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 SESC – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE - CONVITE Nº 03/2020 
 

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS PARA SESC CASA 
DO COMÉRCIO DERALDO MOTTA, NOS TERMOS CONSTANTES DESTE EDITAL E 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E PRAZOS DESCRITOS NO ANEXO I, 
A ELE ACOSTADO COMO SE AQUI ESTIVESSE LITERALMENTE TRANSCRITO. 
 

 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM. 
                                       (Horário de Salvador/BA) 

 

DATA E HORA DE ABERTURA: 22 DE JANEIRO 2020, ÀS 10H00.  
 

O Serviço Social do Comércio, pessoa jurídica de Direito Privado e sem fins lucrativos 
criada em cumprimento ao Decreto-lei nº 9.853 de 13/09/1946, regulamentada pelo Decreto 
nº 60.334 alterado pelo Decreto nº 61.836 de 05/12/1967, através da Administração 
Regional no Estado da Bahia (SESC/BA), com sede administrativa inscrita no CNPJ sob 
o n.º 03.591.002/0001-90, localizada na Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Edifício Casa 
do Comércio, 6º andar, Caminho das Árvores, Salvador/BA, por sua Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 3405, de 03 de junho de 2019, vem 
tornar pública Licitação na Modalidade CONVITE nº 03/2020, tipo “MENOR PREÇO 
POR ITEM”, a se realizar em conformidade com o disposto neste Instrumento Convocatório 
e no Regulamento de Licitações e Contratos do SESC, alterado e consolidado pela 
Resolução SESC nº 1.252 de 06/06/2012, emitida pelo Conselho Nacional e publicada na 
Seção III do Diário Oficial da União edição n.º 144 de 26/07/2012, e informar que os 
envelopes contendo Documentos de HABILITAÇÃO e PROPOSTA COMERCIAL 
deverão ser entregues até às 10h00 do dia 22 de janeiro de 2020, no Núcleo de 
Licitação, no 4º andar, do Edifício Casa do Comércio, no endereço supracitado, ocasião em 
que ocorrerá a abertura da Licitação. 
 
 

FORNECIMENTO DO EDITAL: O Edital completo referente a esta licitação encontra-se 
disponível no site institucional do SESC BAHIA www.sescbahia.com.br, no Link 
“Licitações”, “Licitações em aberto”, identificado como Protocolo 20/01.00003-CV, sob o 
Título “FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS” e também pode ser 
obtido através de solicitação enviada ao e-mail: licitacao@sescbahia.com.br, através do 
qual também poderão ser requeridas informações adicionais até 02 (dois) dias úteis antes 
da sessão de abertura. 

 
Salvador, 15 de janeiro de 2020. 

 
____________________________________________ 

Maria Aparecida da Silva 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

http://www.sescbahia.com.br/
mailto:licitacao@sescbahia.com.br
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1. OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1 A presente Licitação tem por objeto o fornecimento de materiais hidrossanitários 
para SESC Casa do Comércio Deraldo Motta, nos termos constantes deste Edital 
e conforme especificações, quantidades e prazos descritos no Anexo I, acostado 
ao presente, do qual é parte integrante, como se aqui estivesse literalmente 
transcrito;  

1.2 O prazo de entrega do(s) objeto(s) desta licitação é de 10 (dez) dias corridos, 
contados a partir do recebimento do Pedido ao Fornecedor (PAF); 

1.3 O endereço onde acontecerão as entregas dos objetos está informado no Anexo I 
deste Edital; 

1.3.1 O recebimento, ato que concretiza a entrega, somente ocorrerá em dias e 
horários de funcionamento da Unidade e mediante autorização de 
representante designado do SESC/BAHIA; 

1.4 Os preços constantes das propostas comerciais abrangerão todas as despesas e 
custos para a execução do(s) objeto(s), inclusive transporte dos itens, mão de 
obra, insumos, encargos sociais e trabalhistas, seguros, taxas e impostos;  

1.5 Requerimentos e/ou questionamentos que possam implicar em alteração do 
descritivo do objeto (finalidade, características, especificações) desta licitação, 
inclusive sob o aspecto técnico, devem ser apresentados no prazo para 
impugnação deste Edital, e não serão apreciados se apresentados em momento 
posterior, seja qual for a forma;  

1.5.1   Uma vez que a empresa licitante se abstenha de formular impugnação ao 
Edital ou questionamentos na fase de impugnação, não poderá se valer de 
sua omissão para tentar justificar a execução do objeto em desacordo com 
as especificações do Anexo I, caso seja vencedora;  

1.5.2   Toda e qualquer dúvida que possa interferir na proposta comercial deverá 
ser alvo de questionamento antes da fase de abertura dos envelopes; 

1.6 Aplica-se às licitações do SESC/BA o princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório, o que alcança também os anexos do Edital.  

2. DOS DOCUMENTOS DESTA LICITAÇÃO 

2.1 São documentos integrantes do presente Edital de Licitação:  

a) Edital de Convite n.º 03/2020; 

b) Anexo I – Descritivo  e Especificações do objeto; 

c) Anexo II – Declaração de Aceitação Prévia de Todas as Condições              
Estipuladas no Edital e no Pedido ao Fornecedor – (PAF); 

2.2 Todos os documentos acima elencados vinculam o presente processo licitatório e 
seus participantes, como se aqui estivessem literalmente transcritos; 
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2.3 Os documentos que integram este processo licitatório, inclusive preços estimados 
e/ou planilha orçamentária, encontram-se à disposição para consulta mediante 
solicitação ao Núcleo de Licitação do SESC/BA, resguardando-lhe a publicidade; 

2.4 Em nenhuma hipótese o SESC/BA será responsável ou se sujeitará a reembolsar 
a qualquer dos licitantes qualquer custo associado à obtenção dos documentos 
de habilitação e/ou à elaboração das propostas comerciais, independentemente 
do resultado deste certame ou mesmo nos casos em que venha a ser cancelada  
(revogação ou anulação) ou suspensa esta licitação.  

3 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1 A contratação deste certame será identificada pelo elemento de despesa nº 
5.2.2.4. 

4 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 Poderão participar da licitação quaisquer licitantes interessados que comprovem 
atender a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos e cujo 
objeto social da empresa, expresso no estatuto social, contrato social ou 
documento equivalente, abranja atividade ou ramo de atividade idêntico ou 
compatível com o objeto da licitação; 

4.1.1 Na hipótese de o licitante ser microempreendedor individual (MEI), 
somente poderá participar deste certame se o CNAE (código de atividade) 
de sua inscrição abranger o objeto licitado (identidade), em razão das 
limitações de ramos em que é possível atuar sob esta forma; 

4.2 NÃO será admitida nesta licitação a participação de empresas diferentes com 
sócio(s) comum(ns) na disputa do(s) mesmo(s) lote(s)/item(ns); 

4.3 NÃO poderão disputar entre si com propostas diferentes no mesmo lote/item 
desta licitação empresas que, embora distintas, estejam reunidas em grupo 
econômico, comercial ou industrial ou integrem consórcio ou, ainda, aquelas que 
sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si; 

4.3.1 O consórcio, coligação, controladora ou grupo econômico não poderá 
concorrer, no mesmo lote/item desta licitação, com empresa que figure 
como sua integrante; 

4.4 Matriz e filial(is) de uma mesma pessoa jurídica, ainda que possuam CNPJ 
diferentes, não poderão competir entre si neste certame; 

4.5 NÃO poderão participar das licitações e nem contratar com o SESC/BA seus 
dirigentes e/ou empregados, conforme preceitua o art. 39 do Regulamento de 
Licitações e Contratos do SESC, alterado e consolidado pela Resolução SESC 
nº 1252/2012, bem como não poderão participar empresas cujos sócios, 
administradores, representantes legais, gestores ou controladores, sejam 
empregados e/ou dirigentes do SESC/BA; 
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4.6 Além das vedações acima, NÃO será admitida nesta licitação a participação de 
pessoas jurídicas:  

a) Em processo de falência, dissolução, liquidação ou sob concurso de credores;  

b) Que estejam em cumprimento de penalidade de suspensão do direito de licitar 
ou contratar com o SESC/BA; 

4.7 As pessoas jurídicas constituídas sob forma caracterizada por limite de 
faturamento anual previsto em lei (a exemplo de microempreendedor individual, 
microempresa, empresa de pequeno porte), assim como empresas optantes do 
SIMPLES, que venham a ter suas alíquotas tributárias majoradas ou qualquer 
outro tipo similar de majoração de custo após a apresentação da proposta 
comercial e/ou adjudicação do objeto deste certame (ou resultante de posteriores 
contratações com terceiros), ficam cientes desde já que não poderão repassar 
ao SESC/BA a majoração ocorrida, ou seja, não será aceito aumento no 
preço a ser pago com amparo na mudança de enquadramento aqui referida; 

4.8 A participação neste certame implica em assumir a responsabilidade por 
manter a regularidade jurídica e fiscal até a data de encerramento da 
execução do objeto, inclusive como condição para pagamento e/ou continuidade 
do contrato, quando se tratar de prestação futura e/ou continuada; 

4.9 A entrega de envelopes para participação nesta licitação implica em declaração 
de aceitação de todos os termos deste Edital e seus anexos, que devem ser 
considerados como se aqui estivessem literalmente transcritos. 

5. DOS REQUISITOS PARA CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES 

5.1 Neste certame, credenciar pessoa maior e capaz como seu representante é uma 
faculdade dos licitantes, portanto, não é obrigatório, contudo, se ocorrer, deverá 
obedecer às disposições a seguir: 

5.1.1 O ônus decorrente da prática de atos pelo representante regularmente 
credenciado será suportado pelo licitante que o credenciou, sem 
oportunidade de revogação ou anulação dos atos já praticados; 

5.1.2 A inexistência de representante credenciado não impedirá a prática de atos 
neste processo licitatório, bem como não haverá impedimento à 
continuidade do certame na hipótese de os licitantes e/ou representantes 
estarem ausentes em sessão pública, desde que tenha havido a 
publicidade do agendamento; 

5.1.3 O licitante que não credenciar representante na sessão de abertura da 
licitação poderá fazê-lo a qualquer tempo, mas sem validade retroativa 
para tal ato.  

5.2 Nas sessões ou prática de atos neste certame, cada Licitante poderá ser 
representado por apenas 01 (uma) pessoa que se apresente credenciada de 
acordo com as condições estabelecidas neste Edital; 
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5.2.1 O representante poderá ser substituído, conforme interesse e conveniência 
do licitante, por pessoa que também se credencie atendendo aos requisitos 
e documentação estabelecidos neste Edital;  

5.2.2 Não poderão participar simultaneamente das sessões desta licitação mais 
de 01 (um) representante do mesmo licitante, ainda que ambos possuam 
documentação de credenciamento já anexada ao processo licitatório. 

5.3 O credenciamento de representante dos licitantes ocorrerá na sessão de abertura 
dos envelopes, ou em outro momento em que se faça necessário, desde que 
obedecidos os requisitos e apresentada a documentação prevista neste item. 

5.4 Ao credenciar representante, o licitante permitirá que o mesmo atue em seu nome 
neste processo licitatório, podendo intervir em qualquer das fases, devendo 
identificar-se no início da sessão ou, quando não for este o caso, no momento da 
pratica do ato;  

5.4.1 A identificação do representante será feita através de entrega de cópia 
da cédula de identidade acompanhada de via original válida, para 
conferência, ou de outro documento oficial equivalente que contenha 
fotografia e, em qualquer hipótese, deverá também apresentar o 
documento hábil a comprovar seu credenciamento (opções elencadas 
no subitem 5.5 deste Edital); 

5.5 Será considerado documento hábil para produzir os efeitos deste item 5, em 
caráter alternativo, uma das opções abaixo: 

5.5.1 Instrumento de procuração, público ou particular (sendo esta última, 
com reconhecimento de firma do representante legal que a 
subscreve), devendo, em qualquer das hipóteses, conter expressa e 
especificadamente a outorga de todos os poderes necessários para que o 
procurador represente o licitante em licitações, podendo atuar, peticionar, 
negociar, declarar, requerer, recorrer, transigir, alterar, assumir obrigações 
e exercer direitos em nome do licitante outorgante e tudo quanto couber ao 
exercício pleno dos direitos outorgados, em todos os atos e fases que 
constituírem a licitação; 

5.5.1.1 O representante credenciado através de procuração somente 
poderá praticar ato expressamente previsto dentre os poderes 
outorgados no referido documento;  

5.5.1.2 A procuração poderá ser outorgada pelo licitante a seu 
representante, para atuar em “licitações em geral” ou 
especificamente para este processo licitatório, mas não será 
aproveitada/aceita procuração que tenha sido emitida em caráter 
exclusivo para certame distinto, ainda que tenha sido promovido 
pelo SESC/BA; 

5.5.1.3 A procuração aqui referida deverá ser apresentada juntamente com 
a cópia do ato ou documento onde conste, expressamente, a 
legitimidade do subscritor para a outorga dos poderes dela 
constantes, além de cópia do RG do subscritor e do outorgado 
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e, ainda, de cópia do contrato social (com as respectivas 
alterações ou última consolidação), quando a outorga for para 
representação de pessoa jurídica; 

5.5.2 Ato constitutivo da sociedade empresária (com as respectivas 
alterações ou última consolidação), quando o representante for um sócio 
com poderes para representá-la sozinho ou sócio-gerente designado no 
contrato social; 

5.5.3 Ato constitutivo da pessoa jurídica (com as respectivas alterações ou 
última consolidação), nas hipóteses em que o Licitante for EIRELI ou 
Empresário Individual; 

5.5.4   Certificado da Condição de Microempreendedor Individual; 

5.5.5 Ata de eleição do representante para licitação(ões) ou contrato social 
(com as respectivas alterações ou última consolidação) onde conste 
outorga específica do poder de representação em licitação para terceiro 
que não seja o sócio; 

5.6 Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em 
original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada de original para 
que possa ser conferida e visada pela Comissão de Licitação; 

5.7 O documento hábil a credenciar o representante do licitante deverá ser entregue 
separadamente dos envelopes “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL”; 

5.8 Uma mesma pessoa física NÃO poderá representar mais de um licitante, ainda 
que tenha sido credenciada por mais de um deles, hipótese em que deverá emitir 
de próprio punho declaração devidamente subscrita de opção por um só 
representado. 

6. DA ENTREGA DOS ENVELOPES “HABILITAÇÃO” E “PROPOSTA COMERCIAL” 

6.1 Poderão habilitar-se na presente licitação as empresas que apresentarem todos 
os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, de acordo com o Item 7 deste Edital, e 
PROPOSTA COMERCIAL, de acordo com o Item 8 deste Edital, devendo 
entregá-los à Comissão de Licitação até a data, hora e local determinados neste 
Instrumento Convocatório; 

6.1.1 Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL 
deverão ser entregues em 02 (dois) envelopes distintos, opacos, 
individualizados e devidamente lacrados; 

6.2 Os 02 (dois) envelopes mencionados no subitem 6.1.1 deverão ser 
encaminhados à Comissão de Licitação, via CORREIOS ou em mãos; 

6.3 As propostas encaminhadas via Correios somente terão validade se enviadas 
com AR (aviso de recebimento) e recebidas até a data e hora de abertura da 
licitação; 

6.4 Cada um dos envelopes deverá ser identificado NA PARTE FRONTAL com o 
número deste Edital de Convite e os seguintes dados do licitante: nome, 
endereço e CNPJ; 

file:///C:/Users/ba4740/ba5712/AppData/Local/Microsoft/LICITACAO/63-%20MODELOS%20DE%20MINUTA%20ASJUR%20SESC/I%20-%20CONVITE%20-%20PAF%2013.01.2014%20-%20com%20alteração%20nos%20itens%201%203.9%20%20excluiu%208.3.13%20e%20%20inclui%203.10%20e%2012.9%20e%20outros.doc%23Habilitação
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6.5 Cada envelope deverá ser colado ou lacrado e, conforme seu conteúdo, receber o 
título “HABILITAÇÃO” ou “PROPOSTA COMERCIAL”, respectivamente, de 
acordo com os modelos a seguir: 

6.5.1  Modelo da parte frontal do envelope A: 
NOME DO LICITANTE 
ENDEREÇO 
CNPJ 
TELEFONE                     FAX:                E-MAIL:                    CEP: 
AO 
SESC – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
EDITAL DE CONVITE N.º 03/2020 
 

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS PARA SESC CASA DO COMÉRCIO 
DERALDO MOTTA.  
 

Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Caminho das Árvores, 2º Andar 
CEP 41820-021 SALVADOR – BAHIA 
 

ENVELOPE A – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.5.2  Modelo da parte frontal do envelope B: 

NOME DO LICITANTE 
ENDEREÇO 
CNPJ 
TELEFONE                     FAX:                E-MAIL:                    CEP: 
AO 
SESC – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 

EDITAL DE CONVITE N.º 03/2020 
 

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS PARA SESC CASA DO COMÉRCIO 
DERALDO MOTTA.  
  

Avenida Tancredo Neves, nº 1.109, Caminho das Árvores, 2º Andar 
CEP 41820-021 SALVADOR – BAHIA 
 

 ENVELOPE B – PROPOSTA COMERCIAL 

6.6 Não será aceita a apresentação de documentos de HABILITAÇÃO e PROPOSTA 
COMERCIAL em um único envelope contendo ambos os títulos, sob pena de 
inabilitação ou desclassificação;  

6.7 É indispensável à apresentação da declaração do Anexo II (Declaração de 
Aceitação Prévia de Todas as Condições Estipuladas no Edital e no Pedido 
ao Fornecedor - PAF) pelos licitantes, como condição de classificação de sua 
proposta comercial, devendo ser entregue dentro do ENVELOPE B ou anexo ao 
mesmo e, caso isso não ocorra, poderá ser entregue até a data do julgamento 
desta licitação;  

6.7.1 A Declaração de Aceitação Prévia de Todas as Condições Estipuladas no 
Edital e no Pedido ao Fornecedor - (PAF) tem validade até a conclusão da 
execução do(s) item(ns) desta licitação; 

6.8 Não serão recebidos envelopes após o prazo estabelecido neste Edital, 
ressalvados os casos em que a Comissão de Licitação, a seu critério e antes de 
realizar a abertura de qualquer dos envelopes, conceda tolerância;  

6.9 Após abertura dos envelopes, os documentos e as propostas serão rubricados 
pela Comissão de Licitação e pelos representantes dos licitantes devidamente 
credenciados que estejam presentes; 
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6.10 Da reunião para recebimento e abertura dos envelopes será lavrada Ata 
circunstanciada que mencionará: nome de todos os licitantes presentes ou 
devidamente representados, atos praticados e demais ocorrências que 
interessarem ao julgamento desta licitação, devendo ser assinada pelos membros 
da Comissão e os demais presentes; 

6.10.1 Desde que os licitantes e/ou representantes credenciados presentes 
aceitem, a Comissão terá a faculdade de enviar a(s) ata(s) deste certame, 
posteriormente, por e-mail e, nesta hipótese, é provável que conste do 
documento apenas a assinatura dos membros da Comissão de Licitação, 
sem que isso resulte em prejuízo ou nulidade ao documento ou a esta 
licitação; 

6.11 O meio obrigatório e indispensável de publicidade das decisões e atos 
praticados neste processo licitatório será o site institucional do SESC/BA, 
www.sescbahia.com.br, no link “Licitações” (Protocolo 20/01.00003-CV), sob o 
Título - FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS, todavia, fica 
facultado à Comissão de Licitação, a seu critério, divulgar seus atos aos licitantes 
por e-mail, no intuito, apenas, de ampliar a publicidade do certame;  

6.12 Qualquer pronunciamento em nome dos licitantes, quando lhes for concedida a 
palavra durante sessão, deverá ser feito através de representante devidamente 
credenciado, utilizando, para isso, o “Formulário de Pronunciamento” que lhe será 
disponibilizado pela Comissão de Licitação para este fim e será anexado à(s) 
ata(s) da sessão; 

6.13 Se o SESC/BA tiver conhecimento de qualquer informação, fato ou circunstância, 
anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone a idoneidade do 
licitante ou invalide qualquer dos requisitos legais/jurídicos, administrativos ou 
técnicos para execução do objeto, o mesmo será inabilitado e/ou desclassificado 
sem direito a indenização ou qualquer ressarcimento e sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis. 

7. DA HABILITAÇÃO - “ENVELOPE A” 

7.1 O “Envelope A”, identificado como “HABILITAÇÃO”, deverá conter, 
obrigatoriamente, todos os documentos informados nos subitens deste tópico 7, 
com a finalidade de comprovar a Habilitação Jurídica, a Regularidade Fiscal, a 
Qualificação Econômico-Financeira e a Qualificação Técnica dos licitantes, neste 
processo licitatório;  

7.2 Todos os documentos exigidos na HABILITAÇÃO deverão ser apresentados 
através de fotocópias (em papel que não seja termo sensível) legíveis e 
autenticadas ou aptas a serem conferidas e visadas pela Comissão de 
Licitação, mediante apresentação das vias originais; 

7.3 Para comprovação da HABILITAÇÃO JURÍDICA, o envelope “A” deverá 
conter, obrigatoriamente, os documentos abaixo relacionados, sob pena de 
inabilitação do proponente, apresentados na forma prevista no subitem 7.2: 

7.3.1 Caso o licitante seja empresário individual ou EIRELI, o ato constitutivo 
e/ou requerimento de empresário onde conste o carimbo/selo legível do 

http://www.sescbahia.com.br/
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respectivo registro na Junta Comercial do Estado onde está sediada a 
empresa (com a numeração); 

7.3.2 Na hipótese de licitante constituído como qualquer das espécies de 
sociedades empresárias, o ato constitutivo (estatuto ou contrato social 
com as respectivas alterações ou última consolidação) em vigor, com o 
carimbo/selo legível do respectivo registro e/ou averbação na Junta 
Comercial do Estado onde está sediada a empresa (com o respectivo 
número), e, especialmente no caso das sociedades por ações, quando não 
houver indicação de administradores (com poderes para representação 
legal em contratos e licitações) no ato constitutivo, deverá ser apresentado, 
também, em anexo, o documento que comprova a eleição dos mesmos; 

7.3.3 Caso o licitante seja sociedade civil, o ato constitutivo com carimbo legível 
do registro em Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 
acompanhado das alterações ou última consolidação averbada ao registro 
e, também, de comprovação de inscrição e registro em órgão de 
classe, quando couber, fazendo-se acompanhar, ainda, da prova do ato 
de investidura da composição da Diretoria em exercício; 

7.3.4 No caso de microempreendedor individual, o certificado de MEI, 
abrangendo a atividade correspondente ao objeto desta licitação, emitido 
por órgão público (este certificado pode ser obtido no endereço eletrônico: 
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-
individual/ccmei) com informação da data de nascimento do 
microempreendedor; 

7.4 Qualquer que seja o ato constitutivo ou o tipo de sociedade, se a pessoa jurídica 
houver constituído responsável legal que não a integra, mas a quem compete 
firmar contratos, receber valores, emitir declarações e assumir obrigações, em 
especial no negócio que venha a resultar deste certame, será necessário 
apresentar também o instrumento de procuração, público ou particular 
(sendo este último, com reconhecimento da firma do outorgante que o 
subscreve); 

7.5 No mesmo envelope identificado como “HABILITAÇÃO” deverão estar os 
seguintes comprovantes válidos de REGULARIDADE FISCAL: 

7.5.1 Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(cartão do CNPJ) da empresa licitante; 

7.5.2 Certidão Negativa de Débitos RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS 
E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (emitida conjuntamente pela Secretaria da 
Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional, comprovando 
inexistir débitos relativos a tributos federais, à dívida ativa da União e a 
contribuições sociais, conforme Portarias do Ministério da Fazenda nº 358 
e 443), ou Positiva com efeitos de Negativa ; 

7.5.3 Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais, ou Positiva com 
efeitos de Negativa, da sede do licitante (se inscrito como contribuinte – 
conforme atividade exercida); 
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7.5.4 Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais, ou Positiva com 
efeitos de Negativa, da sede do licitante (se inscrito como contribuinte – 
conforme atividade exercida); 

7.5.5 Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) da empresa licitante referente 
à matriz ou filial que será responsável pelo faturamento do(s) produto(s) ou 
serviços (disponível no site 
https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp); 

7.6 Para a comprovação da QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

7.6.1 Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede do 
licitante;  

7.6.2 A licitante em recuperação judicial deverá demonstrar, na fase de 
habilitação, além dos requisitos estabelecidos no edital, possuir capacidade 
econômica para execução do(s) contrato(s); 

7.7 No mesmo envelope identificado como “HABILITAÇÃO”, deverão estar os 
seguintes documentos comprobatórios de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do licitante: 

7.7.1 Comprovação de execução de objeto pertinente e compatível (em 
características, quantidades e prazos) com o descritivo constante do 
Anexo I deste Edital, conforme item a que se destina a proposta comercial 
do licitante, através da apresentação de pelo menos 01 atestado de 
capacidade técnica impresso em papel timbrado do emissor, que 
deverá ser devidamente qualificado (razão social, CNPJ/CPF, endereço, 
telefone), bem como aquele que subscreve o atestado (nome, 
função/cargo); 

7.7.1.1 O Atestado de que trata este subitem pode ser fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente inscrita 
no CNPJ e deverá ser subscrito por quem tenha poderes para 
tanto;  

7.7.1.2 Não será aceito o atestado de capacidade técnica emitido por 
pessoa jurídica integrante do mesmo grupo comercial ou industrial 
do proponente ou por consórcio integrado pelo mesmo;  

7.7.1.3 Não será aceito nesta licitação atestado de capacidade técnica 
emitida por pessoa jurídica que tenha por objeto social ou ramo de 
atuação quaisquer das atividades econômicas em que se insira(m) 
a(s) atividade(s) do licitante proponente; 

7.7.1.4 Também não serão considerados válidos neste certame atestados 
de capacidade técnica referentes a objetos distintos do descritivo 
do Anexo I, ou seja, que não estejam adstritos ao objeto deste 
Instrumento Convocatório; 

7.7.1.5 Antes do julgamento das propostas, poderá a Comissão de 
Licitação, a seu critério, diligenciar no sentido de aferir a validade 
e/ou autenticidade do atestado apresentado. 

https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp
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7.8 OBSERVAÇÕES QUANTO À HABILITAÇÃO  

7.8.1 O licitante que deixar de apresentar, no envelope “HABILITAÇÃO”, 
qualquer dos documentos de habilitação exigido neste Edital será 
automaticamente declarado inabilitado neste processo licitatório, não se 
admitindo, sob qualquer pretexto, a concessão de novo prazo para 
complementar os documentos, ressalvadas as seguintes hipóteses: 

7.8.1.1 A Comissão de Licitação, durante o certame, poderá, a seu 
critério, abrir exceção para consultar a autenticidade de 
documentos emitidos via internet (certificação/autenticação 
eletrônica), podendo, inclusive, imprimir o resultado da consulta e 
juntar à documentação do(s) licitante(s) no processo, contanto 
que o documento a ser consultado esteja válido na data de 
abertura do envelope; 

7.8.1.2 De igual modo, em caráter de exceção e a seu critério, a 
Comissão de Licitação, conforme julgar útil e necessário para 
sanar falhas e resguardar a competitividade no certame, 
poderá emitir documento e apensá-lo ao processo, apenas 
se for possível fazê-lo através da internet, aplicando esta 
medida aos licitantes de forma igualitária (a todos sob uma 
mesma condição); 

7.8.2 Todos os documentos apresentados para comprovar a HABILITAÇÃO 
deverão estar válidos na data de recebimento dos envelopes, observado o 
prazo de validade fixado nos próprios documentos;  

7.8.2.1 Quando o órgão emitente for omisso em relação ao prazo de 
validade do documento, considerar-se-á o prazo de 90 (noventa) 
dias, contados da data de emissão do mesmo; 

7.8.2.2 Não serão cobrados, presumidos ou estipulados prazos de 
validade para os documentos atinentes à comprovação de 
qualificação técnica, mas será respeitado o prazo que o emitente 
fizer constar do documento;  

7.8.3 Eventual prorrogação da data de abertura desta licitação, a critério da 
Comissão de Licitação, implicará na prorrogação da validade dos 
documentos que estavam válidos na data inicialmente designada para a 
abertura do certame; 

7.8.4 Os documentos que sejam emitidos exclusivamente pela INTERNET, 
deverão ser apresentados com identificação do número do documento ou 
de protocolo, o endereço eletrônico do emissor (legível) e a data de 
emissão (dados que costumam ser impressos automaticamente na 
margem inferior e superior do papel), bem como qualquer outro dado 
necessário à verificação de sua autenticidade pela Comissão de Licitação 
no site emissor; 

7.8.5 As certidões extraídas pela internet somente serão aceitas se confirmada 
sua autenticidade; 
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7.8.6 Todos os documentos apresentados para HABILITAÇÃO deverão estar 
numerados, sendo que ao lado da numeração do último documento deverá 
constar a expressão “última página”; 

7.8.6.1 Caso a documentação não esteja numerada, o representante do 
licitante (devidamente credenciado) poderá fazê-lo durante a 
sessão de abertura dos envelopes contendo os documentos de 
habilitação;  

7.8.7 Em cumprimento ao art. 206 do Código Tributário Nacional, o SESC/BA 
somente aceitará certidões positivas da Fazenda Municipal, Estadual e 
Federal, se contiverem expressamente em seu texto “positiva com 
efeito(s) de negativa” quanto aos débitos nela inscritos; 

7.8.8 Os licitantes que não atenderem integralmente aos requisitos referentes à 
HABILITAÇÃO poderão ser inabilitados a qualquer tempo, mesmo 
quando, após ultrapassada esta fase da licitação, for constatada alguma 
omissão ou ausência de requisito ou condição de habilitação previstos 
neste Edital e/ou no Regulamento de Licitações e Contratos do SESC, 
alterado e consolidado pela Resolução SESC nº 1.252/2012, ainda que, 
nestes casos, deva ser resguardada a observância de oportunidade para 
exercício do contraditório e da ampla defesa; 

7.8.9 Caso haja alteração do contrato social no curso deste certame, deverá 
o licitante comunicar o fato à Comissão de Licitação e apresentar os 
documentos de habilitação que sofreram alteração, na forma como previsto 
neste item 7, inclusive as certidões, sob pena de reputar-se INABILITADO 
ou sofrer penalidade de perda do direito de contratar, se vencer o 
certame e não apresentar os documentos de habilitação regularizados 
até 01 dia útil após a publicação do julgamento; 

7.8.10 Caso haja dissolução da sociedade, por óbvio, deverá a Comissão de 
Licitação ser informada de imediato e haverá inabilitação do licitante sem 
que possa fazer-se substituir, e, na hipótese de não ter sido informada a 
Comissão, se tal licitante vencer o certame, será(ão) a ele imputada(s) a(s) 
penalidade(s) previstas no art. 31 do Regulamento de Licitações e 
Contratos do SESC, alterado e consolidado pela Resolução SESC nº 
1.252, isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de eventual ação para 
ressarcimento de perdas e danos causados;  

7.8.11 Da decisão da Comissão de Licitação que declarar inabilitado o licitante 
que deixar de apresentar qualquer dos documentos de habilitação, caberá 
recurso, a ser interposto pelo licitante inabilitado e contrarrazoado por 
aquele que possa vir a ser prejudicado com modificação da decisão 
recorrida, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, conforme previsto no artigo 
22 do Regulamento de Licitações e Contratos do SESC, alterado e 
consolidado pela Resolução SESC nº 1.252/2012, e item 11 deste Edital, 
em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa; 

7.8.11.1 Após a decisão final no recurso em face de decisão da fase 
habilitatória, será declarado habilitado ou inabilitado, em 
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definitivo, o recorrente, sem cabimento de novo recurso, e 
poderá ser dado seguimento regular ao processo licitatório; 

7.8.12 A qualquer tempo, desde que antes da decisão julgadora deste 
processo licitatório, terá a Comissão de Licitação a faculdade de 
conceder, a seu critério, prazo para que seja sanada dúvida, obscuridade, 
erro ou contradição no que tange à habilitação do(s) licitante(s), bem 
como, caso entenda necessário, poderá solicitar o original de documento 
que tenha sido apresentado em cópia ou realizar qualquer outra diligência, 
no intuito de sanar dúvida porventura subsistente. 

8. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL – “ENVELOPE B” 

8.1 A proposta comercial informará o preço com que o licitante concorrerá com os 
demais neste certame e o(s) lote(s)/item(ns) para o(s) qual(quais) está 
concorrendo e a sua apresentação equivale a declaração de plena e irrevogável 
compreensão e aceitação de todos os termos constantes deste Edital e seus 
anexos (especificações, descrições, condições, prazos, penalidades, valores e 
datas, etc) que dele são partes integrantes como se estivessem transcritos; 

8.1.1 Será desclassificada proposta comercial onde haja exigência de 
faturamento ou pedido mínimo; 

8.1.2 Cada licitante deverá apresentar proposta comercial relativa apenas ao(s) 
item(ns) que possa atender plenamente; 

8.1.3 Para participar deste certame, não há obrigatoriedade de apresentar 
proposta para todos os lotes/itens previstos no Anexo I; 

8.2 A proposta comercial deverá apresentar preço compatível com aqueles praticados 
no mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou 
de suposta variação de custo financeiro; 

8.3 O SESC/BA não se enquadra como contribuinte do ICMS, devendo o licitante 
computar em seus preços a alíquota plena; 

8.4 Caso empresa interessada em participar deste certame repute insuficientes as 
informações contidas neste Edital e seus anexos, deverá solicitar informações 
adicionais à Comissão de Licitação através do e-mail 
licitacao@sescbahia.com.br, até 02 (dois) dias úteis antes da sessão de 
abertura informada na publicação deste Edital; 

8.5 A apresentação de proposta comercial equivale ao reconhecimento pelo licitante 
de que lhe foram fornecidos todos os elementos necessários à válida 
apresentação de sua oferta neste certame, não cabendo impugnação posterior 
a qualquer dos termos e disposições deste Edital e seus anexos; 

8.5.1 A apresentação de proposta implica também na declaração do licitante de 
que desconhece qualquer impedimento para que o SESC/BA venha a 
contratar com ele, bem como implica em seu reconhecimento de que 
está apto a cumprir os termos e condições apresentados neste Edital 
e anexos; 

mailto:licitacao@sescbahia.com.br
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8.6 A proposta comercial deverá ser apresentada datilografada, digitada ou 
manuscrita em letra de forma legível, com clareza, em papel timbrado do licitante 
(caso não possua deverá fazer constar no rodapé ou cabeçalho seu nome, 
endereço, e-mail e telefone), de maneira objetiva, sem conter alternativas, 
emendas, rasuras, abreviaturas, notas de rodapé, “ps”, “observações” ou 
entrelinhas; 

8.7 Da proposta comercial deverá constar a descrição completa dos 
produtos/serviços ofertados, em conformidade com especificações constantes do 
Anexo I deste Edital, de acordo com o(s) lote(s)/item(ns) a que se destina(m), 
sendo desconsideradas as propostas que deixarem de atender a qualquer das 
disposições do presente Edital e seus anexos;  

8.7.1   Toda e qualquer ressalva feita na proposta do licitante, quanto às 
especificações do(s) objeto(s) deste certame, será desconsiderada e caso 
o mesmo venha a vencer a licitação, deverá cumprir a obrigação em total 
conformidade com as especificações descritas no Anexo I deste Edital, 
caso contrário, poderá ser penalizado de acordo com as previsões do item 
17 deste Edital; 

8.7.2   Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar 
direitos, sem respaldo em previsão no Edital, serão consideradas 
inexistentes pela Comissão de Licitação, aproveitando-se a proposta 
naquilo que não for conflitante com o Instrumento Convocatório; 

8.8 A proposta comercial deverá conter o valor unitário e total do(s) item(ns) (bem 
como o valor total dos respectivos lotes, se for o caso), sempre em moeda 
nacional corrente, constituindo a única remuneração devida; 

8.8.1 Em cada valor (preço) deverão estar previstas as despesas que o licitante 
terá com tributos de qualquer espécie, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, amostras, insumos/suprimentos, 
maquinário/equipamento, matéria-prima, mão de obra, embalagens, 
software, manutenção de equipamento e acessórios, despesas com 
transportes, seguro, fretes, taxas, e outras aplicáveis à operação proposta, 
de qualquer natureza, direta ou indireta, que se façam indispensáveis à 
perfeita execução do objeto desta licitação; 

8.8.2 Havendo divergência entre o valor unitário e aquele que tenha sido 
contabilizado para cálculo do valor total, prevalecerá aquele que for 
menor, desde que não seja inexequível; 

8.8.3 Na hipótese de discrepância entre valores grafados em algarismos e por 
extenso, prevalecerá o valor resultante das operações aritméticas da 
proposta comercial corrigida; 

8.8.4 Na hipótese da constatação de erros de somas e/ou resultados nas 
propostas apresentadas, a Comissão poderá, a seu critério, e 
especialmente quando o resultado for valor inexequível, abrir diligência 
para o licitante proceder à correção dos cálculos, devendo, contudo, 
manter os preços unitários informados por ele e os valores para as 
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parcelas, trocando, por conseguinte, apenas o valor total da soma, não 
podendo modificar quantitativos, sob pena de desclassificação da proposta; 

8.9 A enumeração descritiva do(s) lote(s)/item(ns) e seus respectivos preços na 
proposta comercial deverá manter a mesma ordem do(s) lote(s)/item(ns) 
constantes do Anexo I deste Edital; 

8.10 A proposta comercial deverá ser apresentada em páginas numeradas, 
identificadas com nome e número de inscrição no CNPJ da empresa licitante e 
datadas e rubricadas pelo respectivo representante legal do licitante, e, por fim, 
ser colocada em envelope preenchido de acordo com o subitem 6.5, conforme 
modelo constante do subitem 6.5.2 deste Edital, a ser devidamente lacrado; 

8.10.1 Ao lado da numeração da última página deverá constar a expressão 
“última página”; 

8.11 Caso a proposta apresentada não esteja em conformidade com os requisitos 
formais previstos neste Edital (itens 8.1, 8.2, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10), o 
representante do licitante (devidamente credenciado) poderá adequá-la a tais 
formalidades, naquilo que for possível, APENAS durante a reunião de abertura 
dos envelopes contendo as propostas comerciais, sob pena de 
desclassificação da proposta; 

8.12 Caso haja erro na proposta comercial que caracterize vício material cuja solução 
não possa ser promovida pela Comissão de Licitação sem resultar em alteração 
substancial, a mesma será considerada desclassificada; 

8.13 A proposta comercial apresentada pelo licitante não poderá ter validade inferior a 
90 (noventa) dias, podendo, contudo, ser superior, e caso tal prazo não conste 
expressamente da proposta comercial, a mesma será considerada válida por 90 
(noventa) dias, por presunção, tendo em vista aceitação deste Edital em todos os 
seus termos; 

8.13.1 Na hipótese de constar da proposta expressamente prazo inferior a 90 
(noventa) dias, o representante da empresa proponente, se estiver 
presente na sessão de abertura do envelope, poderá declarar por escrito 
que adere ao prazo mínimo de 90 (noventa) dias estipulado neste Edital; 

8.13.2 Caso a validade informada na proposta se encerre antes da homologação 
e adjudicação neste processo licitatório, a mesma será considerada 
automaticamente prorrogada, caso não haja manifestação expressa 
e formal do licitante, em sentido contrário, até 24 horas após o 
término da validade inicialmente informada; 

8.13.2.1 A manifestação expressa de que trata este item deverá ser 
apresentada por meio de documento escrito em via original 
entregue à Comissão de Licitação, através de protocolo na 
sede administrativa do SESC/BA, implicando, somente nesta 
hipótese, no declínio do licitante em continuar na licitação, sem 
qualquer prejuízo; 

8.14 A Comissão de Licitação fará a devida conferência dos preços e, caso verifique 
erro de cálculo, efetuará as devidas correções, podendo relevar erros e/ou 
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omissões meramente formais que não resultem em ofensa aos requisitos deste 
processo licitatório ou prejuízos às partes licitantes; 

8.15 Para fins de julgamento, o valor da proposta será aquele encontrado após as 
correções que se fizerem necessárias de acordo com este Edital, podendo o 
resultado implicar em alteração para mais ou para menos, conforme o caso; 

8.16 Em todas as operações matemáticas, para compor o preço da proposta 
comercial, ou qualquer outro tipo de cálculo que se fizer necessário na presente 
licitação, deverá, obrigatoriamente, ser adotada duas casas decimais, para fins de 
arredondamento; 

8.17 Os termos constantes da proposta apresentada são de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito a qualquer modificação 
da mesma ou substituição de envelopes, após sua entrega, salvo no que tange à 
validade, em atenção ao subitem 9.11; 

8.18 Os licitantes deverão apresentar, à parte ou dentro do envelope proposta 
comercial, a Declaração de Aceitação Prévia de Todas as Condições 
Estipuladas no Edital e no Pedido ao Fornecedor - (PAF) (conforme ANEXO 
II); 

8.18.1 Caso o licitante não apresente a Declaração referida neste subitem até a 
decisão julgadora deste processo licitatório, a sua proposta comercial 
será desclassificada; 

8.18.2 A Comissão de Licitação não está obrigada a diligenciar no sentido de 
obter a referida Declaração de Aceitação Prévia de Todas as 
Condições Estipuladas no Edital e no Pedido ao Fornecedor - (PAF), 
vez que é obrigação do licitante entregá-la, mas poderá requisitá-la, caso 
este ato seja indispensável a manter pelo menos 02 propostas 
concorrentes no certame e seja o único documento que o licitante tenha 
se omitido de entregar; 

8.19 Após a abertura de quaisquer dos envelopes (HABILITAÇÃO ou PROPOSTA 
COMERCIAL), não poderá o licitante desistir da proposta, salvo por comprovado 
motivo justo decorrente de fato superveniente, a ser informado e submetido à 
apreciação da Comissão de Licitação; 

8.19.1 Caso a Comissão não acolha a justificativa do desistente como válida, 
poderá ser a ele aplicada qualquer das penalidades previstas no art. 31 
do Regulamento de Licitações e Contratos do SESC, caso se recuse a 
receber o PAF, sem prejuízo de ação judicial cabível; 

8.20 Após a adjudicação ao vencedor, a execução do objeto licitado somente será 
considerado válida e regular quando ocorrer de acordo com descrições, datas, 
horários e prazos contidos no Pedido ao Fornecedor (PAF), que será emitido para 
cada lote/item especificado no Anexo I; 

8.20.1 Em caso de descumprimento ao disposto neste item, ficará a empresa 
sujeita à aplicação das penalidades previstas neste Edital, na forma 
prevista no item 17. 
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9. DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

9.1 Esta licitação é do tipo menor preço e o seu julgamento será realizado pela 
Comissão de Licitação sob o critério de MENOR PREÇO POR ITEM ofertado por 
licitante habilitado(a); 

9.2 Esta licitação será processada e julgada com observância ao previsto no 
Regulamento de Licitações e Contratos do SESC, alterado e consolidado pela 
Resolução SESC nº 1.252/2012, disponível no sítio institucional do SESC BAHIA 
www.sescbahia.com.br; 

9.3 Respeitando o disposto no preâmbulo deste Instrumento Convocatório, a 
Comissão de Licitação iniciará a sessão de abertura da licitação, anunciando aos 
prepostos presentes os procedimentos a serem adotados acerca dos envelopes 
“HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL” entregues pelos licitantes; 

9.4 Caso a Comissão julgue necessário, poderá suspender a sessão para analisar os 
documentos de habilitação, marcando nova data e horário em que comunicará o 
resultado de sua apreciação; 

9.4.1 Ocorrendo a hipótese prevista neste subitem 9.4, todos os envelopes 
contendo as propostas serão rubricados pelos membros da Comissão e 
licitantes presentes, ficando em poder do SESC/BA até a próxima sessão;  

9.5 As propostas comerciais somente poderão ser abertas na mesma sessão de 
abertura da licitação e julgamento da HABILITAÇÃO se todos os licitantes 
estiverem devidamente representados e renunciarem ao direito de interpor 
recurso contra decisão da fase habilitatória ou quando todos os licitantes tiverem 
sido julgados habilitados; 

9.6 Na hipótese de abertura do envelope PROPOSTA COMERCIAL, na mesma 
sessão em que ocorreu o julgamento de HABILITAÇÃO, a Comissão de Licitação 
abrirá os envelopes dos licitantes e divulgará o valor por lote/item de cada 
proposta, cujos documentos serão rubricados pelos membros da Comissão e, em 
seguida, pelos representantes dos licitantes presentes; 

9.7 Será desclassificada a proposta que não atender às exigências deste Edital e 
seus anexos, inclusive quanto a especificações técnicas, integralmente ou quanto 
ao(s) lote(s)/item(ns) em que haja divergência, bem como as propostas que 
contenham valores manifestamente inexequíveis, excessivos, simbólicos, 
irrisórios ou iguais a zero; 

9.7.1 Quando a incompatibilidade ou divergência entre a proposta e este Edital 
e seus anexos não atingir a totalidade dos lotes/itens, a desclassificação 
da proposta será parcial, mantendo-a no certame apenas para 
lote(s)/item(ns) em plena conformidade com o Edital; 

9.8 Critério de julgamento da proposta comercial - A Comissão de Licitação, após 
aferir a conformidade das propostas apresentadas pelos licitantes com os 
requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluirá aquelas que 
divergirem (subitem 9.7) e passará ao julgamento e classificação das propostas 
adequadas obedecendo ao critério “MENOR PREÇO POR ITEM”; 

http://www.sescbahia.com.br/
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9.9 Empate de propostas – No caso de empate entre duas ou mais propostas para 
um mesmo lote/item, a classificação resultará obrigatoriamente de sorteio, 
realizado logo após a constatação do empate ou em momento posterior, em data e 
horário previamente divulgados, ficando facultada a presença dos licitantes; 

9.10 A análise das propostas comerciais pela Comissão de Licitação poderá ser 
feita em sessão privativa, com a posterior divulgação dos resultados através 
dos meios estabelecidos nos subitens 6.11 e 18.3 deste Edital, assegurando-se 
a publicidade da decisão e o prazo recursal; 

9.11 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Comissão poderá, a seu critério, conforme conveniência e 
oportunidade para a Entidade, fixar aos licitantes o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para a apresentação de nova documentação ou proposta; 

9.12 Exclusivamente a critério da Comissão de Licitação e com fundamento no Artigo 16 
do Regulamento de Licitações e Contratos do SESC, alterado e consolidado pela 
Resolução SESC nº 1.252/2012, poderá ser invertido o procedimento de abertura 
dos envelopes, abrindo-se, primeiramente, os envelopes contendo as 
PROPOSTAS COMERCIAIS e, somente após a classificação dos proponentes, 
abrir o envelope de HABILITAÇÃO do licitante classificado em primeiro lugar;  

9.12.1 Na hipótese aqui referida, se o licitante classificado em primeiro lugar for 
inabilitado, serão abertos os envelopes de HABILITAÇÃO dos licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, até que um dos classificados 
seguintes preencha as condições de habilitação e seja declarado vencedor, 
nas condições de sua proposta comercial; 

9.12.2 Na hipótese da inversão de que trata este subitem 9.12, após a 
homologação do julgamento que declarar vencedor licitante cujo envelope 
de HABILITAÇÃO tenha sido aberto, conforme ordem de classificação, e do 
qual constava a documentação necessária, os envelopes que 
permanecerem fechados, atinentes à habilitação dos demais concorrentes, 
deverão ser retirados no Núcleo de Licitação do SESC/BA, situado no 
endereço informado no subitem 18.1, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
após o qual o SESC/BA irá descartar todos os documentos deles constantes 
sem que caiba qualquer direito de indenização ou restituição ao licitante 
omisso. 

10. DA IMPUGNAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL E/OU SEUS   
ANEXOS) 

10.1 Este Instrumento Convocatório e seus anexos, que se reputam nele literalmente 
transcritos como partes integrantes, poderão ser impugnados, no todo ou em 
parte, no prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura 
dos envelopes de HABILITAÇÃO ou PROPOSTA COMERCIAL (o que ocorrer 
primeiro), sob pena de preclusão; 

10.1.1 A Impugnação ao Edital e seus anexos apresentada fora do prazo aqui 
previsto não será apreciada; 
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10.1.2 A Impugnação a este Instrumento Convocatório deverá ser dirigida à 
Comissão de Licitação, através de documento escrito com a 
assinatura e identificação do subscritor (nome, RG, CPF, e-mail, telefone 
e cargo ou função, caso represente pessoa jurídica) e a devida 
identificação do Impugnante, quando for pessoa jurídica (nome/razão 
social, CNPJ, endereço, e-mail, telefone); 

10.1.3 O encaminhamento da Impugnação será OBRIGATORIAMENTE através 
de protocolo na via original realizado no Setor de Protocolo do 
SESC/BA, no Edifício Casa do Comércio, 2º andar, na Avenida Tancredo 
Neves, nº 1.109, Caminho das Árvores, Salvador/BA, das 8h30min às 
11h30min e das 13h30min às 16h30min; 

10.1.4 Pessoas físicas ou jurídicas de outras cidades ou estados que desejem 
impugnar o Edital deverão constituir representante ou portador que realize 
o protocolo; 

10.2 Caso haja discordância a respeito da adequação do objeto aqui licitado à sua 
finalidade ou quanto à sua descrição neste Edital ou em seus anexos, caberá ao 
interessado protocolar Impugnação ao Edital, no prazo previsto acima, 
respaldando-se com elementos fáticos e técnicos; 

10.3 Conhecer e julgar a Impugnação ao Edital caberá à Comissão de Licitação, 
devendo, para tanto, realizar as diligências que julgar necessárias; 

10.4 Caso o Edital não seja impugnado ou a Impugnação seja improvida, os licitantes 
não poderão fundamentar eventual recurso de julgamento em divergência ou 
modificação de quaisquer disposições deste Instrumento Convocatório e seus 
anexos que aqui se reputam literalmente transcritos; 

10.5 Transcorrido o prazo previsto no subitem 10.1 sem que haja Impugnação a 
este Edital e/ou seus anexos, se reputarão aceitos por todos os licitantes os 
seus termos, sem que haja oportunidade para requerimentos posteriores de 
modificação de qualquer das disposições, descrições, penalidades, exigências 
e/ou prazos dele constantes.  

11. DOS RECURSOS NESTE PROCESSO LICITATÓRIO 

11.1 Conforme disposto no art. 22, do Regulamento de Licitações e Contratos do 
SESC, alterado e consolidado pela Resolução SESC nº 1.252/2012, o licitante 
poderá apresentar, por escrito e com a devida fundamentação, recurso em face 
de decisão da Comissão de Licitação, endereçado ao Diretor Regional do 
SESC/BA, protocolado, através da via original, no prazo de 02 (dois) dias úteis 
a contar da data de divulgação da decisão recorrida; 

11.1.1 O prazo para recurso terá início no dia útil seguinte à publicação da 
decisão recorrida; 

11.1.2 Para fins de interposição, os recursos deverão ser protocolados no prazo 
acima informado obrigatoriamente no Setor de Protocolos do SESC/BA, 
no Edifício Casa do Comércio, situado à Avenida Tancredo Neves, nº 
1.109, 2º andar, Caminho das Árvores, Salvador/BA, no horário das 
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8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min, nos dias em que 
houver expediente; 

11.1.3 A petição de interposição do recurso deverá ser na forma escrita e conter 
todos os argumentos, fundamentos e alegações que a parte entende 
justificar seu intuito de reforma, não sendo aceito recurso sob outra forma 
ou acréscimos posteriores; 

11.1.4 Os recursos poderão ser assinados pelo representante credenciado do 
licitante ou por representante legal do mesmo em conformidade com o ato 
constitutivo; 

11.2 Os recursos terão efeito suspensivo apenas quanto ao julgamento ou 
resultado a que se referirem, ficando os demais sujeitos a homologação e 
adjudicação parcial, conforme interesse e conveniência do SESC/BA; 

11.3 No julgamento do recurso não será apreciada alegação ou matéria concernente 
a fase anterior, cuja oportunidade para recurso já transcorreu sem manifestação 
ou sem êxito para recurso próprio interposto; 

11.4 Pelo prazo comum de 02 (dois) dias úteis a contar da notificação acerca da 
interposição, será oportunizada aos demais licitantes vista do recurso 
interposto, no Núcleo de Licitação do SESC/BA, com o objetivo de que, na 
hipótese de serem atingidos pela possível reforma da decisão, possam 
apresentar contrarrazões e defender seus interesses, conforme art. 22, §3º, do 
Regulamento de Licitações e Contratos do SESC; 

11.5 Apresentadas ou não contrarrazões por outro(s) licitante(s), após findar prazo 
do subitem 11.4, a Comissão de Licitação encaminhará o processo licitatório 
à Direção Regional, a quem caberá julgar o recurso; 

11.5.1 Caso a Comissão de Licitação deseje se manifestar espontaneamente, 
poderá reconsiderar a decisão recorrida e encaminhar à Autoridade 
Competente para deliberação; 

11.5.2 A Comissão de Licitação deverá remeter o processo licitatório para 
julgamento pelo Diretor Regional o mais breve possível; 

11.5.3 O poder julgador do Diretor Regional é passível de delegação através de 
ato administrativo prévio e formal; 

11.6 O recurso será julgado no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar do 
encerramento do prazo para que outros licitantes se pronunciem a respeito do 
recurso protocolado, conforme art. 23 do Regulamento de Licitações e Contratos 
do SESC; 

11.7 A decisão julgadora do recurso interposto será sempre publicada no site 
institucional do SESC/BA, conforme previsto nas disposições gerais deste Edital; 

11.8 Na hipótese em que o decurso dos prazos atinentes ao recurso interposto e suas 
fases até o julgamento venham a prejudicar a utilidade e eficácia deste certame 
(ou lote/item deste certame), ficam desde já cientes os licitantes de que o 
referido objeto ficará sujeito a cancelamento (revogação ou anulação) a ser 
declarado pela Diretoria Regional do SESC/BA, mediante apreciação da 
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conveniência e oportunidade, sem que haja qualquer responsabilidade do 
SESC/BA por fato (danoso ou não) decorrente de tal ato e não cabendo 
quaisquer indenizações, pois se caracteriza fato superveniente alheio à vontade 
das partes e amparado pela observância à legalidade; 

11.9 Da decisão que julgar o recurso não caberá novo recurso; 

11.10 Não caberá recurso em face da decisão que declarar cancelado 
(revogado/anulado) este certame (ou lote/item deste certame), mediante 
apreciação da conveniência e oportunidade para o SESC/BA, desde que tenha 
havido oportunidade para contraditório e ampla defesa; 

11.11 Se o licitante pretender reforma de decisão ou fato para o que não haja prazo 
específico determinado neste Edital ou no Regulamento de Licitações e 
Contratos do SESC, deverá manifestar-se, na mesma forma prevista para os 
demais recursos, em até 01 (um) dia útil após a divulgação ou ciência (o que 
ocorrer primeiro) do ato ou fato, para que a Comissão de Licitação apure a 
ocorrência e encaminhe para deliberação pelo Diretor Regional. 

12. DA FASE DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

12.1 Superadas as fases de HABILITAÇÃO e julgamento das PROPOSTAS 
COMERCIAIS, incluído(s) aí o(s) julgamento(s) de recurso(s) que tenha(m) sido 
interposto(s), estando regular o procedimento licitatório, poderá seu resultado 
final ser homologado e adjudicado pela Diretoria Regional do SESC/BA, com 
estrita observância do Regulamento de Licitações e Contratos do SESC, 
alterado e consolidado pela Resolução SESC nº 1.252/2012, e Resolução 
SESC/BA nº 95/2016;  

12.2 A pendência de julgamento referente a um ou mais lotes/itens não impedirá a 
homologação e adjudicação dos demais; 

12.2.1 O ato de homologar e adjudicar um ou mais lotes/itens denominar-se-á 
“julgamento e adjudicação parcial do certame”; 

12.3 Na hipótese em que for fixado prazo aos licitantes por qualquer motivo 
autorizado por este Edital referente a algum(ns) lote(s)/item(ns), também poderá 
haver “julgamento e adjudicação parcial do certame” para os lote(s)/item(ns) 
exitoso(s). 

13. DO PEDIDO AO FORNECEDOR – PAF 

13.1 Após a homologação e adjudicação do julgamento do processo licitatório, a 
Seção de Suprimentos - SESUP do SESC/BA emitirá o(s) Pedido(s) ao(s) 
Fornecedor(es) – (PAF’s) – através de sistema próprio, com a finalidade de 
envio ao(s)  licitante(s) adjudicado(s), para solicitar o efetivo cumprimento do 
objeto deste Edital; 

13.1.1 Para cada lote/item será emitido um PAF, exceto quando um mesmo 
licitante vencer em mais de um lote/item, quando poderão, conforme 
interesse e conveniência do SESC/BA, ser reunidos em um mesmo PAF, 
ou ainda na hipótese de entrega parcelada quando, para cada parcela do 
objeto, será emitido um PAF, contendo o quantitativo necessário, a fim de 
discriminar a parcela a ser executada;  
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13.1.2 Os prazos para cumprimento das obrigações constantes do objeto desta 
licitação se iniciarão a contar do recebimento do PAF pelo licitante 
adjudicado, o que poderá ser confirmado por “aviso de recebimento” ou 
“aviso de entrega” emitido pelo servidor de e-mail do SESC/BA; 

13.1.3 Do PAF a ser emitido constará a descrição do objeto em conformidade 
com o Anexo I deste Edital, podendo ser transcrito, também, o prazo, 
endereço e penalidades constantes deste Edital e seus anexos; 

13.2 Para promover a execução a contento do objeto desta licitação, o Pedido ao 
Fornecedor – (PAF) juntamente com este Edital e seus anexos, considerados 
em conjunto, terão, para as partes envolvidas, a mesma natureza jurídica e 
produzirá todos os efeitos de um contrato escrito, atendendo ao disposto no art. 
25 do Regulamento de Licitações e Contratos do SESC, alterado e consolidado 
pela Resolução SESC nº 1.252/2012; 

13.3 Ao participar desta licitação, o licitante declarou aceitar o PAF como instrumento 
de solicitação de execução do objeto, inclusive porque a classificação das 
propostas está condicionada à entrega da Declaração de Aceitação Prévia de 
Todas as Condições Estipuladas no Edital e no Pedido ao Fornecedor - 
(PAF), nos termos explicitados no subitem 13.2 (conforme ANEXO II), razão 
pela qual deverá cumprir tudo quanto nele constar, desde que haja conformidade 
com o Anexo I deste Edital;  

13.4 A aplicação de penalidades previstas neste Edital não prejudica eventual 
ajuizamento de ação judicial para ressarcimento de perdas e danos ou qualquer 
outra cabível ao caso concreto em decorrência da legislação aplicável; 

13.5 Poderão as partes, em comum acordo, deliberar pela não emissão do PAF ou 
por seu cancelamento após a emissão, em decisão escrita firmada por ambos; 

13.6 A(s) cópia(s) autenticada(s) do(s) documento(s) de identidade da(s) pessoa(s) 
habilitada(s) a assumir(em) obrigação e firmar(em) contrato em nome da 
empresa vencedora deverá(ão) ser arquivada(s) no SESC/BA juntamente com o 
PAF; 

13.7 Caso haja recusa quanto ao recebimento do PAF pelo vencedor, poderão ser 
convocados os licitantes remanescentes, seguindo a ordem crescente de preço 
das propostas classificadas, para que lhes seja ofertado executar o objeto nas 
mesmas condições, prazo e valores da proposta vencedora, ou poderá, ainda, o 
SESC/BA, mediante apreciação discricionária, revogar a licitação, 
independentemente das penalidades aplicáveis ao licitante desistente ou 
inadimplente; 

13.7.1 Na hipótese de mudança do fornecedor aqui mencionada, não será 
necessária nova adjudicação, pois a Autoridade Competente já terá 
adjudicado os termos em que se realizará a execução do objeto e a 
alteração não implicará em alteração do preço; 

13.8 Fica prevista a possibilidade de impedimento da emissão do PAF ou seu 
cancelamento, através de ato unilateral do SESC Bahia, nas seguintes 
hipóteses: 
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a) O desatendimento do prazo ou execução do objeto com características 
distintas daquelas que constam no Anexo I deste Edital (desconformidade 
com o objeto licitado); 

b) A constatação superveniente de impossibilidade ou inviabilidade do 
cumprimento do objeto; 

c) O atraso injustificado na execução do objeto, de modo que o cancelamento 
implicará em menor prejuízo que a espera ou por que o atraso desnaturou o 
interesse do SESC/BA; 

d) A paralisação da execução do objeto, sem justa causa e prévia comunicação 
ao SESC/BA; 

e) A subcontratação total ou parcial do objeto, a associação do contratado com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, não admitidas neste Edital; 

f) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada 
para acompanhar e fiscalizar a execução; 

g) O cometimento reiterado de faltas na execução, devidamente registradas;  

h) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil do licitante 

adjudicado; 

i) A dissolução da sociedade ou o falecimento do Licitante Adjudicado (quando 
se tratar de empresário individual); 

j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 

que prejudique a execução do objeto; 

k) Razões de interesse do SESC Bahia; 

l) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, impeditiva da execução do 
contrato;  

13.9 Nas alíneas do item anterior, quando a causa do cancelamento de PAF emitido 
ou empecilho à sua emissão decorrer de conduta do licitante adjudicado 
contrariando aquilo a que se obrigou ao participar deste certame, será apurado o 
cabimento de aplicação de penalidade por inadimplemento, adimplemento 
defeituoso, atraso ou a que melhor se aplicar; 

13.9.1 Nos casos em que o cancelamento ocorrer após início da execução, será 
apurado o valor devido ao licitante adjudicado; 

13.9.2 Quando se verificar o cabimento da aplicação de penalidade ao licitante 
adjudicado, o mesmo será devidamente notificado para exercício do 
direito ao contraditório e ampla defesa.   

14. DO LOCAL DA ENTREGA DOS OBJETOS LICITADOS 

14.1 A execução do(s) objeto(s) licitado(s) deverá(ão) ocorrer no(s) local(is) 
indicado(s) no Anexo I deste Edital, em total conformidade com o que consta 
do(s) descritivo(s) do(s) objeto(s) deste certame e com o estipulado no Pedido 
ao Fornecedor – (PAF). 
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15. DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

15.1 O SESC/BA pagará, pelo cumprimento de tudo quanto descrito no PAF emitido 
em conformidade com o Anexo I deste Edital e valor total constante da proposta 
comercial julgada vencedora nesta licitação, cabendo deduzir, através da 
respectiva nota fiscal, os tributos e encargos aplicáveis; 

15.1.1 Sem prejuízo da possibilidade de aplicação posterior de penalidade, caso 
o SESC/BA verifique, até a data prevista para pagamento, infração da 
ADJUDICADA passível de penalidade, poderá reter montante equivalente 
à penalidade. A retenção aqui referida deverá ter equivalência com o valor 
da penalidade prevista neste edital para a infração que se imputa à 
ADJUDICADA e caso, ao final da apuração, seja constatada inocorrência, 
o referido valor será devolvido da mesma forma aqui prevista para 
realização do pagamento. Na hipótese de confirmação da infração, a 
retenção se converterá em pagamento, podendo ou não ser acrescida de 
outras penalidades que venham a ser constatadas posteriormente;  

15.2 O pagamento do valor correspondente à execução do PAF ocorrerá, através de 
crédito em conta bancária informada na própria nota e na proposta comercial, no 
prazo de 30 dias a contar da data em que o SESC/BA receber os itens 
constantes da nota fiscal que os acompanha em plena conformidade com o 
descritivo do PAF e do Edital. Sem a nota fiscal, não começará a fluir o prazo 
para pagamento; 

15.2.1 É vedada a cessão do crédito sob qualquer modalidade, inclusive 
negociação de faturas ou títulos de crédito com instituições financeiras; 

15.2.2 A descrição da nota fiscal deverá ter correspondência com o descritivo do 
objeto no PAF e proposta comercial, bem como os respectivos valores; 

15.2.3 Caso seja entregue mais de uma nota fiscal pela ADJUDICADA, a soma 
das notas não poderá exceder o valor indicado no PAF e o prazo para 
pagamento será contado a partir da data de recebimento da última delas, 
quando a ADJUDICADA declarará ter cumprido o PAF em sua 
integralidade; 

15.2.4 A retenção de tributos, quando couber, será feita pelo SESC/BA, por isso, 
nas localidades onde houver requisitos específicos na nota fiscal para 
este fim, a ADJUDICADA deverá atendê-los ao emitir a nota fiscal; 

15.2.5 O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo informado na 
proposta comercial apresentada no procedimento licitatório, todavia, caso 
tenha sido emitida por filial com CNPJ distinto, deverá ser acompanhada 
das certidões e documentos que comprovem a regularidade jurídica e 
fiscal da mesma; 

15.2.6 Quando necessário refazimento dos serviços ou substituição de itens 
entregues em desacordo com o Anexo I (desde que seja útil), o prazo 
para a ADJUDICADA será de 05 (cinco) dias úteis, suspendendo-se 
neste período, se já tiver iniciado, o prazo de pagamento até que se 
conclua o refazimento ou substituição;  
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15.2.7 Caso o objeto descrito na nota fiscal não tenha sido executado a 
contento, caberá ao fiscal de execução do PAF solicitar seu refazimento 
ou substituição antes da realização do pagamento, mediante 
requerimento de cancelamento da nota fiscal ou suspensão do prazo de 
pagamento;  

15.2.8 Quando cabível aplicação de penalidade, o prazo para pagamento do 
valor correspondente ao PAF ficará suspenso até a deliberação do Diretor 
Regional sobre a penalidade, declarando sua inaplicabilidade ou a 
dedução de seu valor sobre o crédito da ADJUDICADA; 

15.2.9 Quando o valor inicialmente previsto para a penalidade não alcançar a 
totalidade do crédito à ADJUDICADA, poderá a mesma requerer à 
Direção Regional que o prazo de pagamento se mantenha em curso para 
o valor excedente, ciente de que, ao final da apuração, se a penalidade 
for superior ao inicialmente previsto, caberá complementar o pagamento 
através de depósito bancário ou na Tesouraria do SESC/BA; 

15.2.10 Caso seja necessário abrir filial ou cadastro de inscrição provisória para 
emitir nota fiscal no local de execução do objeto, o eventual custo deste 
procedimento INDISPENSÁVEL será de responsabilidade do licitante 
adjudicado; 

15.2.11 Os valores e informações da(s) nota(s) fiscal(is) deverão ser o(s) 
mesmo(s) consignado(s) no Pedido ao Fornecedor - PAF e proposta 
comercial vencedora, sem o que não será liberado o respectivo 
pagamento e será devolvida a nota para correção, reiniciando-se o prazo 
para pagamento após o recebimento da nota correta; 

15.3 Ao ingressar como concorrente nesta licitação, através da apresentação dos 
envelopes referidos no item 6,  bem como no ato de recebimento do PAF, o 
licitante adjudicado se declara ciente de que sobre o valor da proposta vencedora 
será realizado o recolhimento, na fonte, dos tributos municipais, estaduais e 
federais e/ou encargos sociais, que incidirem sobre o objeto executado, em 
cumprimento à legislação em vigor; 

15.4 Na hipótese de emissão de PAF em data posterior à validade das certidões 
apresentadas neste processo licitatório, poderá o SESC/BA exigir do 
ADJUDICADO (licitante vencedor), a qualquer tempo, a comprovação de que 
mantém cumpridas as condições de habilitação; 

15.4.1 Quando exigida antes da emissão do PAF, a ausência da manutenção da 
regularidade jurídica e fiscal poderá justificar o cancelamento da 
adjudicação; 

15.5 Empresa que venha a sofrer alteração das alíquotas tributárias a si aplicáveis ou 
que venha a perder o enquadramento no SIMPLES após a apresentação da 
proposta nesta licitação NÃO poderá repassar ao SESC/BA as diferenças de 
valores decorrentes desta(s) alteração(ões); 

15.6 O tempo decorrido para substituição da nota fiscal, quando entregue errada, não 
poderá acarretar qualquer encargo para o SESC/BA e o prazo para pagamento 
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só terá início após essa substituição, bem como o tempo necessário à apuração, 
análise de esclarecimentos e aplicação de penalidade; 

15.7 A adequação da obrigação executada pelo licitante adjudicado às especificações 
do Edital e seus anexos será analisada por representante designado pelo 
SESC/BA no momento de avaliar se houve cumprimento “a contento” e lançar tal 
informação na nota fiscal e quando não houver deverá dar início a 
apuração/aplicação de penalidade.  

16. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

16.1 Todas as obrigações das partes previstas neste Edital e anexos reputam-se 
aceitas pelos participantes do certame e serão exigíveis ainda que não 
constem expressamente no PAF dele decorrente; 

16.2 Sem prejuízo de outras obrigações inerentes ao perfeito cumprimento do objeto 
licitado através deste Edital e seus anexos, constituem-se obrigações das partes 
os dispositivos a seguir: 

16.3 OBRIGAÇÕES DO ADJUDICADO: São obrigações do licitante em favor do qual 
seja emitido o PAF em decorrência deste procedimento licitatório: 

16.3.1 Executar o objeto em conformidade com o descrito no Anexo I deste 
Edital e todos os termos do(s) Pedido(s) ao Fornecedor – PAF, 
obedecendo aos prazos, condições, datas e horários estipulados, sob 
pena de, não o fazendo, responder administrativa e civilmente, sujeitando-
se ainda à aplicação das penalidades previstas no item 17, sem prejuízo 
de responder também em ação judicial cabível; 

16.3.2 Garantir a quantidade, qualidade e adequação do objeto por si executado 
após vencer esta licitação; 

16.3.3 Atender a legislação vigente aplicável ao objeto, inclusive normas técnicas 
e administrativas, em especial as normas da ABNT e do INMETRO (se 
houver); 

16.3.4 Substituir o(s) produto(s) e/ou refazer o(s) serviço(s) que esteja(m) em 
desacordo com as especificações do PAF, do Edital e seus anexos ou 
com a legislação vigente aplicável ao objeto, bem como aqueles que 
apresentem vícios de qualidade ou quantidade, em até 05 (cinco) dias 
úteis a contar da notificação, correndo por sua conta todas as despesas 
ou danos daí decorrentes; 

16.3.5 Designar representante/preposto para acompanhar a conferência do 
material entregue ou acatar o relatório do conferente do SESC, sem o que 
deverá acatar o relatório do conferente do SESC sem ressalvas;  

16.3.6 Observar e cumprir os elementos de especificação do objeto licitado para 
que a execução ocorra criteriosamente de acordo com este Edital e seus 
anexos e possa ser considerada concluída a contento; 

16.3.7 Responsabilizar-se por todos os encargos resultantes da execução do 
objeto deste Edital, inclusive os de natureza trabalhista, administrativa, 
previdenciária, fiscal e comercial, seja extrajudicialmente ou na hipótese 
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de demanda judicial, não cabendo subsidiariedade ou solidariedade com 
o SESC/BA; 

16.3.8 Ressarcir o SESC/BA todas as despesas decorrentes de eventual 
condenação, sofrida pela Entidade em ação judicial, de qualquer 
natureza, ou acordo extrajudicial, decorrente de inobservância de 
dispositivo legal pelo licitante adjudicado, independentemente de ação de 
regresso ou similar; 

16.3.9 Responder, objetiva e integralmente, por perdas e danos que vier a 
causar ao SESC/BA, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, 
sua, de seus prepostos e/ou representantes, no curso da execução do 
proposta comercial vencedora ou que resulte na execução indevida do 
objeto a que se obrigou, independentemente de outras cominações 
contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

16.3.10 Manter adimplidos e tempestivamente quitados quaisquer débitos 
trabalhistas e fiscais, bem como manter em dia todas as condições de 
habilitação exigidas neste edital até a conclusão plena do objeto por si 
adjudicado, ciente de que os comprovantes poderão ser exigidos a 
qualquer tempo neste período;  

16.3.11 Informar ao SESC/BA sempre que houver alteração de endereço 
comercial, telefone, e-mail e/ou site, sob pena de considerar-se recebido o 
PAF por si na data do seu encaminhamento pelo SESC/BA; 

16.3.12 Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com 
o fornecimento do objeto contratado, sem ônus adicionais para o 
SESC/BA, desde que sejam de sua responsabilidade;  

16.3.13 Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo SESC/BA, cuja 
reclamação se obriga, pronta e imediatamente, a atender; 

16.4 O SESC/BA não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência ou cessão de 
responsabilidade ou obrigações do licitante adjudicado para outra(s) pessoa(s) 
física(s) ou jurídica(s), ainda que sejam seus representantes, franqueados, 
fornecedores ou mantenham com o mesmo qualquer outro tipo de vínculo; 

16.5 OBRIGAÇÕES DO SESC/BA - São obrigações do SESC/BA, após a 
homologação do julgamento desta Licitação, de acordo com este Edital: 

16.5.1 Emitir o PAF com informações compatíveis com este Instrumento 
Convocatório e seus anexos; 

16.5.2 Prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados, de modo a 
viabilizar a execução do objeto adjudicado da forma mais perfeita e 
eficiente possível; 

16.5.3 Efetuar os pagamentos dentro do prazo estipulado neste Edital, atentando 
para condições, prazos e conformidades; 

16.5.4 Fornecer atestado de capacidade técnica, quando solicitado, ao licitante 
adjudicado que tiver cumprido plenamente as obrigações contratuais; 
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16.5.4.1 Caso ocorra alguma falha na execução do objeto contratado ou 
em alguma obrigação conexa, o SESC/BA poderá emitir o 
atestado de capacidade técnica com ressalvas, inclusive 
especificando-as; 

16.5.5 Designar representante que possa aferir se o objeto foi cumprido a 
contento; 

16.5.6 Rejeitar produtos e/ou serviços que sejam entregues em desacordo com 
as especificações técnicas constantes deste Instrumento Convocatório e 
seus anexos. 

17 DAS PENALIDADES APLICÁVEIS 

17.1 A recusa injustificada do licitante adjudicado a receber o PAF (ou instrumento 
equivalente) caracterizará descumprimento de obrigação assumida no curso do 
certame e poderá acarretar ao licitante as seguintes penalidades: 

17.1.1 Perda do direito à contratação/PAF; 

17.1.2 Multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total do(s) 
lote(s)/item(ns) objeto(s) do PAF;  

17.1.3 Suspensão do direto de licitar ou contratar com o SESC/BA por até 02 
(dois) anos. 

17.2 Em atenção ao art. 32 do Regulamento de Licitações e Contratos do SESC, na 
hipótese de inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas pelo 
licitante adjudicado, sem prejuízo da possibilidade de rescisão, o SESC/BA 
poderá, a critério da Direção Regional do SESC/BA, cancelar o PAF emitido ou 
por emitir (consoante previsão do item 13) e, além disso, aplicar as seguintes 
penalidades, separada ou cumulativamente: 

17.2.1 Advertência por escrito; 

17.2.2 Multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do Pedido 
ao Fornecedor – (PAF), na hipótese de descumprimento total das 
obrigações assumidas, quando inexiste pagamento em benefício do 
Licitante Adjudicado; 

17.2.3 Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Pedido ao 
Fornecedor – (PAF), quando referente a todo o quantitativo do pedido, ou 
calculada sobre o valor do respectivo quantitativo, quando atingir parte do 
pedido, em caso de descumprimento parcial ou execução deficiente, 
irregular ou inadequada, que atinja o objeto principal, desde que tenha 
havido proveito incontroverso para o SESC/BA; 

17.2.3.1 Quando a execução irregular, defeituosa ou inadequada implicar 
em perda do interesse do SESC do lote/item do PAF, aplica-se a 
multa por inadimplemento; 

17.2.4 Multa de 3% (três por cento) sobre o valor total do Pedido ao 
Fornecedor – (PAF), quando houver execução deficiente que atinja 
elementos acessórios ou deveres conexos decorrentes deste Edital e/ou 
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PAF, mas sem qualquer prejuízo do objeto principal, na sua finalidade ou 
especificação; 

17.2.5 Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, por atraso na entrega 
do(s) lote(s)/item(ns) ou dever de substituição/refazimento previsto neste 
Edital; 

17.2.5.1 A base de cálculo será o valor total do quantitativo do(s) 
lote(s)/item(ns) que não foi(ram) entregue(s) no prazo, ainda que 
tenha havido entrega parcial; 

17.2.5.2 Quando houver necessidade de substituir/refazer o lote/item 
entregue em divergência com o Edital, o atraso será contado a 
partir da data em que deveria ter sido entregue o lote/item 
correto até a data em que o mesmo for substituído/refeito; 

17.2.5.3 Caso a entrega não ocorra em tempo hábil para o fim a que se 
destina, será considerado como descumprimento total das 
obrigações assumidas relativas ao respectivo lote/item; 

17.2.6 Suspensão do direito de licitar ou contratar com o SESC por prazo não 
superior a 02 (dois) anos; 

17.3 Na hipótese em que o licitante adjudicado corrigir sua falha e/ou ressarcir 
integralmente o SESC/BA quando notificado de prejuízo a que deu causa e da 
possibilidade de aplicação de penalidade, fazendo-o em prazo designado pelo 
SESC/BA, as multas previstas acima poderão ser perdoadas, a critério da Direção 
Regional do SESC/BA, sem prejuízo da aplicação da advertência por escrito; 

17.4 O(s) valor(es) da(s) multa(s), eventualmente aplicado(s), será(ão) corrigido(s) 
monetariamente pelo IPCA acrescidos de juros legais (consoante o art. 406 do 
Código Civil), e o não pagamento das penalidades aplicadas ensejará ação 
judicial para cobrança das mesmas, devendo também ser acrescido do valor das 
custas processuais, honorários advocatícios e qualquer outro valor imputado ao 
SESC/BA no decorrer do processo;  

17.5 A apuração ou abertura do procedimento para aplicação de penalidade se iniciará 
através de notificação do fiscal ou preposto do SESC informando falha ou 
omissão verificada e prazo para resposta, após o que será encaminhada à 
Direção Regional para deliberação, da qual não caberá recurso;  

17.6 Os valores correspondentes às multas de que tratam os itens anteriores serão 
descontados do pagamento a que o licitante adjudicado fizer jus ou deverão ser 
recolhidos diretamente na Tesouraria do SESC/BA, no prazo de 15 (quinze) dias 
corridos, contados a partir da data de recebimento da comunicação da 
penalidade aplicada, ou, ainda, quando for o caso, poderão ser cobrados 
judicialmente; 

17.6.1 Quando aberto o procedimento de apuração/aplicação de penalidade, o 
licitante adjudicado será notificado, podendo haver retenção do valor 
equivalente à penalidade até a conclusão do procedimento, se houver 
crédito do mesmo a receber; 
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17.6.2 Quando houver liberação de parte do crédito e o valor destinado ao 
pagamento da penalidade não for suficiente, será necessário que o 
licitante adjudicado, ao ser notificado, realize a quitação do valor 
restante, através de depósito em conta indicada pelo SESC/BA ou na 
Tesouraria; 

17.7 É facultado ao SESC/BA exigir, ainda, do licitante adjudicado que não cumprir 
as obrigações assumidas, o ressarcimento de perdas e danos, nos termos do 
artigo 389, do Código Civil, sem prejuízo das demais penalidades previstas 
neste Instrumento Convocatório, no Regulamento de Licitações e Contratos do 
SESC, alterado e consolidado pela Resolução SESC nº 1.252/2012, do 
Conselho Nacional, e na legislação vigente aplicável ao caso concreto; 

17.8 As penalidades previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de quaisquer outras 
medidas cabíveis, em âmbito judicial ou extrajudicial; 

17.9 As penalidades não obstam a possibilidade de cancelamento do PAF quando 
couber; 

17.10 Na aplicação de penalidades, será resguardada oportunidade para exercício do 
contraditório e ampla defesa; 

17.11 As multas previstas no subitem 17.2.5 terão como limite máximo o montante de 
20% (vinte por cento) sobre o valor do quantitativo em que se verificar o 
respectivo atraso. 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS ATINENTES A ESTA LICITAÇÃO 

18.1 Solicitações de esclarecimentos ou informações acerca deste Edital e seus 
anexos deverão ser encaminhados, por escrito, à Comissão de Licitação, no 
horário das 09h às 11h30min e das 13h30min às 16h30min, de segunda à sexta-
feira, no Edifício Casa do Comércio, situado à Avenida Tancredo Neves, nº 
1.109, 4º andar - Caminho das Árvores, Salvador/BA ou através do e-mail: 
licitacao@sescbahia.com.br, até 02(dois) dias úteis antes da data designada 
para abertura dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” ou “HABILITAÇÃO” 
(o que ocorrer primeiro); 

18.2 Na ausência de solicitação de esclarecimentos no prazo acima mencionado 
presumir-se-á que os elementos fornecidos neste Edital são suficientemente 
claros e precisos para permitir a apresentação de documentos e proposta 
comercial, não cabendo ao licitante direito a qualquer reclamação posterior neste 
sentido; 

18.3 O resultado da licitação e todos os procedimentos e decisões inerentes a este 
processo licitatório serão divulgados obrigatoriamente no site institucional do 
SESC/BA, www.sescbahia.com.br, no Link “Licitações” (Protocolo 20/01.00003-
CV, sob o Título – FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS, 
todavia, fica facultado à Comissão de Licitação, a seu critério, enviá-los por e-
mail aos licitantes, no intuito, apenas, de ampliar a publicidade do ato; 

mailto:licitacao@sescbahia.com.br
http://www.sescbahia.com.br/
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18.4 Para resguardar a competitividade nesta licitação, a Comissão de Licitação 
poderá, a seu critério, relevar ou diligenciar omissões puramente formais em 
documentos e propostas apresentadas pelos licitantes, desde que a conduta 
escolhida não comprometa a lisura do certame, sendo vedada a inclusão de 
documentos que deveriam constar originalmente dos envelopes no ato de 
abertura; 

18.5 Na contagem dos prazos estabelecidos no presente CONVITE será excluído o 
dia do início e incluído o do vencimento, exceto quando for explicitamente 
disposto o contrário; 

18.6 Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital em dia de 
funcionamento da sede administrativa do SESC BA; 

18.7 Informações meramente verbais não terão nenhuma validade legal neste 
processo licitatório; 

18.8 A Comissão de Licitação poderá, a qualquer momento, solicitar informações, 
esclarecimentos, documentos ou explicações para sanar dúvidas ou 
contradições e o seu não atendimento poderá implicar em desclassificação do 
licitante; 

18.9 Os dispositivos que regulamentam este processo licitatório serão sempre 
interpretados em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde 
que não violem direitos e interesses do SESC/BA, bem como a finalidade e a 
segurança da contratação e os princípios previstos no Regulamento de 
Licitações e Contratos do SESC; 

18.10 Os casos omissos e as dúvidas suscitadas no curso deste processo licitatório 
serão dirimidos pela Comissão de Licitação, que decidirá com base no 
Regulamento de Licitações e Contratos do SESC, alterado e consolidado pela 
Resolução SESC nº 1.252/2012 e, quando não for o bastante, buscará respaldo 
na legislação em vigor; 

18.11 O objeto do(s) PAF(s) decorrente(s) desta licitação, naquilo que for possível e na 
hipótese de NECESSIDADE, poderá ser acrescido ou reduzido em até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial homologado, devendo, para isso, 
considerar-se o valor por item constante do julgamento; 

18.12 O SESC/BA reserva-se o direito de rejeitar propostas que não atendam ao 
objeto desta licitação, bem como adiar, cancelar (revogar ou anular) o presente 
CONVITE, a qualquer momento, no todo ou parcialmente; 

18.12.1 De igual modo, o SESC/BA poderá cancelar qualquer dos objetos, 
ainda que após o julgamento, desde que antes da emissão do Pedido 
ao Fornecedor (PAF), garantindo aos licitantes o direito ao exercício do 
contraditório e da ampla defesa, conforme art. 40 do Regulamento de 
Licitações e Contratos do SESC; 
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18.13 Na ausência de um dos membros titulares da Comissão, designada através da 
Portaria nº 3405/2019, responsável pela análise, julgamento e conclusão deste 
processo, a substituição dar-se-á por seus respectivos suplentes, se houver, 
sendo tal substituição circunstanciada na(s) ata(s) do processo; 

18.14 A Comissão de Licitação e/ou a Direção Regional do SESC/BA poderão pedir 
esclarecimentos e prover diligências, em qualquer fase da licitação e sempre 
que julgarem necessário, fixando prazos para atendimento, destinados a elucidar 
ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento que deveria constar originalmente da proposta e a omissão ou 
recusa do licitante em atender poderá implicar em sua desclassificação; 

18.15 A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, 
poderá a Comissão de Licitação, se necessário, modificar este Instrumento, 
contudo, nesta hipótese, deverá proceder a nova divulgação, reabrindo-se o 
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas ou de interessados; 

18.16 O SESC/BA não se responsabilizará por danos ou extravios de quaisquer 
documentos enviados, bem como pela não chegada dos mesmos nos prazos 
estabelecidos no Edital, cabendo total responsabilidade sobre a integridade da 
documentação ao licitante que promover tal ato; 

18.17 Não serão aceitos protocolos de requerimentos ou de renovação junto aos 
órgãos competentes em substituição a quaisquer documentos exigidos no 
certame; 

18.18 O valor da proposta vencedora será reajustado anualmente (se cabível e desde 
que solicitado pela Contratada), observando o interregno mínimo de um ano, a 
contar da homologação do julgamento, se o instrumento contratual ou 
equivalente não estabelecer de forma diversa, pela variação do IGP-M (FGV), 
ou, na falta deste, por outro índice divulgado pelo Governo Federal; 

18.19 Para qualquer ação judicial decorrente deste processo licitatório ou do objeto 
nele licitado (PAF), prevalecerá o Foro da Comarca de Salvador, Estado da 
Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
Salvador, 15 de janeiro de 2020. 

 
______________________________________ 

Maria Aparecida da Silva 
 Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I  

CONVITE Nº 03/2020 
 

 

OBJETO DA LICITAÇÃO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS 
PARA SESC CASA DO COMÉRCIO DERALDO MOTTA, NOS TERMOS CONSTANTES 
DO EDITAL E CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E PRAZOS DESCRITOS 
NESTE ANEXO I, A ELE ACOSTADO, DE QUE É PARTE INTEGRANTE, COMO SE 
NELE ESTIVESSE LITERALMENTE TRANSCRITO. 
   

DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 
   

ITENS (01 A 40) – UNIDADE DE SALVADOR.  

 

ITEM QTD UF DESCRIÇÃO MARCAS 
VALOR  

UNT. 
VALOR  
TOTAL  

01 5 UND 

BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA 
DE LOUÇA BRANCA. SIFÃO OCULTO, 
SAÍDA DE ESGOTO VERTICAL, CONSUMO 
MÁXIMO DE 6 LITROS POR FLUXO E 
SISTEMA COM DOIS ACIONAMENTOS: 6 
LITROS E 3 LITROS COM BOTÕES 
DISTINTOS. GARANTIA DO 
FABRICANTE MÍNIMA DE 60 MESES. ITEM 
DEVERÁ VIR COM SEU RESPECTIVO KIT 
PARAFUSO PARA VASO E ANEL DE 
VEDAÇÃO. DIMENSÕES ENTRE 
600X350X740MM (C X L X A) E 
620X370X750MM (C X L X A).REFERÊNCIA: 
BACIA SANITÁRIA VOGUE PLUS P.505.17 E 
CAIXA ACOPLADA COM ACIONAMENTO 
DUO CD.01F.17, DA DECA OU 
SIMILAR. 

      

 

02 7 UND 

ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA DE 
POLIPROPILENO INJETADO COM 
PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA EM SUA 
SUPERFÍCIE, FERRAGENS DE FIXAÇÃO 
FORMADA POR LIGA DE COBRE. 
GARANTIA DO FABRICANTE MÍNIMA DE 60 
MESES. DIMENSÕES ENTRE 
443X345X52MM (C X L X A) E 
446X360X56MM (C X L X A).REFERÊNCIA: 
ASSENTO VOGUE PLUS MICROBAN, DA 
DECA OU SIMILAR. 

      

 

03 4 UND 

BARRA DE APOIO TUBULAR FIXA DE AÇO 
INOX (1.4MM A 1.7MM DE ESPESSURA) 
COM ACABAMENTO CROMADO E 
PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. ITEM COM 
RESISTÊNCIA A ESFORÇO MÍNIMO DE 1.5 
KN EM QUALQUER SENTIDO E DIÂMETRO 
DO TUBO ENTRE 3 E 
4.5CM. DISTÂNCIA MÍNIMA DE 4CM ENTRE 
A FACE INTERNA DA BARRA E A PAREDE 
DE FIXAÇÃO. BARRA DE ACORDO COM 
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ABNT E NBR 9050, CERTIFICADO PELO 
FABRICANTE. DIMENSÕES ENTRE 
790X99X73MM (C X L X A) E 
801X102X76MM (C X L X A). REFERÊNCIA: 
BARRA DE APOIO, LINHA CONFORTO, DA 
DECA OU SIMILAR. 

04 2 UND 

ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA 
REGISTRO DE GAVETA ¾” DE LIGA DE 
COBRE E PLÁSTICOS. FECHAMENTO 
ROTATIVO COM PEQUENA ALAVANCA. 
ACABAMENTO CROMADO. BASE DE 
REGISTRO (BRUTO) DE GAVETA ¾”. 
GARANTIA DO FABRICANTE MÍNIMA DE 60 
MESES. DIMENSÕES ENTRE 60X60X59MM 
(C X L X A) E 66X66X63MM (C X L X A). 
REFERÊNCIA: ACABAMENTO LINK 
4900.C.PQ.LNK, DA DECA OU SIMILAR. 

  

 

05 2 UND 

BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA 
DE LOUÇA BRANCA PARA PORTADORES 
DE NECESSIDADES ESPECIAIS. SIFÃO 
OCULTO, SAÍDA DE ESGOTO VERTICAL, 
CONSUMO MÁXIMO DE 6 LITROS POR 
FLUXO E SISTEMA COM DOIS 
ACIONAMENTOS: 6 LITROS E 3 LITROS 
COM BOTÕES DISTINTOS. GARANTIA DO 
FABRICANTE MÍNIMA DE 60 MESES.ITEM 
DEVERÁ VIR COM SEU RESPECTIVO KIT 
PARAFUSO PARA VASO E ANEL DE 
VEDAÇÃO. DIMENSÕES ENTRE 
600X370X760MM (C X L X A) E 
620X400X810MM (C X L X A). ALTURA DO 
ASSENTO ENTRE 42 E 45CM. 
REFERÊNCIA: BACIA SANITÁRIA VOGUE 
PLUS CONFORTO P.515.17 E CAIXA 
ACOPLADA COM ACIONAMENTO DUO 
CD.01F.17, DA DECA OU SIMILAR 

  

 

06 3 UND 

CONJUNTO FORMADO POR MICTÓRIO 
SANITÁRIO COM SIFÃO INTEGRADO DE 
LOUÇA BRANCA, KIT DE INSTALAÇÃO E 
VÁLVULA TEMPORIZADA DE MICTÓRIO 
COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO (LIGA 
DE COBRE COM ACABAMENTO 
CROMADO). 
ACIONAMENTO HORIZONTAL PARA SAÍDA 
DE ÁGUA COM VAZÃO NA PRESSÃO 
MÍNIMA DE 4 L/MIN. GARANTIA DO 
FABRICANTE MÍNIMA DE 60 MESES. 
DIMENSÕES DO MICTÓRIO ENTRE 
260X310X525MM (C X L X A) E 
280X330X540MM (C X L X A). REFERÊNCIA: 
MICTÓRIO M.714, CONJUNTO DE 
INSTALAÇÃO FM.714.01 E VÁLVULA 
2570.C, DA DECA OU SIMILAR. 

  

 

07 7 UND 
ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL, INOX, Ø1/2 " 
X 40 CM 
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08 8 UND 
ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL, PLÁSTICO 
(PVC OU ABS), COR BRANCA, Ø1/2 " X 50 
CM 

  
 

09 4 UND FITA VEDA ROSCA, 18MM X 50M   
 

10 2 UND 

LAVATÓRIO RETANGULAR DE LOUÇA 
BRANCA COM COLUNA SUSPENSA E 
FURO CENTRAL VAZADO PARA 
INSTALAÇÃO DE TORNEIRA. DIMENSÕES 
ENTRE 440X345MM(L X C) E 450X360MM (L 
X C).REFERÊNCIA: LAVATÓRIO 
ASPEN/VOGUE PLUS COLUNAC510+L510, 
DA DECA OU SIMILAR. 

  

 

11 8 UND 
SIFÃO PLÁSTICO, TIPO EXTENSÍVEL 
(SANFONADO), COR BRANCA, Ø 
UNIVERSAL 

  
 

12 2 UND 

TORNEIRA DE MESA CROMADA BICA ALTA 
COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA COM 
MECANISMO DE CERÂMICA COM ¼ DE 
VOLTA E JATO AERADO. GARANTIA DO 
FABRICANTE MÍNIMA DE 60 MESES. 
DIMENSÕES ENTRE 175X97X250MM (C X L 
X A) E 185X105X300MM (C X L X A). 
REFERÊNCIA: TORNEIRA DUNA 1198.C61 
DA DECA OU SIMILAR. 

  

 

13 2 PCA 

TORNEIRA DE PAREDE DE LIGA DE 
COBRE COM ACABAMENTO CROMADO 
PARA TANQUE COM BICO ADAPTADOR 
PARA MANGUEIRA. MECANISMO DE 
FECHAMENTO ROTATIVO. GARANTIA DO 
FABRICANTE MÍNIMA DE 60 MESES. 
DIMENSÕES ENTRE 108X48X100MM (C X L 
X A) E 120X52X140MM (C X L X A). 
REFERÊNCIA: TORNEIRA 1153 C39 DA 
DECA OU SIMILAR. 

  

 

14 6 UND 

 ACABAMENTO PARA FURO DE BANCADA 
DE AÇO INOX POLIDO, FORMADO POR  
DIÂMETRO EXTERNO; 140MM A 150MM 
DIÂMETRO INTERNO E ALTURA ENTRE 120 
E 150MM. REFERÊNCIA: DRACO OU 
SIMILAR. 

  

 

15 8 UND 

CUBA QUADRADA DE LOUÇA BRANCA DE 
EMBUTIR. DIMENSÕES ENTRE 
400X400X170MM (L X C X A) E 
420X420X200MM (L X C X A). ITEM COM 
CERTIFICADO DA NBR15097-1 
(APARELHOS SANITÁRIOS DE MATERIAL 
CERÂMICO). REFERÊNCIA: CUBA L701, DA 
DECA OU SIMILAR. 

  

 

16 6 PCA 

DISPENSER DE PAPEL INTERFOLHADO DE 
AÇO INOX AISI 304 COM ACABAMENTO 
ESCOVADO SEM RELEVOS. FIXAÇÃO COM 
NO MÍNIMO 03 PONTOS E ABERTURA 
PARA TROCA DE REFIL COM DISPOSITIVO 
ANTIVANDALISMO. CAPACIDADE DE 
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FOLHAS: 400 A 600 PAPÉIS. DIMENSÃO: 
ENTRE 273X320X130MM (COMPRIMENTO X 
LARGURA X ALTURA) A 280X350X150MM 
(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA). 
REFERÊNCIA: DRACO OU SIMILAR 

17 2 UND 

DISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO DE 
PAREDE COM ACIONAMENTO MANUAL 
ATRAVÉS DE BICO DOSADOR POR 
PRESSÃO. DOSADOR TEMPORIZADOR: 1 
ML POR ACIONAMENTO. CAIXA EXTERNA 
DE AÇO INOX AISI 304 COM ACABAMENTO 
ESCOVADO SEM RELEVOS E INVÓLUCRO 
INTERNO DE PLÁSTICO PARA 
CONDICIONAMENTO DO SABONETE 
LÍQUIDO. FIXAÇÃO COM NO MÍNIMO 03 
PONTOS E ABERTURA PARA TROCA DE 
REFIL COM DISPOSITIVO 
ANTIVANDALISMO. CAPACIDADE: 
MÍNIMA DE 1000 ML. DIMENSÃO: ENTRE 
205X120X70MM (COMPRIMENTO X 
LARGURA X ALTURA) A 210X125X90MM 
(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA), 
EXCETO O BICO 
DOSADOR. REFERÊNCIA: DRACO OU 
SIMILAR. 

  

 

18 8 UND 

DISPENSER METÁLICO COM 
ACABAMENTO CROMADO PARA 
SABONETE LÍQUIDO DE EMBUTIR EM 
BANCADA. ACIONAMENTO MANUAL POR 
PRESSÃO TEMPORIZADO (1 ML) E BICO 
DOSADOR. RECIPIENTE PLÁSTICO 
EMBUTIDO PARA SABONETE LÍQUIDO 
COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 900 ML. 
SISTEMA COM FÁCIL REPOSIÇÃO DE 
SABONETE, ATRAVÉS DE ROSCA. 
DIMENSÃO: ENTRE 130X45X70MM 
(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) A 
155X55X90MM (COMPRIMENTO X 
LARGURA X ALTURA), EXCETO O REFIL. 
REFERÊNCIA: DECA, DRACO OU SIMILAR. 

  

 

19 7 UND 

PORTA PAPEL HIGIÊNICO DE AÇO INOX 
AISI 304 COM ACABAMENTO ESCOVADO 
SEM RELEVOS. FIXAÇÃO COM NO MÍNIMO 
03 PONTOS E ABERTURA PARA TROCA DE 
REFIL COM DISPOSITIVO 
ANTIVANDALISMO. SAÍDA DO PAPEL COM 
ABA DENTADA PARA 
CORTE. CAPACIDADE PARA ROLOS DE 
200 A 600 METROS. DIMENSÃO: 300MM A 
350MM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE 
ENTRE 120MM A 150MM. REFERÊNCIA: 
DRACO OU SIMILAR. 

  

 

20 8 UND 

TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA 
COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO 
(ACIONAMENTO POR PRESSÃO 
TEMPORIZADO) PARA LAVATÓRIO. 
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DIMENSÃO: ENTRE 150X50X120MM 
(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) A 
165X60X150MM (COMPRIMENTO X 
LARGURA X ALTURA). REFERÊNCIA: 
TORNEIRA DECAMATIC DA DECA, DRACO 
OU SIMILAR. 

21 8 UND 

VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA 
LAVATÓRIO TIPO CUBA CROMADO COM 
TAMPA GIRATÓRIA. DIMENSÕES ENTRE 
56X56X96MM (L X C X A) E 58X58X95MM (L 
X C X A).ITEM COM CERTIFICADO DA 
NBR15423 (VÁLVULAS DE ESCOAMENTO – 
REQUISITOS E ENSAIOS).REFERÊNCIA: 
VÁLVULA 1601.C, DA DECA OU SIMILAR. 

  

 

22 8 UND 

CANTONEIRA/PERFIL/ARREMATE DE PVC 
RECICLÁVEL FLEXÍVEL NA COR MARFIM 
PARA ACABAMENTO DE 
AZULEJO/CERÂMICA OU PORCELANATO. 
RÉGUAS TIPO CANTO EXTERNO 
ABAULADO COM ABA DE EMBUTIR. 
DIMENSÃO: ENTRE 9X27 A 12X36MM. 
RÉGUAS COM COMPRIMENTO ENTRE 2.70 
E 3.00M. COR: MARFIM. 
REFERÊNCIA: TECNOPERFIL OU SIMILAR. 

  

 

23 4 UND 

INTERRUPTOR SIMPLES COM SUPORTE 
EM PVC PARA CAIXA 4X2", 10A, 250 V, 
PLACA DE ACABAMENTO BRANCA SEM 
PARAFUSO APARENTE. 

  

 

24 16 UND 

SOQUETE COM RABICHO PARA LâMPADA 
T5 250V 660W, FIO FLEXíVEL DE 0,50MM², 
COR BRANCA, COMPOSTO EM: 
POLIPROPILENO, LATãO, COBRE E PVC. 

  

 

25 16 UND 

LâMPADA TUBULAR LED T5, 1200MM, 13W, 
CASQUILHO G5, RAZãO DE LM/W > 100, 
FLUXO LUMINOSO ENTRE 1600 E 1700 
LúMENS, TEMPERATURA DE COR 5500K- 
6000K(LUZ CLARA BRANCA). VIDA úTIL 
MíNIMA 25.000H, FREQüêNCIA 60 HZ, IRC 
MIN. 83, FATOR DE POTêNCIA > 0,9. 
BIVOLT 

  

 

26 200 UND 

CABO EM COBRE ELETROLITICO, SEçãO 
CIRCULAR 2,5 MM2, TêMPERA MOLE, 
FLEXíVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), 
ISOLAMENTO à BASE DE PVC, 750V, 
ANTICHAMA, CLASSE TéRMICA 70°C. SELO 
INMETRO (CORES VARIADAS) CONFORME 
NBR NM 247-3 - CABOS ISOLADOS COM 
POLICLORETO DE VINILA (PVC) PARA 
TENSO?ES NOMINAIS ATE? 450/750V. NBR 
6245 - DETERMINAC?A?O DO INDICE DE 
OXIGENIO                                                                                   
DUAS PEÇAS.COR: VERMELHO E PRETO. 

  

 

27 6 UND 
CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE 4 X 2", 
PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO.  
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28 5 PCA 

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL 
PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 
1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO 
(NBR 15715). 

  

 

29 4 UND 
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, 
BAIXA TENSãO, USO ATE 750 V., EM ROLO 
DE 19 MM X 5 M. 

  
 

30 1 UND 

CONJUNTO COM CUBA PARA COZINHA DE 
AÇO INOX AISI 304 COM ESPESSURA 
MÍNIMA DE 0.6MM EM FORMA 
MONOBLOCO (SEM SOLDA), BORDA LISA 
E VÁLVULA 
DESCENTRALIZADA E KIT DE INSTALAÇÃO 
COM SIFÃO SIMPLES DE POLIPROPILENO 
NA 
COR BRANCA COM FECHO HÍDRICO 
(ENTRADA DIÂMETRO 1 ½" E SAÍDA PARA 
TUBO 
COM DIÂMETRO 40MM). DIMENSÕES DA 
CUBA ENTRE 490X370X220MM (C X L X A) 
E 
520X420X260MM (C X L X A). 
REFERÊNCIA: CUBA PARA COZINHA DE 
AÇO INOX 500X400MM, DA TRAMONTINA 
OU SIMILAR. 
ITEM DEVERÁ VIR COM SUA RESPECTIVA 
VÁLVULA. 
Observação : Item deverá vir com sua 
respectiva válvula  

  

 

31 1 UND 

TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA COM 
BICA MÓVEL E AREJADOR ARTICULADO 
MECANISMO DE ACIONAMENTO 
CERÂMICO ¼ DE VOLTA E REGULAGEM 
DE VAZÃO.VAZÃO, NA PRESSÃO MÍNIMA, 
DE 5 L/MIN. CONFECCIONADA COM LIGA 
DE COBRE,PLÁSTICOS E ELASTÔMEROS 
COM ACABAMENTO CROMADO. GARANTIA 
DOFABRICANTE MÍNIMA DE 60 MESES. 
ITEM DE ACORDO COM ABNT E NBR 
15748.DIMENSÕES ENTRE 175X56X310MM 
(C X L X A) E 179X60X315MM (C X L X A). 
ITEMDEVERÁ VIR COM SEU RESPECTIVO 
KIT COM LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE MALHA 
DE AÇO.REFERÊNCIA: TORNEIRA DE 
MESA LINK 1167.C.LNK, DA DECA OU 
SIMILAR. 

  

 

32 4 UND 

ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM ANEL 
PARA CAIXA D´AGUA, COR MARROM, Ø32 
MM X 1", PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 7,5 
KGF/CM² ( 7M.C.A) À TEMPERATURA 
MÁXIMA DE TRABALHO ATÉ 20°C, 
CONFORME NBR 5650 

  

 

33 17 PCA 
JOELHO 90° EM PVC SOLDÁVEL COM 
BUCHA DE LATÃO, COR AZUL, Ø25 MM X 
3/4", PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 7,5 
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KGF/CM² ( 7M.C.A) À TEMPERATURA 
MÁXIMA DE TRABALHO ATÉ 20°C, 
CONFORME NBR 5650 

34 4 UND 

LUVA DE CORRER EM PVC PARA TUBO 
SOLDÁVEL, COR MARROM, Ø20 MM, 
PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 7,5 KGF/CM² ( 
7M.C.A) À TEMPERATURA MÁXIMA DE 
TRABALHO ATÉ 20°C, CONFORME NBR 
5650 

  

 

35 4 DZ 

LUVA DE CORRER EM PVC PARA TUBO 
SOLDÁVEL, COR MARROM, Ø32 MM, 
PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 7,5 KGF/CM² ( 
7M.C.A) À TEMPERATURA MÁXIMA DE 
TRABALHO ATÉ 20°C, CONFORME NBR 
5650 

  

 

36 2 UND 
REGISTRO GAVETA, COM ACABAMENTO E 
CANOPLA METÁLICOS, BITOLA 1" 

  
 

37 2 UND 
REGISTRO GAVETA, COM ACABAMENTO E 
CANOPLA METÁLICOS, BITOLA 1/2" 

  
 

38 22 UND 

TÊ EM PVC SOLDÁVEL, COR MARROM, 
Ø25 MM, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 7,5 
KGF/CM² ( 7M.C.A) À TEMPERATURA 
MÁXIMA DE TRABALHO ATÉ 20°C, 
CONFORME NBR 
5650 

  

 

39 1 UND 
ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS PVC, 
FRASCO 850G 

  
 

40 2 UND FITA VEDA ROSCA, 18MM X 25M   
 

  

ENDEREÇO DE ENTREGA: 

ENDEREÇOS 

 

SESC CASA DO COMÉRCIO 
Av.Tancredo Neves,1.109,8ºandar,Edfº  
Casa do Comércio - Caminho das Árvores. 
Salvador – Bahia  

 
 
 

Salvador, 15 de janeiro de 2020. 
 

____________________________________ 
Maria Aparecida da Silva 

 Presidente da Comissão Permanente de Licitação  
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ANEXO II 
 

CONVITE Nº 03/2020  
  

OBJETO DA LICITAÇÃO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS 
PARA SESC CASA DO COMÉRCIO DERALDO MOTTA, NOS TERMOS CONSTANTES 
DO EDITAL E CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E PRAZOS DESCRITOS 
NO ANEXO I, A ELE ACOSTADO, DE QUE É PARTE INTEGRANTE, COMO SE NELE 
ESTIVESSE LITERALMENTE TRANSCRITO.     

 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO PRÉVIA DE TODAS AS CONDIÇÕES ESTIPULADAS 
NO EDITAL E NO PEDIDO AO FORNECEDOR – (PAF). 

 

Declaro ao SESC – Administração Regional no Estado da Bahia, por meio desta, que 
concordo e aceito fornecer o objeto da licitação atinente ao Convite nº 03/2020 em plena 
conformidade com as especificações, procedimentos, condições, quantidades, prazos e 
quaisquer outras informações estabelecidas no Edital e seus anexos e/ou no Pedido ao 
Fornecedor (PAF) emitido em virtude dele, caso venha a ser declarado vencedor. Por 
meio desta, declaro reconhecer, desde o meu ingresso no processo licitatório, que o 
PAF equipara-se ao contrato, para efeito de assumir obrigações e estabelecer 
relação jurídica, e, ao recebê-lo, estou ciente de que assumirei as obrigações nele 
descritas, além daquelas previstas no Edital, em especial no que se refere ao objeto, 
ainda que não sejam integralmente transcritas no PAF recebido.  

Declaro ainda que darei ciência ao SESC/BA caso ocorra qualquer alteração dos contatos 
apresentados durante a licitação, incluindo endereço, telefone, e-mail e site, sob pena de 
considerar-se recebido o PAF na data do seu encaminhamento pelo SESC/BA.  

Ratifico, por fim, que me obrigo, através desta, ao fiel cumprimento de todos os termos 
contidos no Edital da licitação acima identificada e no PAF decorrente de seu resultado, 
até a execução/cumprimento integral do objeto do(s) lote(s)/item(ns) para o(s) qual(is) for 
julgado vencedor neste certame, bem como estou ciente de que estou sujeito às 
penalidades previstas no Edital de licitação, em conformidade com o Regulamento de 
Licitações e Contratos do SESC, alterado e consolidado pela Resolução 1.252/2012, e 
legislação brasileira aplicável. 
 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE ________________________________ 
CNPJ: _____________________________________________________ 
NOME DO RESPONSÁVEL ____________________________________ 
RG n°: _____________________________________________________ 

 
Salvador, ____ de ____________ de 2020. 

 
________________________ 

Assinatura do Responsável 
 
OBS: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA OBRIGATORIAMENTE 
EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE. 
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Salvador,___de _______de 2020. 

 
 

CONVITE Nº 03/2020 
 

 
OBJETO DA LICITAÇÃO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS 
PARA SESC CASA DO COMÉRCIO DERALDO MOTTA, NOS TERMOS CONSTANTES 
DO EDITAL E CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E PRAZOS DESCRITOS 
NO ANEXO I, A ELE ACOSTADO, DE QUE É PARTE INTEGRANTE,  COMO SE NELE 
ESTIVESSE LITERALMENTE TRANSCRITO.   

 
 

Em conformidade com o artigo 5º do Regulamento de Licitações e Contratos do SESC, 

alterado, modificado e consolidado pela Resolução SESC 1252/2012, o SERVIÇO SOCIAL 

DO COMÉRCIO ADMINISTRATAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA (SESC/BA) 

convida esta empresa a participar da licitação em epígrafe, na modalidade CONVITE, 

julgamento pelo menor preço por item, com a abertura designada para o dia 22 de janeiro 

de 2020 às 10H00, no 2º andar do Edifício Casa do Comércio, localizado na Avenida 

Tancredo Neves n.º 1.109, Caminho das Árvores, Salvador/BA, mediante a estrita 

observância do que consta do Edital e de seus Anexos. 

 
 
 

________________________________________________________ 

ASSINATURA 

DESTINATÁRIO 
Razão social:  
Endereço:  
CNPJ: 
Fone:  
Contato:  
 
 
 
 
 
 
 

 
Enviado em ___/___/______ por :________ através do e-mail: _______________ 


