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COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 001/2015 

A Associação das Cooperativas de Apoio a Economia Familiar – ASCOOB, entidade 
privada sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 03.425.488/0001-97, com sede na 
Avenida Senhor dos Passos, 54 – Serraria Brasil, Feira de Santana/BA, torna público, 
para o conhecimento dos interessados, que fará realizar COTAÇÃO PRÉVIA DE 
PREÇOS, tipo MENOR VALOR GLOBAL, para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS com 
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES E HOSPEDAGENS para participantes 
DO SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS a ser realizado 
nos dias 07 e 08 de Abril de 2015 e do SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 
EXECUTADAS a ser realizado nos dias 09 e 10 de Abril de 2015 para atender as 
necessidades do Projeto Fortalecimento e Expansão do Cooperativismo de 
Crédito solidário nos estados da Bahia, Sergipe e Alagoas, Convênio Nº 
791557/2013, celebrado com o Ministério do trabalho e emprego - MTE/Secretaria 
Nacional de Economia Solidária – SENAES. 

 

1 - OBJETO 

A presente licitação tem por objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS com FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES E 
HOSPEDAGENS no município de Feira de Santana/BA ou qualquer outro no Território 
Portal do Sertão/BA PARA ATENDER AS NECESSIDADES do Convênio Nº 
791557/2013, item de despesas (4.1) SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO DE AÇÕES 
ESTRATÉGICAS) e (4.3) SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS. 

– ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS:FICAÇÃO DO MATERIAL   

2.1.  Oferecer 240 (duzentas e quarenta) REFEIÇÕES, sendo 120 (cento e 
vinte) refeições para os participantes DO SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO 
DE AÇÕES ESTRATÉGICAS a ser realizado nos dias 07 e 08 de Abril de 
2015 e 120 (cento e vinte) refeições para os participantes DO SEMINÁRIO 
DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS a ser realizado nos dias 09 e 
10 de Abril de 2015; 

2.1.1. As refeições (almoço e jantar) devem ser servidas em modo “self-
service” e devem conter no mínimo: dois tipos de carne (vermelha ou 
branca); arroz branco; feijão (tropeiro ou em caldo) e dois tipos de 
salada; 

 
2.1.2.  O horário de fornecimentos das refeições (almoço e janta) deve ser 

previamente acordado com a coordenação do evento. 
 

2.2. Oferecer 160 (cento e sessenta) LANCHES, sendo 80 (oitenta) lanches 
para os participantes DO SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO DE AÇÕES 
ESTRATÉGICAS a ser realizado nos dias 07 e 08 de Abril de 2015 e 80 
(oitenta) lanches para o SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 
EXECUTADAS a ser realizado nos dias 09 e 10 de Abril de 2015. 
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2.2.1. Os Lanches devem ser servidas em modo “self-service” e devem 

conter no mínimo: dois tipos de salgados; frutas da região e dois tipos 
de sucos frescos; 

 
2.2.2.  O horário de fornecimentos dos Lanches deve ser previamente 

acordado com a coordenação do evento. 
 

2.3. Oferecer 80 (oitenta) HOSPEDAGENS, sendo 40 (quarenta) 
hospedagens para os participantes DO SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO 
DE AÇÕES ESTRATÉGICAS a ser realizado nos dias 07 e 08 de Abril de 
2015 e 40 (quarenta) hospedagens para o SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES EXECUTADAS a ser realizado nos dias 09 e 10 de Abril de 
2015. 

2.3.1. As Hospedagens devem ser oferecidas em apartamentos duplos ou 
triplos, com ar-condicionado e café da manhã incluso. 

 
 

3 - PROPOSTA3 – PROPOSTA 

A proposta deverá ser entregue digitada em papel timbrado da empresa CONFORME 
MODELO até o dia 06 de março de 2015, não poderá ter emendas, rasuras ou 
entrelinhas, deverá estar datada, conter nome ou razão social, endereço completo, 
telefone, fax e e-mail e deverá estar assinada pelo representante legal de empresa. 
Todos os valores da proposta deverão vir expressos em moeda nacional e com 
validade não inferior a 30 (trinta) dias.  

 

4 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS – CRITÉRIO DE 
JULGAMENTO DAS PROP 

4.1. As propostas recebidas serão avaliadas e o resultado final será apresentado 
através de contato telefônico, email ou sitio da entidade na internet. 

4.2. As propostas serão avaliadas pelo MENOR VALOR GLOBAL onde devem ainda 
ser especificados os valores unitários de cada item, desde que não haja nenhuma 
contradição, descumprimento ou dubiedade com relação ao atendimento das 
exigências apresentadas neste edital. 

4.3. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para 
as microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas, na forma prevista na 
Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações. 
 

4.3.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte e 
cooperativas sejam até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada. 
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4.3.2. Após o encerramento da entrega das propostas, a Comissão de 
COTAÇÃO DE PREÇO identificará as empresas consideradas microempresas 
(ME), empresas de pequeno porte (EPP) e cooperativas (COOP), fazendo 
comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma 
ME/EPP/COOP na ordem de classificação; 
 
4.3.3. A proposta apresentada por ME/EPP/COOP que se encontrar na faixa 
até 5% acima da proposta de menor preço estará empatada com a primeira 
colocada e terá o direito, no prazo de 1 (um) dia útil, após comunicação da 
Comissão de COTAÇÃO DE PREÇO,  de  encaminhar  uma  última  oferta,  
obrigatoriamente  abaixo  da  primeira colocada para o desempate; 

 
4.3.4. Caso a ME/EPP/COOP classificada em segundo lugar desista ou não 
manifeste, no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 
ME/EPP/COOP participantes na mesma condição, na ordem de classificação. 

 
4.4. Não havendo êxito nesse procedimento ou não existindo ME/EPP/COOP 
participante, prevalecerá a classificação inicial. 

 
4.5 Após a adoção dos procedimentos acima previstos, a Comissão de COTAÇÃO 
DE PREÇO disponibilizará a classificação dos fornecedores e o resultado final da 
COTAÇÃO DE PREÇO. 

 
4.6 Constatado o atendimento das exigências fixadas no Termo de Referência, a 
licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
 
4.7 Serão desclassificadas as propostas que: 

 
4.7.1 Contenham vícios insanáveis e não apresentem as especificações 
técnicas exigidas no Termo de referência; 

 
4.7.2. Apresentarem preços que sejam manifestamente inexeqüíveis; e 

 
4.7.3. Não vierem a apresentar sua exequibilidade, em especial em relação ao 
preço final ofertado. 

 

5 – HABILITAÇÃO  

5.1 A vencedora da cotação de preços deverá apresentar os seguintes documentos, 
para fins de comprovação da habilitação: 

 
5.1.1 Cédula de Identidade de seus dirigentes; 

 
5.1.2 Comprovante de sede ou escritório nos municípios atendidos pelo Projeto; 

 
5.1.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 

 
5.1.4 Prova de inscrição no Certificado Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

 
7.1.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede da Licitante, ou outra equivalente, na forma da 
Lei; 
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7.1.6 Prova de regularidade junto ao INSS e FGTS; 

 
7.1.7 Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho; 

 
7.1.8 Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo 
cartório distribuidor da sede da licitante ou certidão negativa de execução 
patrimonial, expedida pelo cartório distribuidor do domicílio da pessoa física 
(proprietária ou sócia da empresa licitante), datada dos últimos 30 dias; 

 
7.1.9 Declaração, na forma da lei, sujeitando-se às penalidades cabíveis, da 
inexistência de fato superveniente que possa impedir sua habilitação neste 
certame, inclusive durante a vigência contratual; e 

 
7.1.10 Declaração de que não emprega menores de 18 anos em condições 
insalubres, perigosas ou penosas e menores de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz a partir de quatorze anos conforme previsão contida; 

 

6 - PAGAMENTOSPAGAMENTO 

O pagamento será efetuado até o 7º (sétimo) dia útil subsequente a prestação dos 
serviços, após o “ateste” do satisfatório atendimento especificado e será feito em 
moeda corrente, por meio de ordem bancária. 

 

7 – RECURSOS FINANCEIROS  

Os recursos para custear as despesas descritas neste Termo correrão a conta do 
Convênio Nº 791557/2013, celebrado com o Ministério do trabalho e emprego - 
MTE/Secretaria Nacional de Economia Solidária – SENAES. 

 
 
Feira de Santana/BA, 31 de março de 2015. 
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(LOGO DA ENTIDADE PROPONENTE PARTICIPANTE DA COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS) 

 

 
COTAÇÃO DE PREÇOS nº 001/2015 

 

 
 

ANEXO V MODELO DE 

PROPOSTA 

 
 
A 
ASSOCIAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE APOIO A ECONOMIA FAMILIAR 

 

Avenida Senhor dos Passos, 54 – Serraria Brasil – CEP 44.003-144  
Feira de Santana/BA 
 

 
Empresa: 

CNPJ: 

Endereço: 

Cidade: 

Fone/FAX: 

E-mail: 

Responsável: 
 

Para fins de pagamento:  
 

Banco Agência  Conta 

   
 
 

 
De acordo com A Cotação de Preços 0 0 1 / 2 0 1 5  e do respectivo Termo de Referência, 
segue a proposta para prestação de Serviço. 

 

Item  Quantidade  Valor Unitário Valor Total 

Refeições 240   

Lanches 160   

Hospedagens 80   

Soma  

  
 

Detalhamento da Proposta e das condições de cumprimento do Contrato: 
 

a) A proposta de preços escrita, contendo as especificações técnicas detalhadas do objeto 

ofertado, foi formulada e enviada de acordo com o Termo de Referência; 
 

b) O Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da sua 
apresentação à ASCOOB; 

c) A  proposta   contém   o  valor   unitário   para  a  (DESCRIÇÃO   DO  SERVIÇO   A  

SER PRESTADO OU DO BEM A SER FORNECIDO); 
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d) Os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: 

custos diretos e indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários,  

seguros,  taxas, lucro  e outros  necessários  ao  cumprimento  integral  do  objeto,  sendo  

quaisquer  tributos,  custos  e despesas  diretos  ou  indiretos  omitidos  da proposta  ou  

incorretamente  cotados,  considerados inclusos nos preços, não podendo ser cogitado 

pleito de acréscimo, a esse ou qualquer título, devendo o objeto ser fornecido sem ônus 

adicional; 
 

e) A proponente, se contratada, se compromete a arcar com o ônus decorrente de 

eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive 

quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório 

para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 

arrolados nos incisos do §1º do Art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993; e 
 

f) A documentação exigida para habilitação nesta Cotação de Preços será encaminhada à 

contratante no prazo e condições estipuladas no Edital. 
 

 
Declaramos ainda, que concordamos com todos os termos do edital e seus anexos. 

 
Local e Data 

 

___________________________________ 

Nome e número da identidade do declarante 
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(LOGO DA ENTIDADE PROPONENTE PARTICIPANTE DA COTAÇÃO PRÉVIA DE 

PREÇOS) 
 

 
COTAÇÃO DE PREÇOS nº 001/2015 

 

 
 

ANEXO I 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

DA EMPRESA 
 

 
A 

 

ASSOCIAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE APOIO A ECONOMIA FAMILIAR 
 

Avenida Senhor dos Passos, 54 – Serraria Brasil – CEP 44.003-144, Feira de Santana/BA 

 
  

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PROPONENTE PARTICIPANTE DA COTAÇÃO PRÉVIA 

DE PREÇOS), CNPJ/MF n.º _______________, sediada (ENDEREÇO COMPLETO DA 

PARTICIPANTE), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. 

(a)......................................,  portador (a) da Carteira de Identidade n.º .................... e do 

CPF n.º..............., DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem 

fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo de cotação prévia de preços, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 

 

Local e Data 

 

___________________________________ 

Nome e número da identidade do declarante 
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LOGO DA ENTIDADE PROPONENTE PARTICIPANTE DA COTAÇÃO PRÉVIA DE 

PREÇOS) 
 

 

COTAÇÃO DE PREÇOS nº 001/2015 
 
 
 

ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO QUE NÃO UTILIZA MÃO-DE-OBRA DE MENORES DE 18 ANOS 
 

A 
ASSOCIAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE APOIO A ECONOMIA FAMILIAR 

 
Avenida Senhor dos Passos, 54 – Serraria Brasil – CEP 44.003-144, Feira de Santana/BA 
 

 

(RAZÃO   SOCIAL   DA   EMPRESA   PROPONENTE   PARTICIPANTE   DA   COTAÇÃO 

PRÉVIA DE PREÇOS), CNPJ/MF n.º                                 , sediada (ENDEREÇO 

COMPLETO DA PARTICIPANTE), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. 

(a)......................................,  portador (a) da Carteira de Identidade n.º .................... e do 

CPF n.º..............., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de dezesseis anos. 

 

 

Local e Data 

 

___________________________________ 

Nome e número da identidade do declarante 
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(LOGO DA ENTIDADE PROPONENTE PARTICIPANTE DA COTAÇÃO PRÉVIA DE 

PREÇOS) 
 

 

COTAÇÃO DE PREÇOS nº 001/2015 
 
 
 

ANEXO III 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

A 
ASSOCIAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE APOIO A ECONOMIA FAMILIAR 

 
Avenida Senhor dos Passos, 54 – Serraria Brasil – CEP 44.003-144, Feira de Santana/BA 
 

 
 

Na qualidade de responsável  legal  pela  __________________   inscrita  no  CNPJ  
sob.  nº ________________   credenciamos  o  Sr.  ___________________   carteira  de  

identidade  no. 

___________________  e o CPF (MF) nº _______________  para nos representar  na 

Cotação Prévia  de Preços  em  referência,  com  poderes  para  formular  propostas,  

recorrer,  renunciar  a recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em 

nome da representada. 

 
Local e Data 

 

___________________________________ 

Nome e número da identidade do declarante 
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(LOGO DA ENTIDADE PROPONENTE PARTICIPANTE DA COTAÇÃO PRÉVIA DE 

PREÇOS) 
 

 

COTAÇÃO DE PREÇOS nº 001/2015 
 
 
 

ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

 
A 
ASSOCIAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE APOIO A ECONOMIA FAMILIAR 

 
Avenida Senhor dos Passos, 54 – Serraria Brasil – CEP 44.003-144, Feira de Santana/BA 
 

 
 

A    Empresa    ___________________________,     inscrita    no    CNPJ    (MF)    sob    
o    nº 

__________________,  sediada  à rua/avenida  ____________,  setor /bairro 

____________,  na cidade de                         Estado de                                   , DECLARA, 

sob as penas cabíveis que possui  todos  os  requisitos  exigidos  no  Edital  de  Cotação  

de  Preços  nº  001/2013,  para habilitação, quanto às condições de qualificação jurídica, 

técnica, econômico-financeiro e regularidade  fiscal,  DECLARANDO   ainda,  estar  ciente  

de  que  a  falta  de  atendimento  a qualquer exigência para habilitação constante do 

Edital, ensejará de penalidade à Declarante. 

 
Local e Data 

 

___________________________________ 

Nome e número da identidade do declarante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


