MUNICÍPIO DE BOM RETIRO DO SUL
SETOR DE LICITAÇÕES

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014
Município de Bom Retiro do Sul
Edital de Pregão nº 008/2014
Tipo de julgamento: Menor preço
Processo nº 303/2014

Edital de Pregão Presencial visando à contratação de
serviços de oficinas de artesanato que serão realizadas no CRAS e
na Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social na Oficina
Terapêutica - Saúde Mental, conforme especificações constantes
no Termo de Referência - Anexo I deste edital.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM RETIRO DO SUL, no uso de suas atribuições, torna público, para
conhecimento dos interessados, que às 09 horas, do dia 19 do mês de março do ano de 2014, na sala de reuniões do
Setor de Licitações, localizada na Av. Senador Pinheiro Machado, nº 35, se reunirá o pregoeiro e a equipe de apoio,
designados pela Portaria nº 168/2013, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação,
objetivando a contratação de serviços de oficinas de artesanato que serão realizadas no CRAS e na Secretaria
Municipal de Saúde e Ação Social na Oficina Terapêutica - Saúde Mental, conforme especificações constantes no
Termo de Referência - Anexo I deste edital.
O presente certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações, demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e nos seus
anexos.
1. DO OBJETO:
1.1. A presente Licitação tem por objeto a contratação de serviços de oficinas de artesanato que serão
realizadas no CRAS e na Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social na Oficina Terapêutica - Saúde Mental, ambas
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com carga horária semanal de 20 horas, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I deste
edital.
2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:
2.1. Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital,
deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não
transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição:
AO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO DO SUL

AO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO DO SUL

EDITAL DE PREGÃO Nº 008/2014

EDITAL DE PREGÃO Nº 008/2014

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO

PROPONENTE (NOME COMPLETO)

PROPONENTE (NOME COMPLETO)

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:
3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, por meio de
seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente identificado e
credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada.
3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de
identidade.
3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser apresentada
fora dos envelopes.
3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá
apresentar:
a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;
a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de
sociedade por ações;
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a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de
sociedade civil;
a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, em se
tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;
a.5) registro comercial, se empresa individual.
b) se representada por procurador, deverá apresentar:
b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida, em
que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa
outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de
amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou
b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando a
existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao
certame.
Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado do
ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa.
Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a
carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento para os fins
deste procedimento licitatório.
3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório a
licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.
3.5. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar
123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 a 6.18 e 7.3, deste edital, deverão apresentar, fora dos
envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador, de que se enquadra como
microempresa ou empresa de pequeno porte.
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3.5.1. As cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 a 6.18 e 7.3, deste edital, conforme o
disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, fora dos envelopes, no
momento do credenciamento, declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido
acima.

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e demais
pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nº 01 - PROPOSTA e
nº 02 - DOCUMENTAÇÃO.
4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a
participação de nenhuma licitante retardatária.
4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, a s q u a i s d e v e r ã o :
a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais,
bem como para a prática dos demais atos do certame;
b) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação.

5. DA PROPOSTA DE PREÇO:
5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em no mínimo 60 (sessenta) dias,
deverá ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo
representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá
conter:
a) Razão social da empresa;
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b) Preço unitário líquido, indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas quaisquer
vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e
comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que
correrão por conta da licitante vencedora;
c) Descrição completa do produto ofertado, incluindo marca, modelo, referências e demais dados
técnicos;
Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no
máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual
contratação.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta de valor
mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais
e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora.
6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão
as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer
que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas.
6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores
serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e
decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, até a proclamação da vencedora.
6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para
determinação da ordem de oferta dos lances.
6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante,
obedecida à ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4.
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6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 05 (cinco minutos) para apresentar nova proposta.
6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às
penalidades constantes no item 13 deste edital.
6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na
exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de apresentar novos lances, sendo
mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das propostas.
6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente
com a proponente para que seja obtido preço melhor.
6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as licitantes
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço
apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com os valores
consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito.
6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarada
vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo
com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado.
6.13. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;
c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do item
5;
b) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis.
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Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem
previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o
instrumento convocatório.
6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.
6.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, §2º,
da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as
microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 3.5.1, deste edital.
6.15.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela
microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco por
cento) à proposta de menor valor.
6.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor
valor será convocada para apresentar, no prazo de 05 (cinco) minutos, nova proposta inferior àquela considerada, até
então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea
anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às
demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na
hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item.
6.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do
item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de
menor valor.
6.18. O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de
menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.
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6.19. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o
registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise
da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos.
6.20. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer
informações acerca do objeto ser esclarecidas previamente junto ao setor de Licitações deste Município, conforme
subitem 14.1 deste edital.
6.21. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para continuação
dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes.

7. DA HABILITAÇÃO:
7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE Nº 02, os
seguintes documentos:
a) Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o
modelo do Decreto Federal n° 4.358-02;
b) Declaração de que inexistem fatos impeditivos à sua habilitação no presente processo licitatório;
7.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
d) decreto de autorização, em se tratando 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.
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7.1.2.1

Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos referidos no

item 7.1.2, a empresa que já os houver apresentado no momento do credenciamento, previsto item 3 deste edital.
7.1.3. REGULARIDADE FISCAL:
a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;
b) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos e
Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos quanto à dívida
ativa da União).
c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
e) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS), demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei;
f) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
7.1.4. REGULARIDADE TRABALHISTA:
a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
7.1.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Carteira de artesão, para comprovação de experiência;
b) Certificado de Curso de Arte Terapia, somente para o item 02, correspondente à oficina terapêutica
do Programa Saúde Mental;
7.2. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item
3.5.1, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 7.1.3, deste edital,
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terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 02
(dois) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame.
7.2.1. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez por igual período, a
critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do
respectivo prazo.
7.2.2. Ocorrendo a situação prevista no item 7.2, a sessão do pregão será suspensa, podendo o
pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a
comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação.
7.2.3. O benefício de que trata o item 7.2 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a
cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
7.2.4. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.2, implicará na inabilitação do
licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2.
7.3. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 60
(sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de
05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.

8. DA ADJUDICAÇÃO:
8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor preço
será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante e
examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente,
até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o
pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.
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8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora e, a
seguir, proporcionará aos licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo
que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer por
parte da licitante.

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
9.1. Tendo a licitante, manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de recorrer,
esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso.
9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de
que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no
prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do
processo.
9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública do
pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.
9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato recorrido,
a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas
razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da subida do
recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora.

10. DOS PRAZOS:
10.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de até 10 (dez) dias, convocará os
participantes classificados para assinar a ata de registro de preços, desde que aceite vender pelo preço do 1º
classificado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
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10.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez e pelo mesmo período, desde
que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
10.3. O prazo de início para a prestação dos serviços será de 05 (cinco) dias, a contar da assinatura do
contrato, devendo ser realizados no município de Bom Retiro do Sul, sendo que os horários, dias da semana e o local,
serão definidos pela Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social, juntamente com a empresa declarada vencedora ao
final do certame.
10.4. O contrato terá vigência até o dia 31 de dezembro do ano corrente.

11. DO PAGAMENTO:
11.1. O pagamento será efetuado contra empenho, após a prestação dos serviços e seu respectivo
aceite, por intermédio da Tesouraria do Município mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura.
11.2. A nota fiscal/fatura, emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a
indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de serviço, a fim de se acelerar o trâmite de
recebimento do serviço e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.
11.3. O pagamento será efetuado mensalmente até o 5º dia útil subsequente a prestação dos serviços, a
contar do recebimento da fatura acompanhada do plano de trabalho, onde deverá constar a descrição dos serviços e
atividades desempenhadas e a carga horária, com o aceite da fiscal do contrato.

12. DAS PENALIDADES:
12.1. Pelo inadimplemento das obrigações, sejam na condição de participante do pregão ou de
contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos;
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b) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
c) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao
resultado: advertência;
d) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
e) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 02 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
f) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
g) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade
cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05 anos e multa
de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
12.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
12.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

13. DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL:
13.1. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
13.1.1. As petições deverão ser protocoladas junto ao Setor de Tesouraria do Município, sito a Rua
Senador Pinheiro Machado, 35, Centro, Bom Retiro do Sul – Aos cuidados do Setor de Licitações.
13.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.
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13.1.3. Em caso de alteração no texto do edital e de seus anexos, que afete a formulação das propostas,
o prazo de divulgação será restituído na íntegra.
13.2. Nos eventuais atos de impugnações, somente serão válidos os documentos originais, protocolados
da forma explicitada no item 14.1.1., caso contrário, não protocolando na forma definida, o Pregoeiro não apreciará o
teor dos citados documentos.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
14.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de
interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Bom Retiro do Sul, Setor de Licitações,
sito na Av. Senador Pinheiro Machado nº 35, ou pelo telefone (51) 3766-1255, no horário compreendido entre as
08h00min e 17h30min horas, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para
recebimento dos envelopes.
14.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente pregão
encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, Setor de Licitações.
14.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato
do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil
ou de expediente normal subsequente ao ora fixado.
14.4. Para a agilidade dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu
endereço, e-mail e os números de fax e telefone.
14.5. Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresentados
em original ou por qualquer processo de cópia autenticada, por tabelião ou por servidor, ou, ainda, publicação em
órgão da imprensa oficial.
14.6. As cópias extraídas da internet dos documentos referidos nos item 7.1.3, alíneas b, c e d, serão
tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital, conferidos pela Administração.
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14.7. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do
limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado.
14.8. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
14.9. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por
ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666-93).
14.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Estrela para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do
contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

Bom Retiro do Sul, 25 de fevereiro de 2014.

Paulo André Eidelwein

Edson da Silva Heidt

Vice-Prefeito em exercício de Prefeito Municipal

Pregoeiro

Este edital foi devidamente examinado e aprovado por esta
Assessoria Jurídica.
Em _____-_____-________

_____________
Assessor Jurídico
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ANEXO I
PROJETO 01
1. IDENTIFICAÇÃO
1.1. Projeto Social Artesanato: alternativas de trabalho e cidadania para a população de Bom Retiro do Sul
1.2. Nome da Instituição: Prefeitura Municipal de Bom Retiro do Sul
1.3. Coordenadora do Projeto: Ana Paula Schwertner (Assistente Social)
1.4. Equipe responsável pela execução: Ana Paula Schwertner e oficineira
1.5. Carga Horária Semanal: 20 Horas
1.6. Endereço: Rua Jorge Fett,

Bairro: Centro

CEP: 95870-000

1.7. Telefone: 51 3766-1123
1.8. Email: das@bomretirodosul.rs.gov.br
2. JUSTIFICATIVA
Através da observação do interesse dos usuários do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de
ingressar nas oficinas do Programa de Atenção Integral as Famílias (PAIF), constatamos que a maioria demonstrava
interesse em participar das Oficinas de Artesanato.
Serão trabalhadas com os grupos, atividades que englobam as regras básicas de convívio, autonomia
individual, familiar e social, com o objetivo de proporcionar uma melhor qualidade de vida do usuário, favorecendo
assim o convívio familiar e o exercício de sua cidadania, bem como geração de emprego e renda.
Os resultados desse trabalho serão percebidos rapidamente com os grupos, no desenvolvimento das
habilidades básicas, regras e normas estabelecidas, comportamento, cooperação, assiduidade, pontualidade,
iniciativa, responsabilidade, trabalho em grupo, e também as habilidades específicas das oficinas, desenvolvimento da
coordenação motora, conhecimento e domínio de técnicas.
Ao se trabalhar com artesanato é possível obter ganhos, sejam adicionais, para aqueles que já possuem outro
tipo de trabalho, ou efetivos, para os que irão torná-lo uma fonte de renda. Por outro lado existe também o fato do
artesanato ser um tipo de trabalho mais livre, na medida em que as pessoas podem exercer o ofício em sua própria
casa, e a qualquer hora, comercializando-o posteriormente nas feiras de artesanato ou diretamente nas lojas
especializadas.
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Outro aspecto é o de ser uma atividade que propicia um relaxamento, tanto do ponto de vista mental quanto
físico, estimulando a concentração, a memória sendo, portanto indicado para participantes de todas as idades. Esta
última característica do artesanato, talvez seja a mais interessante e por isso mesmo irá ser explorada quando da
realização desta oficina, pois além de exercitar as habilidades manuais, proporcionará uma maior integração entre as
pessoas, assim como, a cooperação e a criatividade.
3. OBJETIVOS:
3.1. Objetivos gerais:
● Desenvolver habilidades básicas e específicas;
● Promover a socialização;
● Contribuir para a inclusão das famílias no meio em que vivem, aprimorando suas habilidades, reforçando sua
capacidade de produção e respeitando o limite de cada um;
● Considerar o trabalho autônomo como uma fonte de renda aos usuários e seus familiares;
● Propiciar as famílias o desenvolvimento de suas potencialidades;
● Criar condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade e a melhoria de sua
qualidade de vida.
3.2. Objetivos específicos:
● Criar condições para o resgate da autoestima e da autoconfiança;
● Oportunizar oficina de pintura em telas e tecidos, Patchwork, tapeçaria, customização entre outros;
● Oportunizar passeio turístico e de integração.
● Preparar os usuários individualmente e ou em grupo de acordo com a necessidade de cada um;
● Estabelecer parcerias no desenvolvimento das ações.
● Desenvolver no usuário a responsabilidade, o senso crítico e o compromisso com suas atividades;
● Selecionar o material para a realização das aulas junto com os usuários;
● Planejar momentos agradáveis de descontração e prazer;
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● Orientar os usuários para organizar o material e manter limpo o local de trabalho;
● Reforçar as habilidades cognitivas do usuário.
4. PÚBLICO ALVO
Beneficiários dos Programas do Governo Federal, deficientes, idosos, e famílias em situação de
vulnerabilidade.
5. METAS A ATINGIR
Beneficiar 70 famílias do PAIF, atingindo o objetivo de criar condições para promover sua autonomia,
integração e participação efetiva na sociedade e a melhoria de sua qualidade de vida, bem como propiciar-lhes uma
fonte de renda viável e de baixo custo.
6. METODOLOGIA
● Serão divulgados nos meios de comunicação local, os dias de inscrição das oficinas, bem como o público alvo;
● O usuário preencherá uma ficha de inscrição para participar das oficinas;
● As oficinas ocorrerão três vezes por semana, com duração de 2 horas cada,
● Cada oficina terá um grupo de 10 usuários;
● O usuário que tiver 2 faltas consecutivas sem justificativa perderá automaticamente a vaga para o próximo da lista
de espera;
● Uma vez por mês será realizado uma confraternização com todos os grupos, será oferecido lanche especial e um
profissional trará um tema para roda de conversas;
● No final do ano os grupos farão um passeio turístico e de integração.
7. RECURSOS HUMANOS
1 Assistente Social
1 oficineira
Palestrantes: Equipe da Secretaria da Saúde e Assistência Social
8. CRONOGRAMA
Durante os meses de fevereiro a dezembro de 2014.
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9. AVALIAÇÃO
Através da observação do (a) oficineira (a) e quando possível da assistente social responsável, nas atividades
realizadas pelos usuários, não considerando apenas o produto final (artesanato), mas todo o processo, reconhecendo
e valorizando o esforço de cada um em realizar as atividades e superar suas dificuldades.

PROJETO 02

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Proponente: Prefeitura Municipal de Bom Retiro do Sul/RS
Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social
Endereço: Rua Senador Pinheiro Machado, nº 189 - Centro
CEP: 95.870-000

Cidade: Bom Retiro do Sul

E-mail: naabbrs@gmail.com.br

Fone: (51) 3766 3464

Carga Horária Semanal: 20 Horas

II – NOME DO PROJETO:
Oficina Terapêutica
III – JUSTIFICATIVA
Considerando a demanda observada na Secretaria de Saúde de Bom Retiro do Sul, no que se refere à Saúde
Mental, percebemos uma grande demanda por consultas psiquiátricas, atendimento psicológico individual, bem
como, a elevada dispensa de medicamentos psiquiátricos pela farmácia da UBS – Unidade Básica de Saúde. Tendo em
vista essa demanda, percebeu-se, também, a necessidade da Equipe de Saúde Mental planejar e consolidar
estratégicas para atender a demanda posta. Assim, após discussões, concluímos a inviabilidade de permanecermos
trabalhando somente com uma perspectiva de atendimentos individuais, visto que a carga horária da psicologia não é
o suficiente para acolher toda a procura e necessidade existente. Desta forma, pensamos em ofertar atendimentos
grupais, baseados em estudos e teorias, além das ações já em andamento, os quais demonstram e comprovam a
eficiência e eficácia dos grupos terapêuticos.
O grupo é uma forma de experimentar algo com os componentes e encontrar possibilidades diferentes,
construindo novas alternativas, modos de subjetivação e existência.
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Ressaltamos a ideia do grupo como forma de trabalhar a subjetividade das pessoas, visando a prevenção e
promoção à saúde. Pensando na diversidade e singularidade dessas pessoas, rompendo com o paradigma que busca a
cura dos sintomas através do modelo clássico que tem o foco na doença, acarretando numa rotulação, discriminação,
medicalização e patologização, busca-se, corroborando com Lancetti (1995) o acontecer Grupal como forma de
trabalhar a criação de solidariedade, além de propiciar expressões múltiplas de produção de singularidade.
Fortalecer a ética do coletivo é uma das formas de trabalhar e desestabilizar o sintoma individual, ofertando
um espaço de confiança, onde eles possam manifestar seus desejos, angústias, viver as fases da vida, possibilitando a
construção e elaboração das suas vivências, tanto positivas quanto negativas, como algo que deve ser vivenciado
como um processo. Assim, o grupo terapêutico possibilita que a pessoa seja olhada em suas questões e que não seja o
próprio sintoma.
Fernández (2006) propôs o conceito de dispositivo grupal, no qual os grupos são tidos como um campo de
problemáticas. Há uma multiplicidade de sentidos no acontecer grupal e muitos destes escapam do registro de seus
integrantes. Deste modo, existe uma abertura para que possamos olhar para os diferentes atravessamentos
existentes no grupo, o que comporta um espaço para que diversas questões sejam trabalhadas, como as referentes a
casa, a escola, a comunidade, a igreja, a família, os amigos e o trabalho. Podemos, então, em determinados
momentos, ocupar estes espaços sociais diversos sempre estabelecendo a questão do grupo também como um
espaço legítimo nas relações sociais destes integrantes.
“Observa-se que em qualquer grupo humano produzem-se movimentos muito diversos ressonâncias fantasmáticas,
processos identificatórios e transferenciais, intensos sentimentos de amor-ódio em todos os seus matizes, jogos de
papéis (bodes expiatórios, líderes, etc.); constroem-se produções linguísticas que disparam múltiplas inscrições de
sentido; geram-se apropriações de sentido em diferentes graus de violência simbólica; instituem-se mitos, ilusões e
utopias; suas regras de funcionamento organizam redes de significações imaginárias que escrevem o grupo em
posição institucional e dão forma a seus contratos; põe-se em ação jogos de poder, hierarquias e apropriações
materiais” (FERNÁNDES, p. 168, 2006).
Com o grupo já existente podemos observar a potencialidade para iniciativas de discussões acerca da
participação da vida na comunidade e seu papel nesta. No território, os encontros aproximam as pessoas do grupo,
bem como, seus familiares da UBS – Unidade Básica de Saúde e permite que estes se organizem também como
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comunidade, resgatando o poder daquilo que é público e coletivo, como as escolas, associações, serviços de saúde,
entre outras instituições em comum para estes cidadãos.
IV – OBJETIVOS
Implementar os serviços para dar conta da demanda existente em saúde mental.
V – METAS
Priorizar a demanda existente por atendimentos psicológicos, lista de espera com aproximadamente 60
pessoas.
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ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ____/2014

CELEBRAM ENTRE SI O PRESENTE CONTRATO, O MUNICÍPIO DE BOM
RETIRO DO SUL E A EMPRESA ______________, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE OFICINAS DE ARTESANATO QUE SERÃO REALIZADAS NO CRAS E NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL NA OFICINA TERAPÊUTICA SAÚDE MENTAL.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE BOM RETIRO DO SUL, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ sob nº 87.242.707/0001-92, com sede à Rua Senador Pinheiro Machado, 35, neste
ato representado pelo Vice-Prefeito em exercício do cargo de Prefeito Municipal, Sr. Paulo André Eidelwein,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, ________________, empresa inscrita no CNPJ
sob nº ________, estabelecida na _______, no município de _______, denominada simplesmente CONTRATADA, têm
entre si como justo e contratado o que segue nas cláusulas abaixo:

PRIMEIRA: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de oficinas de artesanato que serão
realizadas no CRAS e na Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social na Oficina Terapêutica - Saúde Mental, conforme
especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do edital de convocação.
SEGUNDA: O presente contrato condiciona-se aos termos do Pregão Presencial nº 008/2014, processo nº 303/2014, a
qual habilita a CONTRATADA, que se obriga a prestar a CONTRATANTE os serviços a ela adjudicados.
TERCEIRA: A CONTRATADA deverá iniciar a prestação dos serviços, no prazo de até 05 dias úteis, após a assinatura
deste, tendo sua vigência até o dia 31 de dezembro do ano corrente.
QUARTA: A fiscalização dos serviços por parte da CONTRATANTE será realizada pela servidora municipal Ana Paula
Schwertner, nomeada através da Portaria nº 032/2014.
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QUINTA: O pagamento será efetuado mensalmente até o 5º dia útil subsequente a prestação dos serviços, a contar do
recebimento da fatura acompanhada do plano de trabalho, onde deverá constar a descrição dos serviços e atividades
desempenhadas e a carga horária, com aceite dos serviços pela fiscal do contrato.
SEXTA: Nos pagamentos realizados após o respectivo vencimento, por culpa da CONTRATANTE, incidirão multa de
mora no valor de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor da parcela, além de juros de 1% (um por cento) ao mês e
correção monetária.
SÉTIMA: Os preços estipulados no presente contrato não sofrerão reajuste no período de sua vigência.
OITAVA: As despesas oriundas do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
3.3.3.90.39.00.00
NONA: Os licitantes que não cumprirem com as obrigações assumidas ficarão sujeitos à:
I - advertência;
II - aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos materiais a eles adjudicados;
III - rescisão do contrato;
IV - suspensão do direito de licitar junto a Prefeitura Municipal de Bom Retiro do Sul, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
V - declaração de inidoneidade para contratar ou transacionar com o Município.
DÉCIMA: A recusa injusta da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro
do prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de Bom Retiro do Sul, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades aqui previstas.
DÉCIMA PRIMEIRA: A critério da autoridade competente, nas hipóteses de rescisão de contrato, acarretará a perda da
garantia e todos os seus acréscimos.
DÉCIMA SEGUNDA: As multas serão descontadas dos pagamentos ou da garantia de respectivo contrato e quando for
o caso, cobradas judicialmente.
DÉCIMA TERCEIRA: Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido do Contrato, quando a licitante
vencedora:
I - Recusar-se a assinar o contrato, estando sua proposta dentro do prazo de validade;
II - Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização;
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III - Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização da
contratante;
IV - Fornecer material contratado em desacordo com as normas técnicas ou especificações,
independentemente da obrigação de repor o material, às suas expensas;
V - Desatender às determinações da fiscalização;
VI - Não entregar os materiais, sem justa causa, no prazo fixado no contrato.
VII - Desistir, abandonar, sem motivos.
DÉCIMA QUARTA: A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir comunicado
por escrito pela fiscalização à direção do órgão.
DÉCIMA QUINTA: O contrato poderá ser rescindido, ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no Artigo 78 da Lei
8.666/93, na forma determinada pelo Artigo 79 da mesma lei.
DÉCIMA SEXTA: O presente contrato foi lavrado em decorrência da licitação por Pregão Presencial nº 008/2014,
regendo-se pelas normas da Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02 e suas alterações posteriores, à qual se
sujeitam também as partes que o celebram, elegendo-se o foro da comarca de Estrela, para dirimir as questões dele
resultantes ou de sua execução, com expressa renúncia de qualquer outro.

E por estarem assim justas e acordadas, assinam o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor e
forma, juntamente com 02(duas) testemunhas para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Bom Retiro do Sul, ___de ____________ de 2014.

____________________________________
Paulo André Eidelwein
Vice-Prefeito em exercício de Prefeito Municipal

____________________________________
EMPRESA
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ANEXO III
(Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da CF/88)

DECLARAÇÃO
Ref.: Pregão 008/2014

(identificação da licitante)................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante
legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no
........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) .
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

_________________________________
(local e data)

_________________________________
(representante)
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ANEXO IV
(Modelo de Credenciamento)
Ref.: Pregão nº 008/2014

________________________________________________________________,

inscrita

no

CNPJ

sob

nº

____________________, sediada na _________________________, neste ato representada pelo (a) Sr(a)
_________________________________, portador da cédula de identidade RG _________________, residente e
domiciliado na _____________________________, inscrito no CPF sob o nº _______________, detentor de amplos
poderes para nomeação de representante para que lhe faça as vezes para fins licitatórios, confere-os à
______________________________, portador da cédula de identidade RG ____________________________, e
inscrito no CPF sob o nº ________________________ com o fim específico de representar a outorgante perante
Prefeitura de Bom Retiro do Sul, no Pregão Presencial Nº 008/2014, podendo assim retirar editais, propor seu
credenciamento e oferta em lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de
fornecimento de materiais ou prestação de serviços, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem
necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.

________________________________
(Local e data)

________________________________
Empresa
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ANEXO V
(Modelo de Declaração de inexistência de fatos impeditivos)

DECLARAÇÃO
Ref.: Pregão 008/2014

A empresa __________________, inscrita no CNPJ n° _________, sediada __________________________ por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº
............................ e do CPF no ........................., DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data não existem
fatos supervenientes ou impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores.

___________________________
(Local e data)

___________________________
(Representante legal)
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ANEXO VI
(Modelo de declaração de que cumpre aos requisitos do edital)

Ref.: Pregão nº 008/2014

A

empresa

____________________________________________,

inscrita

no

CNPJ

n°

__________________________, sediada em_____________________________________ por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a)_______________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade
n.º .................................. e do CPF no ....................................., DECLARA, que a empresa atende a todos os requisitos
de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem
plenamente ao edital.

____________________
(Local e data)

________________________
(Representante legal)
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ANEXO VII
(Modelo formulário proposta)

Licitação: Pregão Presencial N° 008/2014
Objeto: Contratação de serviços de instrutor de oficinas para o CRAS e Oficina Terapêutica - Saúde Mental
Data de Abertura: ___/___/2014

__:__horas

FORNECEDOR:
ENDEREÇO:
CIDADE:

CEP:

FONE:

CNPJ:

BANCO:

CONTA CORRENTE:

AGÊNCIA:

EMAIL:

1.

Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente às cláusulas e

condições constantes deste Edital.
2.

Nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências, diretos ou indiretos,

inclusive IPI ou ICMS, se houver incidência, não importando a natureza, que recaiam sobre o fornecimento do objeto
da presente licitação.
3.

O prazo de início da prestação dos serviços, objeto desta licitação será de até 05 (cinco) dias, contado da

data de assinatura do contrato.
4.

Prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias úteis.

ITEM

DESCRIÇÃO

1

Serviços de Oficina de Artesanato para o CRAS (20 horas/semana)
Serviços de Oficina de Artesanato para Oficina Terapêutica - Saúde Mental (20
horas/semana)

2

VALOR MÁXIMO DE
REFERÊNCIA HORA/AULA
15,00
15,00

______________
(Local e data)

_____________________
Empresa
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