _

3. DO PRAZO DE VIGENCIA

3.1 0 presente contrato sera firmado com ciausula de vigencia de 12 (doze) meses
contados a partir de sua assinatura, podendo ser sucessivamente renovado, por interesse
da CONTRATANTE devidamente manifestado por escrito, ate 0 prazo maximo de 60
(sessenta) meses, de acordo com a previsao contida no art. 57, inciso II da Lei 8.666/93.

3.2 0 contrato podenj ser rescindido nos termos e hipoteses dos artigos 77 a 80 da Lei nO
8.666/93 e suas atualiza,5es, sem prejuizo das san,5es cabiveis.

4. VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 0 CONTRATANTE pagara a contratada mensalmente, 0 valor correspondente a soma
do valor facial de todos os cartoes magneticos, e mais a taxa de administra<.;ao
correspondente a %, incidente sobre 0 valor global dos creditos dos cart5es.

4.2 No valor acima estao incluidas todos os custos que incidam ou venham a incidir direta
ou indiretamente sobre 0 objeto deste Contrato, tais como impostos, taxas, salarios,
seguras, lucras cessantes, encargos sociais e trabalhistas e transporte.

4.3 0 percentual correspondente a Taxa de Administra,ao nao sofrera alterac;ao durante a
vigencia do instrumento contratual, bern como dos eventuais aditivos firmados.

4.4 0 valor do beneficio do Auxfiio Alimentac;ao podera ser reajustado anualmente.

Rua Teffllorio do 6uapore 118, Pl!lJva (tP·1IS}O·52u 'ialvadmjBA
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4.5 Os pagamentos serao efetuados pelo CONTRATANTE, em ate 08 (oito) dias uteis,
contados da data posterior do "atesto de recebimento" constantes nas respectivas notas
fiscais dos servic;os efetivamente executados.

4.6 As Notas Fiscais/Faturas que apresentarem incorrec;5es serao devolvidas a
CONTRATADA para devidas correc;5es. Nesse caso, 0 prazo de que trata 0 item "15.1"
desta clausula comec;ara a contar a partir da data de apresentac;ao da Nota Fiscal/Fatura
sem incorrec;6es.

4.7 A CONTRATADA encaminhara Nota Fiscal/Fatura da Prestac;ao dos Servic;os,
correspondente ao valor apurado, no prazo de ate 05 (cinco) dias uteis, ap6s a data
estipulada para a recarga e/ou credito mensal dos cartoes, a qual devera ser entregue na
sede do CONTRATANTE, junto a Gerencia Administrativo Financeira.

4.8 Na data da emissao do documento fiscal espedfico, a CONTRATANTE deve ser
informada par meio eletronico atraves do e-mail financeiro@cauba.gov.br sabre 0 fato e
receber tambem eletronicamente 0 link para emissao da nota fiscal eletronica e
respectivos boletos digitalizados.

4.9 A CONTRATADA e responsavel por todos os encargos fiscais, trabalhistas e
previdenciarios, incidentes sobre os servic;os e obras contratados.

4.10 Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidac;ao
qualquer obrigac;ao financeira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplencia, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de prec;os ou correc;ao
monetaria.

4.11 Se a CONTRATADA descumprir qualquer termo ou condic;ao a que se obrigar no
presente certame por sua exclusiva culpa podera 0 CONTRATANTE, reter 0 pagamento,
ate que seja sanado 0 respectivo inadimplemento, nao sobrevindo, portanto, qualquer
onus ao CONTRATANTE resultante desta situac;ao.

4.120 atraso no pagamento do documento fiscal emitido, desde que a licitante nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, sujeitara 0 CONTRATANTE ao pagamento de
juras morat6rio de 1% (hum por cento) ao mes, ate 0 efetivo pagamento, alem da devida
atualizac;ao monetaria.

4.13 0 CONTRATANTE efetuara a retenc;ao dos impostos eventualmente incidentes sobre
o valor do bem/serviC;o, conforme previsto na Lei Federal nO 9.430/96 e Instruc;ao
Normativa SRF nO480/04.

4.14 Cabera a CONTRATADA destacar na Nota Fiscal ou Fatura os tributos que
eventualmente incidam sobre 0 valor do bem ou servic;o objeto deste Contrato, nOd9.. (
termos previstos na Lei Federal nO9.430/96 e Instruc;ao Normativa SRF nO480/04. t'"

kUJ T('f!I(m:o do 6uapore llS, PIUlb~ np-41S30-S2t) Salvador/SA
WWw.(ilutnorQ.br
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4.15 Os pagamentos dos prec;os apurados serao feitos ap6s apresentac;ao dos necessarios
documentos fiscais (recibos, notas fiscais e similares), mediante deposito em conta da
licitante vencedora, par meio de transferencia bancaria, devendo a empresa informar 0
numero de sua conta bancaria, agencia e banco no corpo do documento fiscal.

5. AUMENTO OU SUPRESSAO DOS SERVI~OS

5.1 A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condic;oes contratuais, os ~
acrescimos ou supressoes que se fizerem necessarios no objeto desta Iicitac;ao, durante a ..
vigencia contratual, ate 0 limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no §
10 do artigo 65, da Lei 8.666/93 e suas atualizac;oes.

5.2 Nenhum acrescimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no item
anterior, salvo para as supress6es resultantes de acordo celebrados entre as partes.

6. DAS OBRIGA~OES

6.1 Obrigac;oes da CONTRATADA:

6.1.2. Para atendimento ao objeto aqui licitado, serao rigorosamente obedecidas todas as
condic;6es estipuladas e previstas neste Edital e em seus Anexos, normas legais e
administrativas aplicaveis, bem como as condi<;6escontidas nas propostas das empresas.

6.2 Obrigac;6es do CONTRATANTE:

6.2.1 Repassar todas as informac;oes necessarias para 0 fornecimento, objeto deste Edital;

6.2.2 Efetuar os pagamentos devidos a Contratada, de acordo com 0 discriminado na
Clausula Quinta deste instrumento;

6.2.3 Informar a CONTRATADA sobre ocorrencias relacionadas com 0 fornecimento e
diligenciar nos casas que exigirem provid€mciascorretivas;

6.2.4 Solicitar a empresa CONTRATADA a emissao de cartoes, indicando os valores
pertinentes;

6.2.5 Solicitar 0 cancelamento de cartoes de empregados desligados do quadro de
funcionarios do CONTRATANTE ou que deixarem de fazer jus ao beneficio, solicitando 0
respectivo estorna, quando for 0 caso;

6.2.6 Orientar seus funcionarios para que se cumpram as determinac;oes legais e nao
desvirtuem a utiliza<_;:aodos valores creditados em seus respectivos cart5es;

6.2.7 Realizar 0 pagamento con forme definido em Edital.

R~<lleml6ri(t 01)Gu~pOl~21S, Pliuba UP-413JO-510 SalvildorjBA
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7. FORMA DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO.

7.1 A empresa obriga-se a executar 0 objeto licitado em conformidade com as
especificac;5es e condic;5es do Edital e Termo de Referencia, sob pena de aplicaC;ao das
sanc;5esprevistas neste Edital e em seus Anexos.

7.2 A empresa obriga-se a entregar os cart5es magneticos nos locais e quantitativos
definidos neste Contrato. el'.
7.3 Os itens a serem fornecidos deverao ser novas, nao denotando usa anterior au ""
recondicionamento.

7.4 0 recebimento provisorio do objeto nao exclui a responsabilidade civil a ele relativa,
nem a etico-profissional, pela sua perfeita execuc;ao e dar-se-a se satisfeitas as seguintes
condic;5es:

7.4.1 Devidamente embalado e identificado;

7.4.2 Nas quantidades corretas;

7.4.3 Respeitar a especificac;ao e 0 quantitativo dos produtos/serviC;os indicados neste
Edital e em seus Anexos.

7.5 0 recebimento definitiv~ dos itens fornecidos se dara apos a:

7.5.1 Verificac;ao ffsica para constatar a integridade dos mesmos;

7.5.2 Verificac;ao da conformidade com as quantidades e especificac;5es constantes nos
Anexos deste Edital.

7.6 Satisfeitas as exigenCias anteriores, lavrar-se-a Termo de Recebimento Definitivo, que
podera ser substitufdo pelo ateste na Nota de Entrega, efetuado pelo preposto
devidamente nomeado pelo CONTRATANTE.

7.7 Caso sejam insatisfatorias as condic;5es de recebimento sera lavrado Termo de
Recusa, no qual se consignarao as desconformidades, devendo o(s) produto(s)
rejeitado(s) ser(em) substitufdo(s) no prazo de 72 (setenta e duas) horas, quando serao
realizadas nova mente as verificap5es antes referidas.

7.8 Caso a substituic;ao nao ocorra no prazo determinado, estara a empresa incorrendo
em atraso na entrega e sujeita a aplicaC;aodas sanc;5es previstas neste Edital e em seus
Anexos.

7.9 Os itens fornecidos deverao ser substitufdos por outros com as mesmas caracterfstiGI1? (
solicitadas na especificaC;aoconstante neste Edital e em seus Anexos. ~N

~ua TefI'itorio do LLapoH' tiS, D:!UOil (fD-11830-S20 ,all'adur/BA
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8. DOTAC;AO ORC;AMENTARIA

8.1 A despesa para a presente contratac;ao esta prevista no OR<;AMENTO/CAU/BA/2015,
na conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxflio Alimentac;ao.

9. FISCALIZAC;AO

9.1 Cabe ao CONTRATANTE proceder it fiscalizac;ao dos servic;os, quanto it quantidade e ~
ao atendimento de todas as especificac;6es. '!Zfj
9.1.1 Se os servic;os forem executados fora das condic;6es estabelecidas neste Edital e em
seus Anexos, os mesmos nao serao aceitos, sendo que todos os onus correrao por conta
da empresa fornecedora.

9.2 0 CONTRATANTE tera 0 direito de recusar a prestac;ao do servic;o que nao satisfac;a as
especifica,6es estabelecidas neste Edital e em seus Anexos ou que seja executado fora do
prazo preestabelecido.

9.3 As irregularidades constatadas pelo CONTRATANTE deverao ser comunicadas it
empresa contratada, em tempo habil, para que sejam tomadas as pravidencias
necessarias para carrig i-las ou, quando for 0 caso, aplicar as penalidades previstas.

9.4 A fiscaliza,ao feita pelo CONTRATANTE nao diminui, substitui ou exclui a
responsabilidade da CONTRATADA decorrente das obriga,5es aqui assumidas.

9.5 Os servi,os s6 serao considerados prestados ap6s parecer favoravel da fiscalizac;ao do
CONTRATANTE.

9.6 Fica designado 0 colaborador Ralfe Almeida Vinhas, Matrfcula n.o 007, empregado do
CONTRATANTE, gestor do presente Contrato e por consequencia responsavel legal para
os correspondentes efeitos, especialmente no que tangem a fiscaliza<;:ao e
acompanhamento da efetiva execu,ao do seu objeto.

10. DAS PENALIDADES

10.1 Pela inexecu,ao total ou parcial do objeto pactuado, conforme 0 caso, a
CONTRATANTE podera aplicar it CONTRATADA as seguintes san,6es:

10.1.1 Advertencia;

10.1.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre 0 valor total da contratac;ao, no caso de
inexecuC;aototal ou parcial do mesmo;

10.1.3 Rescisao contratual, conforme apurac;ao de nao conformidade;

10.1.4 Declarac;ao de inidoneidade para lieitar ou contratar com 0 CONTRATANTE.

RUiIIenllOuo do Guapofo? 218, PltuhJ up·" liDO-StU Sal\'~dor/BA
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10.2 0 valor da multa aplicada sera retido dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE
e, caso a diferen<;a nao seja suficiente, sera cobrada de acordo com a legisla<;ao vigente.

10.2.1 A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais san<;Bes
previstas neste Edital e em seus Anexos.

10.3 A empresa vencedora ficara sujeita, ainda, as penalidades previstas nas normas do
CONTRATANTE que regem este procedimento licitatorio.

lOA Ficara impedida de licitar e de contratar com 0 CONTRATANTE, pelo prazo de ate 2
(dois) anos, garantido 0 direito previo da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni<;ao ou ate que seja promovida a reabilita<;ao perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, 0 licitante que:

1004.1Niio mantiver a proposta, injustificadamente;
1004.2Comportar-se de modo inid6neo;
10.4.3 Fizer deciara<;ao falsa;
10AACometer fraude fiscal;
1004.5 Falhar ou fraudar no fornecimento do objeto.

10.5 A penalidade de declara<;ao de inidoneidade podera ser pro posta, se a
CONTRATADA:

10.5.1 Descumprir ou cumprir parcialmente obriga<;ao contratual, desde que desses fatos
resultem prejuizos ao CONTRATANTE.

10.5.2 Sofrer condena<;ao definitiva por pratica de fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos, au deixar de cumprir suas obrigac;:oes fiscais au parafiscais;

10.5.3 Tiver praticado atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licita<;ao ou do objeto
do contrato, apos a assinatura do mesmo.

10.504 A falta do fornecimento do objeto nao podera ser alegada como motivo de for<;a
maior e nao eximira a CONTRATADA das penalidades a que esta sujeita pelo nao
cumprimento das obriga<;5es estabelecidas neste Edita!.

11. RESCISAO

11.1 Ficara 0 presente Contrato rescindido de pleno direito, independentemente de
interpela<;ao judicial ou extrajudicial, em especial por:

11.1.2 Descumprimento ou cumprimento irregular das clausulas pactuadas, especifica<;5es

oo~~ ~

11.1.3 Lentidao na execu<;aoque possa dar margem ao descumprimento de prazos;

Rua femt6ria do Guapore 21&,Piluba ([P-41830·S2C SdivadujBA
WWNr,lUb},(:(q,br



ConselhodeArquitelu"
e Urbanismo da Bahia

11.1.4 Paralisac;ao da prestac;ao dos servic;os sem justa causa ou sem autorizac;ao do
CONTRATANTE;

11.1.5 Subcontratac;ao total ou parcial de seu objeto ou pela cessao ou transferencia total
ou parcial do objeto deste Contrato, exceto se permitida expressamente pelo do
CONTRATANTE;

11.1.6 Reiterac;ao de falhas na execuc;ao comprovadamente havidas;

para acompanhar e l:"11.1.7 Desatendimento das determinac;aes regula res do designado
fiscalizar a execU!;;ao;

11.1.8 Decretac;ao de falencia;

11.1.9 Dissoluc;ao da sociedade;

11.1.10 Alterac;ao social ou modificac;ao da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execuc;ao do Contrato.

11.2 Em qualquer das hipoteses acima referidas, a CONTRATADA devera reparar
integralmente os prejuizos causados ao CONTRATANTE.

11.3 Ressalvados os casos de inadimplencia que impliquem na rescisao contratual e na
aplicac;ao de penalidades, 0 Contrato podera ser rescindido, ainda, por vontade das
partes, mediante comunicac;ao expressa com antecedencia minima de 30 (trinta) dias,
desde que disso nao resultem prejuizos ao CONTRATANTE.

12. DO FORO

Fica eleito 0 Foro da Justic;a Federal, Sec;ao Judiciaria do Estado da Bahia, Comarca da
Capital Salvador/BA, para dirimir quaisquer questaes oriundas da execuc;ao deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam 0 presente contrato em 02 (duas) vias
de igual teor e forma na presenc;a das testemunhas, para que produza os seus efeitos
juridicos e legais.

Salvador, ---'de de 2015.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1) 2) _

RUilIdlltorio do Guapore 11~, PilUDcl(EP·41SjO·520 SJivadorjBA
WwwXJUba.DI(j.br



Conselho de Arquitetura
e Urbanismu da Bahia

ANEXOVI

MODELO DE PROCURA~AO

PREGAON° 006/2015

Pelo presente instrumento particular de procura~ao, a empresa , com sede ,
inscrita no CNPJ/MF sob 0 nO , representada pelo(s) seu(s) socio(s) , acima
qualificado(s), nomeia e constitui seu bastante procurador ....... , residente e domiciliado
........ , portador da CE,dulade identidade nO , inscrito no CPF/MF sob 0 nO
......... , ao qual confere poderes para representar a OUTORGANTE, perante quaisquer
repartic;5es da Administrac;ao Publica Federal, Municipal e Estadual, empresas de
economia Mista, em especial ao CAU-BA, com poderes para formular ofertas e lances de
prec;os e para praticar todos os demais atos pertinentes ao certame Pregao Presencial
006/2015, em nome da representada podendo para tanto, acordar, discordar,
transigir, dar e receber quitac;ao, firmar comprom;ssos assinar e autenticar
documentos, formular lances verbais de prec;os,interpor e desistir de recursos, assinar
ata, no curso de qualquer processo licitatorio.

Salvador, _

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

Ru~ lUi 110110do Guapore 21~t PI\uoa HP-.11830-"20 ~alvadmi6A
ww ....(allba.Ofij.bt


