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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
Rua Euzébio Ferreira,26, Centro CEP 45640-000 Almadina – BA
Tele fax (73) 3247-1139 E-mail: prefeitura.almadina@hotmail.com
CNPJ: 14147466/0001-29
DATA:
DE:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETO:

PARA:

06 de Maio de 2020.
GABINETE DO PREFEITO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, VISANDO
SUPRIR AS NECESSIDADES
DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE ALMADINA,
ATRAVÉS DE REGISTROS DE PREÇOS.

Solicitamos autorização de V. Sa. para eventual aquisição de combustíveis para o MUNICÍPIO DE ALMADINA, sendo necessário
para funcionamento/manutenção contínuo dos setores que assim necessitarem, conforme requisição em anexo.
Atenciosamente,

Lindiana Melo Rocha
Secretária Municipal de Administração
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2020
O Presente Termo de Referência tem como objetivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE
MUNICIPIO DE ALMADINA, através de Registros de Preços.
2. JUSTIFICATIVA:
A presente aquisição se justifica face à necessidade de abastecimento da Frota Municipal, viabilizando, desta forma, a
prestação de serviços públicos nas diversas áreas de atuação deste Município (assistência social, saúde, educação,
administração, gabinete, manutenção de vias públicas, esporte, meio ambiente, etc.).
3.

DA ESPECIFICAÇÃO DOS OBJETOS

3.1. Os licitantes deverão atender as especificações descritas abaixo.
3.2. CRONOGRAMA DE ENTREGA
O fornecedor está sujeito à fiscalização do produto no ato da entrega e posteriormente, reservando-se a esta Prefeitura
Municipal, através do responsável, o direito de não receber o produto, caso o mesmo não se encontre em condições
satisfatórias ou no caso de o produto não ser de primeira qualidade.
Para todos os produtos, considerar que o peso, a unidade e a qualidade são pré-requisitos para o recebimento.
O transporte e a descarga dos produtos no local designado correrão por conta exclusiva das empresas vencedoras, sem
qualquer custo adicional solicitado posteriormente.
Caso o produto seja entregue em desacordo com os requisitos estabelecidos pela Prefeitura, ou em quantidade inferior ao
estabelecido, à empresa deverá substituí-lo ou complementá-lo em no máximo 24 (vinte e quatro) horas.
As entregas poderão eventualmente ser suspensas ou alteradas, a critério desta Prefeitura Municipal. Fica reservado a esta
Administração em qualquer fase do certame, o direito de realizar testes que comprovem a qualidade do produto ofertado.
Para tanto, o produto será submetido a análises técnicas pertinentes e ficam, desde já, cientes os licitantes de que o produto
considerado insatisfatório em qualquer das análises será automaticamente recusado, devendo ser, imediatamente,
substituído. Se algum produto apresentar irregularidade, a Prefeitura o enviará a um laboratório de sua escolha, para
elaboração de laudos conclusivos, para verificação da qualidade e obtenção de comprovação de que o produto se identifica
ou não com aquele exigido na licitação e apresentado em sua proposta comercial, sendo que, neste caso, as despesas
correrão por conta da empresa a ser contratada. A Prefeitura o fará quando, no curso da execução contratual, verificada uma
qualidade do produto fornecido diferente daquelas especificadas
4.

DO OBJETO:

4.1. Deverão ser rigorosamente atendidas as especificações constantes da tabela abaixo e observados os esclarecimentos
constantes neste termo de referência.

Item

PRODUTO

UNID

QUAN
T

1

ALCOOL COMBUSTÍVEL

LT

15000

2

GASOLINA COMUM

LT

100000

3

ÓLEO DIESEL COMUM

LT

95000

4

ÓLEO DIESEL S-10

LT

95000

5

ÓLEO ARLA 32, AGENTE RDUTOR DE
MISSÓES NOS PARA GASES DE
ESCAPE, GLC/20L

GL

600

PREÇO
UNIT.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HXLDGIF3RZBAD2YUSWZ9IG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Preço Total

Quarta-feira
13 de Maio de 2020
4 - Ano - Nº 2332

Almadina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
Rua Euzébio Ferreira,26, Centro CEP 45640-000 Almadina – BA
Tele fax (73) 3247-1139 E-mail: prefeitura.almadina@hotmail.com
CNPJ: 14147466/0001-29
VALOR TOTAL

5.

R$

FUNDAMENTO LEGAL:
O procedimento licitatório a ser adotado obedecerá, integralmente, ao que estabelece as Leis Federais n 8.666 de
21.06.1993, Lei Federal nº 10520, de 17.07.2002, e Dec. Municipal 268/2017 de 27 de dezembro de 2017, com suas
alterações e todas as demais normas e legislação vigentes e aplicáveis ao presente termo.
6.

DEVERES E DISCIPLINA EXIGIDOS DA EMPRESA VENCEDORA:

6.1. - Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes deste contrato;
- Responsabilizar-se pelo fornecimento, testes e funcionamento do objeto deste Contrato e pelo fornecimento da
documentação pertinente atendido os requisitos e observadas às normas constantes dos Anexos que integram este
instrumento.
- Executar o fornecimento na forma estabelecida neste instrumento, observando as normas legais a que está sujeita para o
cumprimento deste contrato;
- Levar imediatamente ao conhecimento do CONTRATANTE quaisquer irregularidades ocorridas no fornecimento do objeto;
- Prestar informações/esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, bem como atender suas reclamações inerentes ao
fornecimento do objeto, principalmente quanto à qualidade, providenciando a imediata correção das deficiências, falhas ou
irregularidades constatadas pelo CONTRATANTE;
- Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do Contratante para acompanhamento da execução do contrato. A
existência da fiscalização de modo algum diminui ou atenua a responsabilidade da Contratada pela execução de qualquer
serviço;
- Colocar à disposição do CONTRATANTE todos os meios necessários à comprovação da qualidade e operacionalidade do
bem, permitindo a verificação de sua conformidade com as especificações.
- Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da
licitação/contratação;
7.

DEVERES DO CONTRATANTE

7.1. CONSTITUEM DEVERES DO CONTRATANTE:
- Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela empresa Contratada para a fiel execução do contrato;
Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do contrato em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções;
- Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato a ser firmado e efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados;
- Efetuar o pagamento na forma convencionada no contrato com as Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas;
- Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelos profissionais da CONTRATADA; Acompanhar
e fiscalizar a execução do contrato, por meio de servidor especialmente designado, nos termos do art. 67, da Lei n°
8.666/1993;
- Rejeitar o objeto em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA exigindo sua imediata correção, sob
pena de aplicação das penalidades previstas em lei, ressalvados os casos fortuitos ou de força maiores, devidamente
justificados e aceitos pela Prefeitura Municipal de Almadina.
- Comunicar à empresa CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o objeto do contrato.
7.2. PREÇOS
Os preços ofertados deverão ser na condição de preço à vista para pagamento, mediante apresentação de nota-fiscal/
fatura, após certificação da nota fiscal/fatura acompanhada de todas as certidões exigidas. Todos os preços deverão ser
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apresentados em moeda corrente do país, devendo incluir todos os custos diretos e indiretos, julgados necessários pela
proponente e todas as incidências que sobre eles possam recair, tais como encargos fiscais, tributos, taxas, impostos e
outros;
8.

DA FISCALIZAÇÃO

8.1 - A fiscalização do objeto do Contrato a ser gerado neste processo licitatório, ficará a cargo da Secretaria de
Administração através de servidor designado pelo Secretário de Administração nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93, e
deverá atestar a realização dos serviços contratados, para cumprimento das normas estabelecidas nos artigos 62 e 63 da
Lei nº 4.320/1964.
8.2 – O Fiscal anotará todas as ocorrências relacionadas com a execução da contratação em registro próprio, determinando
o que for necessária à regularização das faltas ou inconsistências observadas, nos moldes do Termo de Referencia/ Pregão/
Contrato.
8.3 – A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Administração Pública e não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por qualquer irregularidade.
8.4 – Na planilha da despesa de que trata o objeto TR/Contrato, constarão os produtos fornecidos, e será o mesmo base
para conferencia do Fiscal do Contrato, que confrontará suas informações com as autorizações de fornecimento.
9.

CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:

9.1. O custo estimado da contratação, o valor máximo global estabelecido em decorrência da identificação dos elementos
que compõem o preço dos serviços licitados.
10. DA VALIDADE DOS MATERIAIS:
Os materiais deverão ter prazo de validade de, no mínimo, 03 (três) meses, contados a partir da data de entrega.
11.DO PRAZO DEVIGENCIA:
11.1. O prazo de vigência do contrato será período de o qual deverá ser de até no máximo 12 (doze) meses.

____________________________________
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Lindiana Melo Rocha

DATA:
DA:

Gabinete do Prefeito

PARA:

06 de Maio de 2020.
Setor de Licitação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
OBJETO:

Rua Euzébio Ferreira,26, Centro CEP 45640-000 Almadina – BA
Tele fax (73) 3247-1139 E-mail: prefeitura.almadina@hotmail.com
CNPJ: 14147466/0001-29
ORDEM DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO

Prezado Senhor,
Tendo em vista o atendimento dos tramites legais que integram o presente documento, determino a
Secretaria Municipal de Administração e Comissão Permanente de Licitação para com as cautelas e observância da Lei,
dar início ao processo licitatório. Após elaboração do edital e minuta de contrato remeta os autos à Procuradoria Jurídica
para parecer sobre a legalidade dos atos praticados pela Secretaria Municipal de Administração e CPL.
Atenciosamente,
Almadina, 06 de Maio de 2020.
_____________________________________
Milton Silva Cerqueira
Prefeito Municipal

AUTUAÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
Rua Euzébio Ferreira,26, Centro CEP 45640-000 Almadina – BA
Tele fax (73) 3247-1139 E-mail: prefeitura.almadina@hotmail.com
CNPJ: 14147466/0001-29
No dia 06 (seis) do mês de maio de 2020, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Almadina, eu, Dalton
Luiz Almeida Filho, Pregoeiro, autuei os documentos que foram apresentados.

Almadina BA, 06 de Maio de 2020.
_______________________________
Dalton Luiz Almeida Filho
Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
Rua Euzébio Ferreira,26, Centro CEP 45640-000 Almadina – BA
Tele fax (73) 3247-1139 E-mail: prefeitura.almadina@hotmail.com
CNPJ: 14147466/0001-29
DATA:
DA:

Setor de Licitações

OBJETO:

PARA:

06 de maio de 2020.
Procuradoria Jurídica

DESPACHO À PROCURADORIA JURÍDICA
Art. 38, Parágrafo único, Lei Federal 8.666/93

Senhor Procurador Jurídico,
Cumpridas as formalidades legais preliminares, e, na qualidade de Pregoeiro do Município de Almadina designado pela
Portaria n°. 002/2020, remeto os autos do Processo Administrativo n°. 042/2020, modalidade Pregão Presencial nº
004/2020 objetivando o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS,
VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE ALMADINA,
ATRAVÉS DE REGISTROS DE PREÇOS, conforme especificações constantes no edital e Termo de Referência e
modelo de Proposta, anexos do edital, para vossa apreciação e emissão de parecer prévio, no sentido de dar
prosseguimento ao mesmo.
Atenciosamente,
Almadina, 06 de Maio de 2020.

_______________________________
Dalton Luiz Almeida Filho
Pregoeiro
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DATA:
06 de Maio de 2020.
DA:

Setor de Licitações

OBJETO:

PARA:

Controladoria Geral do Município

Solicitação de Parecer Técnico

Prezado Senhor,
Cumpridas as formalidades legais, na qualidade PREGOEIRO, designado pela Portaria n°. 002/2020, remeto os autos
do Processo Administrativo n°. 042/2020, modalidade Pregão Presencial nº 004/2020 objetivando o
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, VISANDO SUPRIR AS
NECESSIDADES

DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE ALMADINA, ATRAVÉS DE REGISTROS

DE PREÇOS, à Controladoria Interna da Prefeitura Municipal de Almadina para apreciação, no sentido de atestar sua
regularidade.
Almadina, 06 de Maio de 2020.

________________________________________
Dalton Luiz Almeida Filho
Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
Rua Euzébio Ferreira,26, Centro CEP 45640-000 Almadina – BA
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DATA:
DA:

Controladoria Geral do Município

OBJETO:

PARA:

06 de Maio de 2020.
Setor de Licitações

PARECER DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO

O Sistema de Controle Interno, no uso de suas atribuições, após a análise do Processo Administrativo n°.
042/2020, modalidade Pregão Presencial nº 004/2020 objetivando o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE ALMADINA, ATRAVÉS DE REGISTROS DE PREÇOS, emite parecer
favorável pela realização da despesa, haja vista terem sido cumpridos todos os procedimentos necessários à sua
legalização, sendo que, foram atendidos os pressupostos existentes na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Licitação
Públicas, Lei 4.320/64 e demais disposições aplicáveis à matéria.
Outrossim, fora certificado a correta externização dos atos administrativos, com a correta publicação em local
próprio estabelecido na Lei Orgânica Municipal e Lei de Licitações.
Em assim sendo, somos favoráveis à realização da despesa.
Almadina, 06 de Maio de 2020.

___________________________________
Marcos Marciel Pinheiro de Jesus
Controladoria Interna
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
CNPJ: 14.147.466/0001-29
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020
PROCESSO LICITATÓRIO ANUAL Nº 005/2020
PROCESSO ADM. Nº 043/2020
Regido pelos seguintes dispositivos legais: Lei 10.520, de 17 de dezembro de 2002, da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993 e suas posteriores alterações, Lei Complementar n° 123/2006, de 14 de dezembro de
2006, e suas alterações, e Dec. Municipal 268/2017 de 27 de dezembro de 2017 que regulamenta o
Sistema de Registro de Preços.
MODALIDADE: Pregão Presencial – SRP
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço LOTE
REGIME DE EXECUÇÃO: Direta.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço LOTE
ÓRGÃOS INTERESSADOS: DIVERSAS SECRETARIAS
OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS SELF-SERVICE SEM
BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR), PARA SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS COM TRABALHO
ORDINARIO EM REGIME DE PLANTÃO NO MUNICIPIO DE ALMADINA, CONFORME CARACTERÍSTICAS,
QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES ADMITIDAS DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, ATRAVÉS DE REGISTRO
DE PREÇOS, conforme especificações constantes no edital e Termo de Referência e modelo de Proposta,
anexos do edital, através de Registro de Preços.
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME
Data: 22/05/2020

Horário: 10:00 horas

Pregoeiro: Dalton Luiz Almeida Filho
LOCAL: Prefeitura Municipal de Almadina, situada na Rua Euzébio Ferreira 26, Centro, Almadina – Bahia

Senhor Licitante,
Para registro no Processo Administrativo desta Licitação solicitamos que seja preenchido o recibo
de retirada deste edital, remetendo-o à Comissão Permanente de Licitação, por meio do fax ou
e-mail.
Informamos que a comunicação de eventuais alterações e retificações no instrumento
convocatório, bem como informações adicionais sobre a presente licitação estarão disponíveis
no site: http://almadina.ba.gov.br/diarioOficial, sendo responsabilidade exclusiva do licitante o
acompanhamento de possíveis alterações através do referido site.
Almadina/BA, 06 de Maio de 2020.
Dalton Luiz Almeida Filho
Pregoeiro

1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
CNPJ: 14.147.466/0001-29
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020

EDITAL Nº 005/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020
Processo Administrativo nº 043/2020
Processo Licitatório Anual: 005/2020
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Número de Licitação: 005/2020
1.

PREÂMBULO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA - ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito Público,
situada na Rua Euzébio Ferreira 26, centro, Almadina-Bahia, através Pregoeiro designada pela
Portaria nº.002/2020, Sr.º Dalton Luiz Almeida Filho, torna público que realizará licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL N 005/2020, do tipo “MENOR PREÇO LOTE ÚNICO”, o qual será
processado e julgado de conformidade com os preceitos da Lei Federal nº 10.520/2002, de
17.07.2002 subsidiariamente à Lei nº. 8.666/1993, de 21.06.1993 e suas posteriores alterações, Lei
Complementar 123/2006 e Legislação vigente. O edital completo poderá ser lido e/ou obtido pelos
interessados no DIÁRIO OFICIAL, deste Município, quaisquer dúvidas poderão ser sanadas via email:
almadinalicitacao@gmail.com ou na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Euzébio Ferreira 26,
Centro, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 12h00min.

2.

AQUISIÇÃO DO EDITAL: Dias Úteis E No Horário Das 08:00h Às 12:00 Horas

2.1. CREDENCIAMENTO, ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO:
Dia 22/05/2020, às 10:00 horas, na sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal
de Almadina, situada na Rua Euzébio Ferreira 26, centro, na cidade de Almadina/BA, iniciando
com o credenciamento, seguidamente com abertura dos envelopes de propostas, classificação,
lances verbais, abertura dos envelopes de habilitação e demais atos (haverá intervalo para
almoço, se necessário).
2.2.
Após o credenciamento dos licitantes interessados em participar do certame, que
ocorrerá na data definida no item anterior, os demais atos correrão na ordem sequencial até a
fase final.
O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei Federal n.º
2.3.
10.520, de 17 de dezembro de 2002, que regulamenta a modalidade Pregão, Lei Complementar
123/2006, Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes ao procedimento licitatório e ao objeto
licitado.
2.4.
Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, optantes do Simples,
caberá à licitante comprovar a sua situação.

3.

OBJETO DALICITAÇÃO:

3.1.O objeto da presente licitação é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR), PARA
SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS COM TRABALHO ORDINARIO EM REGIME DE PLANTÃO NO
MUNICIPIO DE ALMADINA, CONFORME CARACTERÍSTICAS, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES
ADMITIDAS DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS.
4. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:

4.1.1.

ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA

4.1.2.

ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO
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4.1.3.

ANEXO III – CARTA PROPOSTA

4.1.4.

ANEXO IV – PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS

4.1.5.

ANEXO V– MODELO DE DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO

4.1.6.

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES

4.1.7.

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGOS DE MENOR

4.1.8.

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO

4.1.9.

ANEXO IX– DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO TEOR DO EDITAL

4.1.10.

ANEXO X– DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADDES DOS CUSTOS DOS PRODUTOS

OFERECIDOS

4.1.11.

ANEXO XI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

4.1.12.

ANEXO XII - MINUTA DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO

CERTAME

4.1.13.

ANEXO XIII – PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS

4.1.14.

ANEXO XIV – ATA DE REGISTRO DEPREÇOS

5. CONDIÇÕES DEPARTICIPAÇÃO:

5.1.

Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao
objeto desta licitação, que atendam às exigências deste edital.

5.2.

Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso
de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem
aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração
Pública de qualquer um dos entes federativos, ou punidos com suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.

5.3.
A participação neste certame, sem prévia impugnação, implica aceitação de todas
as condições estabelecidas neste instrumento convocatório.
6. ENTREGA DOS ENVELOPES

6.1.

Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”.

6.1.1.

Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” deverão ser
indevassáveis, fechados e entregues O Pregoeiro, na sessão pública de abertura deste certame,
conforme endereço, dia e horário especificados abaixo:
LOCAL: Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Almadina, situada na Rua Euzébio Ferreira 26,
centro, Almadina, Bahia.
DATA: 22/05/2020.
HORÁRIO: Às 10:00 HS

6.1.2.

Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes

dizeres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2020
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ENVELOPE N º 1 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE: ...........................................................................
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2020
ENVELOPE
N
º
2
–
DOCUMENTOS
..........................................................................

DE

HABILITAÇÃO

PROPONENTE:

6.1.2.1.

A documentação exigida neste Edital deverá ser apresentada em qualquer sistema
de cópia autenticada, ou por publicação em órgão oficial, sem prejuízo da eventual exigência
da apresentação dos originais para conferência, quando solicitada pelo Pregoeiro.

6.1.2.2.
É facultado às empresas LICITANTES a apresentação dos documentos originais para
autenticação das cópias pelo Pregoeiro em até 24 (vinte quatro) horas úteis anterior a data do
certame.
6.2.
O Pregoeiro e Equipe de Apoio não se responsabilizará por envelopes de “Proposta
Comercial” e “Documentação de Habilitação” que não sejam entregues O Pregoeiro designado
no preâmbulo, no local, data e horário definidos neste edital.
7.CREDENCIAMENTO:

7.1.

Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de
habilitação, o proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento, junto O
Pregoeiro, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame e a
responder pela representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade
ou outro documento oficial equivalente.

7.2.

O credenciamento far-se-á através de instrumento de mandato, ou documento que
comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços, e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.

7.3.

No caso de credenciamento por instrumento de mandato, este deve está
acompanhado do respectivo estatuto ou contrato social, e da última alteração estatutária ou
contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura.

7.4.

O documento de credenciamento deverá obedecer aos modelos deste Edital.

7.5.

Entende-se por documento credencial:

a)

Estatuto/Contrato Social da empresa licitante, inclusive
credenciada for proprietário, sócio ou dirigente da empresa licitante;

quando

a

pessoa

b)

Procuração ou documento equivalente do licitante, nos modelos do Anexo XII deste
Edital, com firma reconhecida, no caso de procurador;

c)

Declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação deste Edital, conforme Anexo VIII;

d)

Declaração ou documento equivalente emitido por meio eletrônico nos sites
específicos de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (quando for o
caso), para fins de aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º123/06
e 147/2014.

7.6.
O credenciamento deverá ser entregue a comissão EM SEPARADO DOS ENVELOPES
(fora dos envelopes) 1 e 2, e apresentado em forma de carta em papel timbrado da licitante, ou
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por procuração, contendo identificação do credenciado (nome, número de identidade e do
CPF) e, devidamente assinado pelo titular ou representante legal da licitante, com a firma
devidamente reconhecida em cartório.
7.6.1.1. Os documentos credenciais deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular
lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de
interposição de recurso, enfim, para praticar em nome do licitante todos os atos pertinentes a
este Pregão, conforme modelo anexo.

7.7.

Quando a licitante se fizer representar por sócio, deverá apresentar os documentos
abaixo relacionados, em cópia autenticada, de acordo com os subitens 7.6. e 7.6.1.1.:

a)

Cédula de identidade do representante legal da empresa;

b)

Contrato social da empresa devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão
equivalente.

7.8.

Quando a licitante se fizer representar por credenciado deverá apresentar junto com a
credencial os documentos abaixo relacionados, em cópia autenticada, de acordo com os
subitens 7.6. e 7.6.1.1.:

a)

Cédula de identidade do credenciado;

b)

Contrato social ou estatuto da empresa devidamente registrado na Junta Comercial
ou órgão equivalente;

c)
7.9.

Instrumento de Procuração, com firma reconhecida.
Cada credenciado poderá representar apenas 01 (um) licitante.

7.10.
O representante legal do licitante que não se credenciar perante O Pregoeiro ficará
impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a
intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recurso, enfim, para
representar o licitante durante a reunião de abertura dos envelopes 1 - Proposta de Preços ou 2 –
Habilitação relativos a este Pregão.
7.10.1.1. Neste caso, o licitante ficará excluído da etapa de lances verbais e mantido o seu preço
apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor
preço.

7.11.

A ausência do representante do licitante, quando convocado, o impedirá de
formular lances e manifestar a intenção de recurso.

7.12.

Juntamente com o credenciamento, será exigida a Declaração ou documento
equivalente de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para fins de
aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º123.

7.12.1.1.

A não apresentação da declaração mencionada no item acima ou outro
documento que comprove a situação atual da empresa, acarretará na inaplicabilidade do
tratamento diferenciado, previsto na Lei Complementar 123/2006, para o licitante, não podendo
o mesmo invocar esse tratamento diferenciado no decorrer da licitação.

7.12.1.2.

A declaração de que trata o item 7.12, deverá ser emitida no site da
Secretaria da Receita Federal ou órgão equivalente, ou ainda profissional da área contábil,
acompanhado do selo respectivo.

5

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HXLDGIF3RZBAD2YUSWZ9IG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
13 de Maio de 2020
16 - Ano - Nº 2332

Almadina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
CNPJ: 14.147.466/0001-29
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020
7.13.

7.14.
7.15.

Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam munidos dos
documentos relacionados para credenciamento neste edital. A ausência desta
documentação implicará, de imediato, na impossibilidade da formulação de lances após a
classificação preliminar, bem como na perda do direito de interpor recurso das decisões do
Pregoeiro, ficando a licitante impedida de se manifestar durante os trabalhos.
Iniciada a sessão publica do Pregão, não caberá desistência da Proposta.
A ausência do credenciado importará a imediata impossibilidade de participação da
licitante por ele representada, pois a presença física do representante legal da empresa è
obrigatória.

8. DA PROPOSTA

8.1.
A proposta de preços deverá ser apresentada de acordo do o modelo do Anexo IV,
em uma via digitada, em papel timbrado da empresa, contendo razão social, CNPJ, endereço,
telefone de contato, não podendo conter rasuras ou entrelinhas, devendo ser assinada, rubricada
em todas as páginas, devendo conter no mínimo:
a)
Preço unitário e total, por item, expressos em reais, com no máximo 02 (duas)
casas decimais após a vírgula, incluindo todas as despesas que possam recair sobre o objeto,
inclusive fretes, combustíveis, manutenção dos veículos, seguros, impostos, etc., devendo o preço
do item ser apresentado em algarismos, constar valor por extenso.
b)
A proposta terá validade mínima de 60 (sessenta) dias, a contar da data de
abertura do envelope, sendo este considerado como válido, no caso de omissão da proposta;
c)
Ocorrendo divergência na proposta entre os valores unitários e totais,
prevalecerá o unitário, e entre algarismos e extenso, prevalecerá o extenso;
d)
A licitante terá sua proposta desclassificada cuja especificação não respeitar
rigorosamente a descrição e unidade relacionadas nos Anexos deste Edital;

8.2.
Será considerada desclassificada a proposta com valor superior ao estimado para
contratação, de acordo com o Anexo I – Termo de Referência:
8.3.

Em atenção à Portaria SDE nº 51, de 03 de dezembro de 2009, da Secretaria de Direito
Econômico do Ministério da Justiça, os licitantes deverão apresentar juntamente com a proposta
de preços uma Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo do
Anexo XI, a sua ausência implica em desclassificação da proposta de preços da empresa
licitante;

8.4.
A critério do Pregoeiro, a qualquer momento poderá ser exigida a apresentação da
planilha de composição de preços, para fins de análise da compatibilidade da proposta por
parte da Contratante.
8.5.
No caso de licitante de outro município, a mesma deverá indicar/colocar à disposição
da Administração, estabelecimento comercial em Almadina, onde os servidores poderão realizar
suas refeições
Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no
máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também
em eventual contratação.
8.6 - As Empresas que precisarem apresentar realinhamento terão o prazo de 48 horas após
encerramento da Sessão e lavrada a Ata para entregarem suas propostas realinhadas e assinadas
no Setor de Licitação. Não serão aceitas propostas enviadas por qualquer outro meio de
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Comunicação, não sendo mais recebida a posteriori e estando desclassificadas as que
descumprirem o prazo referido.
8.6 - A validade dos produtos ofertados será de no mínimo 180 (cento e oitenta) dias, a partir da
data de entrega. O prazo para entrega dos produtos será de 72 horas após a emissão da OF –
Ordem de Fornecimento – emitida pelo Setor Responsável e/ou da Secretaria solicitante.
9. HABILITAÇÃO

9.1.
Será considerada habilitada a licitante primeira classificada que apresentar os
documentos a seguir indicados, por meio de envelope hermeticamente fechado, na forma já
mencionada no subitem 6.1.
9.2.

A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e
conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação.

9.3.

A documentação relativa à habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, econômicafinanceira e técnica, conforme a constituição, consistirá em:

9.3.1. DA REGULARIDADE JURÍDICA

9.3.1.1.

Registro Comercial, no caso de empresa individual.

9.3.1.2.

Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades empresárias, Cooperativas e congêneres e, no caso de sociedades
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores (os documentos
em apreço deverão estar acompanhados da última alteração contratual).

9.3.1.3.

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de
prova de diretoria em exercício (os documentos em apreço deverão estar acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva).

9.3.1.4.

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir (os documentos em apreço deverão estar
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva);

9.3.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

9.3.2.1.

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

9.3.2.2.

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com
o objeto desta licitação.

9.3.2.3.

Certidão conjunta negativa ou prova de regularidade com a Fazenda Federal
(Tributos Federais e Certidão da Dívida Ativa da União); Certidão conjunta negativa ou prova de
regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo
de atividade e compatível com o objeto contratual;.

9.3.2.4.
Certidão Negativa de Débitos do Município do domicílio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei,
9.3.2.5.
Prova de Regularidade Fiscal (CRF – Certificado de Regularidade Fiscal), emitida
pela Caixa Econômica Federal, relativamente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
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(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
9.3.3. QUALIFICAÇÃOECONÔMICO-FINANCEIRA

9.3.3.1.

Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da
comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física, e no máximo 30 (trinta)
dias da data prevista para entrega dos envelopes, de acordo com inciso II do artigo 31 da Lei
Federal 8.666/93.

9.3.4. QUALIFICAÇÃO TECNICA E REQUISITOS DE CUMPRIMENTO DO EDITAL

9.3.4.1.
Declaração da licitante, em papel timbrado da empresa, que conhece e aceita o
inteiro teor completo do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, bem como de que
recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das
obrigações desta licitação, conforme modelo do Anexo IX deste edital;
9.3.4.2.

Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos, em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos, conforme modelo do
Anexo VII deste edital.

9.3.4.3.

Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as
penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação e
habilitação com a administração pública, conforme Anexo VI deste edital;

9.3.4.4.

JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS REFERIDOS NESTE ITEM (ITEM 9 – DA
HABILITAÇÃO), SERÃO APRESENTADOS PARA FINS DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DE QUE A
EMPRESA NÃO SE ACHA DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR E CONTRATAR COM O PODER
PÚBLICO OU SUSPENSA DO DIREITO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL; E DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO POSSUI TRABALHADORES
MENORES DE 18 ANOS REALIZANDO TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E DE QUALQUER
TRABALHO A MENORES DE 16 ANOS, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal
8.666/93 (com redação dada pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei. As declarações serão conforme modelos dos
Anexos VIII, respectivamente.

9.3.4.5.

Apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado, em papel timbrado do emitente, contendo informações que comprovem a aptidão
para o desempenho de atividades pertinentes em características, a fim de atendimento do art.30,
II da Lei 8.666/93.

9.3.4.6.

Alvará da Vigilância Sanitária da sede do proponente. Sendo vencedora a
Sociedade Empresária deverá, caso não possua domicílio em Almadina, Bahia, antes da
assinatura do contrato, comprovar, para exercício de suas atividades, autorização/alvará da
Vigilância Sanitária do Município de Almadina, Bahia.
Observação: Toda documentação deverá ser entregue devidamente organizada e identificada
nas respectivas ordens exigidas pelo edital.

9.4. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS:

9.4.1.1.

Os documentos necessários à HABILITAÇÃO, indicados no subitem 9.1, poderão ser
apresentados por qualquer processo de cópia, devidamente autenticados por Cartório
competente ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. Não será aceito qualquer documento
via fax ou em papel termo sensível.
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9.4.1.2.

Os documentos indicados nos subitens 9.1 poderão ser apresentados por impressão
via INTERNET, neste caso, somente serão aceitos se estiver impresso o site que o disponibilizou e
houver a possibilidade da conferência de sua veracidade, devidamente observados os prazos de
validade.

9.4.1.3.

Toda a documentação apresentada pelos interessados, para fins de habilitação,
deverá pertencer à empresa (filial ou matriz) que efetivamente fornecerá os serviços, objeto da
licitação, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) deverá
ser o mesmo em todos os documentos, com as seguintes exceções:

9.4.1.3.1.

Quando a licitante apresentar-se como filial, poderão ser apresentados
com o CNPJ da Matriz, a Certidão conjunta negativa ou prova de regularidade com a Fazenda
Federal (subitem 9.3.2.3.), e o CRF, relativo ao FGTS (subitem 9.3.2.5.), desde que o interessado
comprove que o recolhimento do INSS e do FGTS é realizado de forma centralizada, onde é feito
o recolhimento centralizado.

9.4.1.4.

Todos os documentos acima referidos deverão estar com prazo de validade em
vigor, na data de abertura dos envelopes, contendo a habilitação dos interessados. Caso o
documento não especifique o prazo de validade, considerar-se-á válido pelo prazo de 90
(noventa) dias após a data de sua expedição/emissão.

10. SESSÃO DO PREGÃO
10.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas
proponentes, O Pregoeiro declarará aberta a sessão do PREGÃO, oportunidade em que não mais
aceitará novos proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta
Comercial e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente
credenciados.
10.2.

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

10.2.1.

Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o
atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos,
sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.

10.2.2.

O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta
de menor preço, para participarem dos lances verbais.

10.2.3.

Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas na
cláusula anterior, O Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 3
(três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços
oferecidos nas propostas apresentadas.

10.2.4.

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem quaisquer das exigências
deste Edital ou que se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes, bem como aquelas que
consignarem preços, simbólicos, irrisórios, de valor zero, manifestamente inexequíveis,
financeiramente incompatíveis com o objeto da licitação ou maiores que o preço máximo
estabelecido para cada item;

10.2.5.

No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das
operações aritméticas, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se
como correto o preço unitário. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do
valor da proposta.
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10.3.

LANCES VERBAIS

10.3.1.

Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade para nova disputa, por meio
de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta
classificada de maior preço e os demais.

10.3.2.

Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem
empatadas, será realizado sorteio no certame para definir a ordem de apresentação dos lances.

10.3.3.
A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço
apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.
10.4.

JULGAMENTO

10.4.1.
O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das
propostas e Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas por LOTE, ao critério
do menor preço por LOTE, do objeto deste Edital.
10.4.2.

A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas
de todas as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, das
licitantes proclamadas para tal, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da
proposta da primeira classificada, quanto ao valor;

10.4.3.
Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a consulta de
preços. Quando convocado pelo Pregoeiro, o licitante desejar efetuar ligações para consulta de
preços, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o direito
ao lance e será excluído da etapa de lances para aquele LOTE;
10.4.4.
Somente serão aceitas as consultas efetuadas via telefone na fase de negociação
caso o preço do licitante não esteja compatível com o preço médio obtido na consulta ao
mercado, quando este tiver interesse em cobrir o preço apurado na pesquisa de mercado.
10.4.5.

A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos
apresentados no envelope “Documentos de Habilitação” da licitante classificada em primeiro
lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente Edital.

10.5.

10.5.1.1.

Etapa de Classificação de Preços
Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes.

10.5.1.2.
O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes
apresentaram propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os
respectivos valores ofertados.
10.5.1.3.

O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem
crescente, de todas as licitantes.

10.5.1.4.
Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem
propostos pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, lances verbais estes que
deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, ficando
esclarecido que o valor do primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor proposta
escrita ofertada.
10.5.1.5.
O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas (para os
lances verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escritas
classificado como menor preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem decrescente de valor.
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10.5.1.6.

O Pregoeiro poderá estabelecer lances mínimos a serem ofertados de
acordo com o ITEM a ser adquirido, em negociação com os licitantes classificados para etapa de
lances verbais.

10.5.1.7.

Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não
se realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão do
Pregão.

10.5.1.8.

Nas situações previstas nos subitens 10.5.1.6. e 10.5.1.7., o Pregoeiro poderá
negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor preço
para a administração.

10.5.1.9.

Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante
desistente ás sanções administrativas constantes neste Edital.

10.5.1.10.

Será desclassificada a proposta que contiver preço ou prestação dos
serviços condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste
Pregão;

10.5.1.11.

-Em caso de divergência entre informações contidas em documentação
impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta.

10.5.1.12.

- O critério do julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE a ser
efetivamente pago pelo Município.

10.5.1.13.

- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, O
Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor,
decidindo motivadamente a respeito.

10.5.1.14.

- Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre
a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.

10.5.1.15.

Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do
Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser
aceita.

10.5.2.

Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas
condições habilitatórias.

10.5.3.

Constatado o atendimento pleno às exigências deste Edital, será declarado o
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste edital para o qual apresentou
proposta.

10.5.4.

Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências
habilitatórias, O Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo a verificação das condições de habilitação do proponente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo
proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital para o qual
apresentou proposta.

10.5.5.

Apurada a melhor proposta que atenda ao Edital, O Pregoeiro deverá negociar
para que seja obtido um melhor preço.
10.6.
Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos
do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe
de Apoio, e pelos licitantes.
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10.7.
Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao
Pregão, O Pregoeiro devolverá, aos licitantes julgados desclassificados, os envelopes
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até a emissão de
empenho dos licitantes vencedores da licitação.
10.8.
Do tratamento diferenciado e favorecido às micro empresas e empresas de
pequeno porte segundo a lei complementar123/06:

10.8.1.
Em caso de participação de licitante que detenha a condição de micro empresa
ou de empresa de pequeno porte nos termos da Lei 123/06, serão observado o seguinte:
a)

Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e
empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas
apresentadas pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por
cento) superiores a proposta melhor classificada apresentada por empresa que não estiver
amparada por esta lei complementar.
b)
A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a
oportunidade de apresentar novo lance de preço no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após a
notificação por parte do Pregoeiro, sob pena de preclusão.

c)

Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito
d)
No caso de equivalência de valores apresentados pelas micros empresas e
empresas de pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea “b”, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta.
e)
Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “b”, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
11.RECURSOS

11.1.

Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o
prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes
desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

11.2.
O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as
quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contra-razões no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura da
ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
11.3.
A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a decadência
do direito de recurso.
11.4.

Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

11.5.
O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.6.

O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste
órgão e comunicado a todos por meio da publicação publicado no Diário Oficial do Município.

12. ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

12.1.

Inexistindo interposição de recurso, O Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação
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ao(s) licitante(s) vencedor(es), com a posterior Homologação do resultado pela Autoridade
Competente.

12.2.
Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao(s) licitante(s) vencedor(es) e
homologará o procedimento licitatório.
13. DO REAJUSTE DO PREÇO
13.1. O preço unitário da contratação somente poderá ser reajustado após ao exercício
orçamentário vigente, em percentual a ser discutido entre as partes, tendo como limite o
percentual máximo da variação positiva do IGP-M/FGV do período ou outro indicador
econômico que vier a substituí-lo, apurado nos 12 (doze)meses anteriores.
13.2.

DA ALTERAÇÃO DO PREÇO

13.2.1. É vedada a alteração dos preços, exceto nas hipóteses, expressamente, previstas em lei
(art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93), de forma a manter e assegurar o equilíbrio econômicofinanceiro do contrato a ser celebrado, em consonância com os termos e condições da proposta
apresentada.
14. INSTRUMENTO CONTRATUAL
14.1.
Homologada a licitação pela Autoridade Superior, o Município de Almadina
convocará o proponente vencedor para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo máximo
de 03 (três) dias úteis, contados a partir da convocação. Este prazo poderá ser prorrogado uma
vez, por igual período, quando solicitado pelo proponente vencedor durante o seu transcurso e
desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo órgão comprador.
14.1.1.
Para cada fornecimento será emitida uma Nota de Empenho ou documento
equivalente.
14.2.
Havendo recusa da licitante vencedora em atender a convocação no prazo
mencionado no item anterior é facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para assinar a Ata de Registro de Preços ou revogar a licitação.
Contudo, antes de tal convocação, deverão ser examinados os seus documentos habilitatórios,
que deverão atender as exigências editalícias.
14.3.
No ato da contratação, o proponente vencedor deverá apresentar documento de
procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar a
Ata de Registro de Preços em nome da empresa.
14.4.
A licitante obriga-se a aceitar, os acréscimos ou supressões, resultante de acordo
celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei Federal N.º 8.666/93, sempre
que solicitado pela Administração, nas mesmas condições, desde que dentro do prazo contratual
estabelecido.
15. DO CONTRATO

15.1.
Encerrado o procedimento licitatório, com a publicação da Homologação do
resultado, o(s) licitante(s) vencedor(es), em consonância com o preceituado no art. 64 da Lei
Federal n.º 8.666/93, será(ão) convocado(s) para assinar o respectivo instrumento de Contrato,
nos termos da minuta constante do Anexo II deste Edital.
15.2.

O(s) adjudicatário(s) terá(ão) o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
convocação, para assinar o instrumento contratual, podendo ser prorrogado, por uma vez, por
igual período, quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso e desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Administração.
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15.3.
Farão parte integrante do contrato, todos os elementos apresentados pelo(s)
licitante(s) vencedor(es) que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como
as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, independentemente de transcrição.
15.4.
Na hipótese de o(s) adjudicatário(s) deixar(em) de assinar o contrato no prazo fixado,
sem justificativa expressa e aceita pela Administração, decairá do direito à contratação.
15.5.

Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato
decorrente desta licitação somente será aceita se apresentada antes do decurso do prazo fixado
no subitem 15.2. e devidamente fundamentada com justo motivo.

15.6.

O contrato a ser assinado com a(s) licitante(s) vencedora(s) terá a vigência Até o dia
31 de dezembro de 2020, podendo ser prorrogado nas mesmas condições e garantias previstas
neste edital e proposta do licitante, contado a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado caso haja necessidade ou ainda rescindido a qualquer tempo.

15.6.1.

A entrega dos produtos deverão ser efetuados a partir da data de assinatura do
contrato, juntamente com a emissão da Ordem de Compras, atestado pelo secretário
responsável pela pasta, sendo o pagamento proporcional aos equipamentos entregues
previamente solicitados.

15.7.
Correrão por conta do contratado às despesas que incidirem ou venham a incidir
sobre o contrato.
15.8.
Na ocorrência da hipótese de o(s) adjudicatário(s) deixar(em) de retirar o instrumento
no prazo fixado neste ato convocatório, o fato em si constituirá descumprimento total da
obrigação assumida, podendo o respectivo objeto da licitação ser adjudicado à licitante
remanescente, na ordem de classificação do ITEM, a exclusivo critério da Administração,
sujeitando-se o licitante faltoso, ainda às penalidades e sanções previstas neste ato convocatório
e na legislação pertinente.
15.9.

A empresa que descumprir as suas obrigações, o não atendimento das cláusulas
prevista neste edital, Termo de Referencia e Contrato, serão impedidas de participarem de
licitações por um período de 05 (cinco) anos, nos termos do Art. 87., II, III, IV e § 1º e § 2º, Pela
inexecução total ou parcial do contrato.

15.10.
Por ocasião da assinatura do instrumento contratual, o(s) licitante(s) contratado(s)
está(rão) obrigado(s) a, previamente, reapresentar novos comprovantes de regularidade do INSS
(por intermédio da CND – Certidão Negativa de Débito) e do FGTS (por meio do CRF – Certificado
de Regularidade do FGTS), caso as apresentadas na licitação estejam vencidas.
16. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SUA VERIFICAÇÃO:

16.1.

Os materiais serão solicitados de acordo a necessidade atendendo ao cronograma
de execução preestabelecido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria solicitante, de
forma a garantir o fornecimento, independente de suas localizações.

16.2.
Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta de preços
apresentada, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
17. DO PAGAMENTO E DO PREÇO.

17.1.
O pagamento somente será efetuado após o recebimento dos materiais no prazo
solicitado, na forma e local especificados neste ato convocatório e em seus anexos,
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acompanhado dos documentos fiscais respectivos, devidamente atestados pela Secretaria
Municipal solicitante.

17.2.
O pagamento será efetuado pela tesouraria do Município, até o 15° (decimo quinto)
dia útil, contados da data da relação de frequência e apresentação das NOTAS FISCAIS
devidamente atestadas pelo servidor responsável da(s) Secretaria(s) a que se refere o item
anterior.
17.3.
Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.
17.4.
A critério da contratante, poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir
dívidas de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido aplicadas em
decorrência da irregular execução contratual.
17.5.

A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente
com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das
propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas
emitidas com outros CNPJs.

17.6.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa do Contratante, o valor
devido será acrescido de encargos moratórios calculados desde a data final do período de
adimplemento até a data do efetivo pagamento, o valor original deverá ser atualizado pelo
IGPM-DI da FGV.
17.7.

Nos casos de eventuais falhas da prestação dos serviços, a parcela referente aos
serviços não executados, ou faltas injustificadas, dentre outros problemas ocorridos, são deduzidos
do pagamento respectivo, pelo valor unitário da linha, conforme ocaso.

18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
18.1. A despesa decorrente da aquisição dos bens relacionados neste processo correrá à conta
da(s) seguinte(s) dotação(ões) do orçamento vigente
19. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

19.1.

Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da
CONTRATADA:

19.2.
Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua
proposta, com a disponibilização dos meios/recursos necessários ao perfeito cumprimento das
cláusulas contratuais, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em
sua proposta;
19.3.

Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

19.4.

Utilizar técnicos habilitados e com conhecimentos especializados dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

19.5.

Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;
19.6.
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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19.7.

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento
do contrato;

19.8.

Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, 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 nº 8.666, de1993.

19.9.

Providenciar e selecionar, a seu exclusivo critério, e contratar, em seu nome, a mão
de obra necessária à execução dos serviços, seja ela especializada ou não, técnica ou
administrativa, respondendo por todos os encargos trabalhistas, sindicais, previdenciários, sociais e
honorários advocatícios.

19.10.

Cumprir rigorosamente todas as disposições legais referentes à segurança, higiene e
medicina do trabalho fornecendo, por sua conta, todos os materiais necessários à segurança dos
empregados.

19.11.

Será da Contratada a inteira e total responsabilidade, civil ou penal, nos casos de
danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pela Prefeitura.

19.12.

Arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à
execução deste Contrato, isentando a contratante de qualquer responsabilidade.

19.13.

Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na prestação
dos serviços, salvo, a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da
CONTRATADA, desde que devidamente apurados na forma da legislação vigente e sejam
comunicados à contratante, no prazo máximo de até 2 (dois) dias da ocorrência.

19.14.
Exigir dos profissionais, no momento da contratação, a comprovação de registro no
Conselho Respectivo, bem como o certificado da especialização.
20. DAS PENALIDADES

20.1.

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a
inadimplência da CONTRATADA, sujeitando-a às seguintes penalidades:

20.2.

Advertência que será aplicada sempre por escrito.

20.3.

Multa nos seguintes percentuais:

20.4.
Multa no importe de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do fornecimento;
20.5.
Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, no caso de atraso
superior a trinta dias, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou instrumento
equivalente;
20.6.

Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Pública Municipal.

20.7.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
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20.8.
Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento de
indenização à CONTRATANTE por perdas e danos;
20.9.

As sanções previstas neste item poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de
acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 5
(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

20.10.
Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por
motivo de força maior ou caso fortuito.
20.11.

Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público,
guerra, revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis,
ou acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes
contratantes.

21. DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES

21.1.
A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração
Pública poderá ser também aplicada àqueles que:
21.1.1.

Retardarem a execução do pregão;

21.1.2.

Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração;

21.1.3.

Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

22. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:

22.1.
Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os
termos do presente edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de acordo
com os prazos do Art. 41 da Lei 8.666/93, no endereço discriminado no subitem 1.2 deste edital,
cabendo O Pregoeiro decidir sobrea
petição no prazo de vinte e quatro horas. Demais informações poderão ser obtidas pelo, ou
email: almadinalicitacao@gmail.com
22.2.
Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os
respectivos prazos legais.
22.3.

Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data para
a realização do certame.

23. DISPOSIÇÕESGERAIS

23.1.

Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da
documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou
discordância de seus termos.

23.2.
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação (artigo 4º, parágrafo único do
Decreto Federal nº3555 de 08 de setembro de 2000).
23.3.
Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais como
dos Documentos de Habilitação apresentados na sessão.
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23.4.

É facultado O Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a
aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres
técnicos destinados a fundamentar as decisões.

23.5.

É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após a abertura da sessão do

Pregão.

23.6.
O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme
previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.
23.7.

A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público,
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte,
por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente comprovado.

24.

Quaisquer esclarecimentos e informações adicionais sobre esta Licitação, poderão ser
solicitados à Comissão Permanente de Licitação - CPL, no endereço indicado no preâmbulo
deste Edital, ou através do e-mail: almadinalicitacao@gmail.com, até o segundo dia útil anterior a
data de apresentação das propostas.

25.

- O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas surgidas na relação contratual a ser
firmada com base na presente licitação é o da Comarca de Coaraci– BA, excluído qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
Almadina, 06 de Maio de 2020

Milton Silva Cerqueira
Prefeito Municipal
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Requisição
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020
1.
INTRODUÇÃO:
O Presente Termo de Referência tem como objetivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR), PARA
SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS COM TRABALHO ORDINARIO EM REGIME DE PLANTÃO NO
MUNICIPIO DE ALMADINA, CONFORME CARACTERÍSTICAS, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES
ADMITIDAS DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS.
2. JUSTIFICATIVA:
2.1 Para suprir às necessidades de fornecimento de refeições e lanches, bem como para dar atendimento, de forma satisfatória,
às constantes demandas das Secretarias Municipais, para o desenvolvimento das atividades das secretarias.
3.

DA ESPECIFICAÇÃO DOS OBJETOS

3.1. CRONOGRAMA DE ENTREGA
A entrega será feita de acordo as solicitações da Secretaria Requisitante através de Autorização de Fornecimento devidamente
assinada.
Se no ato da entrega houver algum item em desacordo, o mesmo deverá ser reposto em adequação a descrição do Edital. A
reposição do produto deverá ocorrer em até 24 horas.
3.2 DA QUALIDADE
Os produtos devem apresentar rotulagem conforme legislação: registro no órgão competente data de fabricação e validade, dados
do fabricante de acordo com legislação vigente.
Será de responsabilidade das empresas vencedoras, a entrega dos produtos licitados na Prefeitura de Almadina.
4.
DO OBJETO:
4.1. Deverão ser rigorosamente atendidas as especificações constantes da tabela abaixo e observados os esclarecimentos
constantes neste termo de referência.
LOTE I – LANCHES

ITEM

1

ESPECIFICAÇÃO
KIT LANCHE INDIVIDUAL COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES:
02 (dois) Sanduíches com pão de leite (redondo), com no mínimo
50g com dois tipos de recheio distintos:
Recheio – queijo tipo reino, contendo 02 (duas) fatias com no
mínimo 20g, cada, acompanhadas de, no mínimo, 5g de manteiga
de 10 qualidade; 2° Recheio de presunto, contendo 02 (duas)
fatias totalizando no mínimo 60g, acompanhadas de,
no mínimo, 5g de manteiga de ]’qualidade, embalados
individualmente invólucros plásticos, hermeticamente fechados;
01 (um) Tipo de fruta (maça ou pera) embalada em invólucros
plásticos,
hermeticamente fechados. 31 (um) Suco em embalagem letra pack
de 200m1, sabores: goiaba, manga, pêssego, uva e caju.
2 (duas) Barras de cereal com no mínimo 25 gramas (cada),
sabores:
chocolate, morango e banana.
2 (dois) Guardanapo em papel.
01 (um) Canudo em plástico flexível resistente, dimensões

UND

QTD
TOTAL

UND

700

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL
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aproximadas de 20 x 0,5 cm, embalado individualmente.
01 (um) Refrigerante em lata de 350m1, sabor: cola, Limão, Laranja
e Guaraná

LOTE II - ALMOÇO

2

REFEIÇÃO ALMOÇO INDIVIDUAL EM SELF SERVICE SEM
BALANÇA
E
SEM
REPOSIÇÃO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:
Cardápio: arroz branco, arroz temperado, feijão, maionese, purê,
02
tipos de refogados, 02 tipos de carnes ao molho, 02 tipos de
massas preparadas (lasanha, macarrão e outros), 04 tipos de
carnes
(boi,
frango, peixe, porco), 06 tipos de saladas e legumes variados.
Servido
com um refrigerante, suco ou agua mineral

UND

2.500

UND

1.250

LOTE III - JANTAR

3

REFEIÇÃO JANTAR INDIVIDUAL EM SELF SERVICE SEM
BALANÇA
E
SEM
REPOSIÇÃO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:
Cardápio: Inhame ou macaxeira, carne bovino ou ave, cuscuz,
ovos de galinha frito ou cozido, café com leite, sopa de legumes
com
carne
ou
frango em pedaços, e pão com manteiga.

VALOR TOTAL

R$

5.
FUNDAMENTO LEGAL:
O procedimento licitatório a ser adotado obedecerá, integralmente, ao que estabelece as Leis Federais n 8.666 de 21.06.1993, Lei
Federal nº 10520, de 17.07.2002, e Dec. Municipal 268/2017 de 27 de dezembro de 2017, com suas alterações e todas as demais
normas e legislação vigentes e aplicáveis ao presente termo.
6.
DEVERES E DISCIPLINA EXIGIDOS DA EMPRESA VENCEDORA:
6.1.
Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo
empregatício com a CONTRATANTE;
- Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes deste contrato;
- Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho,
quando forem vítimas seus empregados no desempenho do fornecimento ou em conexão com ele; Prefeitura Municipal de
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Almadina ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
- Responsabilizar-se pelo fornecimento, testes e funcionamento do objeto deste Contrato e pelo fornecimento da documentação
pertinente atendido os requisitos e observadas às normas constantes dos Anexos que integram este instrumento.
- Executar o fornecimento na forma estabelecida neste instrumento, observando as normas legais a que está sujeita para o
cumprimento deste contrato;
- Levar imediatamente ao conhecimento do CONTRATANTE quaisquer irregularidades ocorridas no fornecimento do objeto;
- Prestar informações/esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, bem como atender suas reclamações inerentes ao
fornecimento do objeto, principalmente quanto à qualidade, providenciando a imediata correção das deficiências, falhas ou
irregularidades constatadas pelo CONTRATANTE;
- Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do Contratante para acompanhamento da execução do contrato. A existência
da fiscalização de modo algum diminui ou atenua a responsabilidade da Contratada pela execução de qualquer serviço;
- Colocar à disposição do CONTRATANTE todos os meios necessários à comprovação da qualidade e operacionalidade do bem,
permitindo a verificação de sua conformidade com as especificações.
- Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da
licitação/contratação;
Indicar, formalmente, preposto, quando da assinatura do contrato, aceito pelo Contratante, para representar a Contratada, sempre
que for necessário, o qual tenha capacidade gerencial para tratar de todos os assuntos definidos no contrato;
- Apresentar a Nota Fiscal/Fatura correspondente ao objeto deste Contrato e do Termo de Referência ao Protocolo do
CONTRATANTE, as quais deverão estar acompanhadas da relação em ordem crescente numérica dos números dos acessos e
seus respectivos valores;
- Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Contratante, quanto à aquisição dos veículos.
7.
DEVERES DO CONTRATANTE
7.1. CONSTITUEM DEVERES DO CONTRATANTE:
- Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela empresa Contratada para a fiel execução do contrato; Solicitar o
reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções;
- Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato a ser firmado e efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados;
- Efetuar o pagamento na forma convencionada no contrato com as Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas;
- Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelos profissionais da CONTRATADA; Acompanhar e
fiscalizar a execução do contrato, por meio de servidor especialmente designado, nos termos do art. 67, da Lei n° 8.666/1993;
- Rejeitar o objeto em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA exigindo sua imediata correção, sob pena de
aplicação das penalidades previstas em lei, ressalvados os casos fortuitos ou de força maiores, devidamente justificados e aceitos
pela Prefeitura Municipal de Almadina.
- Comunicar à empresa CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o objeto do contrato.
7.2. PREÇOS
Os preços ofertados deverão ser na condição de preço à vista para pagamento, mediante apresentação de nota-fiscal/ fatura, após
certificação da nota fiscal/fatura acompanhada de todas as certidões exigidas. Todos os preços deverão ser apresentados em
moeda corrente do país, devendo incluir todos os custos diretos e indiretos, julgados necessários pela proponente e todas as
incidências que sobre eles possam recair, tais como encargos fiscais, tributos, taxas, impostos e outros;
8.
DA FISCALIZAÇÃO
8.1 - A fiscalização do objeto do Contrato a ser gerado neste processo licitatório, ficará a cargo da Secretaria de Administração
através de servidor Reginaldo Barbosa da Silva, designado pelo Secretário nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93, e deverá atestar
a realização dos serviços contratados, para cumprimento das normas estabelecidas nos artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/1964.
8.2 – O Fiscal anotará todas as ocorrências relacionadas com a execução da contratação em registro próprio, determinando o que
for necessária à regularização das faltas ou inconsistências observadas, nos moldes do Termo de Referencia/ Pregão/ Contrato.
8.3 – A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Administração Pública e não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por qualquer irregularidade.
8.4 – No relatório gerencial da despesa de que trata os casos omissos, a Lei nº 8.666/1993, deste TR/Contrato, constarão os
produtos fornecidos, e será o mesmo base para conferencia do Fiscal do Contrato, que confrontará suas informações com os
comprovantes de abastecimento entregues aos condutores.
8.5 – A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durante a execução do Contrato.
9.
CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:
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O custo estimado da contratação, o valor por item estabelecido em decorrência da identificação dos elementos que compõem o
preço, pode ser definido da seguinte forma: Por meio de fundamentada pesquisa dos preços praticados no mercado em
contratações similares; ou ainda por meio da adoção de valores constantes de indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores
oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes, se for o caso.
10. DA VALIDADE DOS MATERIAIS:
Os materiais deverão ter prazo de validade de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega.
11.DO PRAZO DEVIGENCIA:
11.1. O prazo de vigência do contrato poderá ser de até, no máximo 31 de dezembro de 2020

Lindiana Melo Rocha
Secretária de Administração
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ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO Nº....../2020
PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020

O
presente
Contrato
para
celebrar
a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS SELF-SERVICE SEM
BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR), PARA SERVIDORES
DAS DIVERSAS SECRETARIAS COM TRABALHO ORDINARIO
EM REGIME DE PLANTÃO NO MUNICIPIO DE ALMADINA,
CONFORME
CARACTERÍSTICAS,
QUANTIDADES
E
ESPECIFICAÇÕES ADMITIDAS DO TERMO DE REFERÊNCIA,
ANEXO I, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, celebrado
entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA e a
empresa: ............................................................, inscrito no
CNPJ: ......................................................................

O Município de Almadina, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa localizada à Rua
Euzébio Ferreira, 26, Centro CEP 45640-000 Almadina – BA , inscrita no CNPJ sob o nº 14.147.466/000129, neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, Milton Silva Cerqueira, brasileiro,
casado, portador de RG Nº 03570781-01 SSP-BA e inscrito no CPF 020.784.735-53, residente e
domiciliado na Praça Basílio Oliveira, CentroAlmadina – BA, e do outro lado a
empresa________________
, situada à
, inscrita no CNPJ
sob nº
, aqui representada
pelo Sr°.
, maior, empresário, inscrito no CPF/MF nº
e
RG
n.º
SSP/BA., residente e domiciliado
, de agora em
diante denominado simplesmente, CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se
integra a este ajuste como se nele estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de
celebrarem o presente instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
alterações posteriores, e tendo em vista o que consta no PREGÃO PRESENCIAL 005/2020, as cláusulas e
condições a seguir descritas:
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOOBJETO

1.1
Constitui objeto do presente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE
REFEIÇÕES PRONTAS SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR), PARA SERVIDORES DAS
DIVERSAS SECRETARIAS COM TRABALHO ORDINARIO EM REGIME DE PLANTÃO NO MUNICIPIO DE
ALMADINA, CONFORME CARACTERÍSTICAS, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES ADMITIDAS DO TERMO DE
REFERÊNCIA, ANEXO I, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme especificações, quantidades e
condições constantes no Termo de referência e na proposta de Preços apresentadas na licitação do
Pregão Presencial Nº ......../........ e adjudicado conforme parecer devidamente homologado e
publicado na imprensa oficial.
§ 1° - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou
supressões na aquisição dos bens objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
2.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária a seguir especificada:
Unidade Orçamentária:
Projeto Atividade:
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Elementos de Despesa:
Fonte Recurso:

3.
CLAUSULA TERCEIRA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O valor total deste contrato é de R$ ................. (prazo por extenso) para o fornecimento de
.........................................
§ 1° - Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo nas condições previstas no Art. 65, II, “d” da
Lei 8.666/1993.
§ 2° - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e despesas
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que,
direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.
§ 3° - O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária nominal ao contratado ou crédito em
conta corrente, em até 30 (trinta) dias corridos após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e
devidamente atestada a entrega definitiva do objeto contratado.
§ 4° - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será
imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido
que esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização
do valor contratual
4.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo de vigência do presente contrato vai até o dia 31 de dezembro de 2020 contado a partir da
sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que observadas às disposições do art.57 da Lei nº.
8.666/93.
5.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

O prazo de entrega do objeto contratado é imediato, contados a partir da autorização de
fornecimento
§ 1º - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam
e vencem os prazos em dias de expediente na Administração Pública Municipal. Quando ocorrer o
vencimento fora do dia útil, considerar-se-á o primeiro dia útil imediatamente subsequente, sem ônus
para a Administração.
§ 2º - Poderá ser prorrogado o prazo de entrega previsto nesta cláusula, observadas as disposições
dos parágrafos 1º e 2º do Art. 57 da Lei 8666/93.
§ 3º - A forma de fornecimento do objeto do presente contrato é parcelada.
§ 4º - O local de entrega será .........
6.

CLÁUSULA SEXTA –DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBEJTO

O objeto contratado será recebido, provisoriamente, para efeito de verificação da conformidade do
material e/ou equipamento com a especificação fornecida pelo CONTRATANTE no prazo de até 03
(três) dias úteis.
§ 1º - O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados, pelo
CONTRATANTE, todos os procedimentos previstos no Art. 73, inciso II, da Lei 8.666/93.
§ 2º - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em
desacordo com as especificações do objeto da licitação e as disposições deste Contrato.
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7.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES:
O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pelo
órgão ou entidade promotor da licitação, sujeitará o licitante ou o contratado às seguintes sanções
previstas nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo:
A) advertência;
B) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a
União, com órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o
Distrito Federal e Municípios por prazo de até 05(cinco) anos;
C) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em
assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
D) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte
do objeto não entregue;
E) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada
dia subsequente ao trigésimo.
§ 1º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com
atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.
§ 2º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
§ 3º - Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências do CONTRATADO, junto
ao CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá atualização monetária;
8.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO:

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais, e
as previstas na Lei nº 8666/93.
§ 1º. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses
previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
§ 2º. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao
Contratado direito a qualquer indenização.
9.

CLÁUSULA NONA – COBRANÇA JUDICIAL

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução,
constituindo este Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante
retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

10.

CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS

§ 1º. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.
§ 2º. O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no Edital.
§ 3º. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo
ou em parte.
§ 4º. Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que
compatíveis com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria
geral dos contratos e as disposições do Direito Privado.
§ 5º. O CONTRATADO responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na
execução do fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força
maior, sem que haja culpa do CONTRATADO, apurados na forma da legislação vigente, quando
comunicado ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem
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expressa e escrita do CONTRATANTE.
§ 6º. Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do objeto contratado, o CONTRATANTE,
poderá optar por uma das seguintes alternativas: a) promover a rescisão contratual,
independentemente de interpelação judicial, respondendo o CONTRATADO pelas perdas e danos
decorrentes da rescisão; b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa
correspondente ao período total de atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor.
§ 7º. O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, na
imprensa oficial, conforme Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93.

11.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESPONSABILIDADE CIVIL

Serão oferecidas em prazo razoável a ser arbitrado pelo órgão competente para que seja assegurado
a plena execução do contrato, bem como a possibilidade da troca dos bens licitados, que se
encontre com vícios ou defeitos, como também prejuízos causados a terceiros, conforme prevê o Art.
55, VI da Lei 8.666/1993, podendo ainda o setor de fiscalização recusar os materiais que estejam no
prazo de validade na eminência de expirar.

12.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA –FORO
As partes elegem o Foro da cidade de Coaraci - Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. E, por
estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e
forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Almadina-BA, XX de XXXXX de 2020.

MILTON SILVA CERQUEIRA
Prefeito Municipal
Contratante

XXXXXXXXXXXXXXXXX
CPF00000000000000
Contratado

Testemunhas:

CPF:
R.G:

CPF:
R.G:
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ANEXO III
MODELO DE CARTA PROPOSTA
.............................., ... de ............. de 2020
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA – BAHIA
PREGÃO PRESENCIAL 005/2020

Prezados Senhores,
Pela presente submetemos à apreciação de V.S.as. à nossa proposta relativa à licitação em
epígrafe, declarando que:

a)
Executaremos os serviços objeto da licitação em epígrafe, pelo valor mensal de R$
.......................... (por extenso), no prazo máximo definido no Edital do Pregão Presencial 005/2020,
com início a partir da data da assinatura do Contrato e recebimento da respectiva Ordem de
Serviço a ser emitida pela PREFEITURA, ao tempo em que assumimos inteira responsabilidade por
quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;
b)

Manteremos válida a Proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados
da data de recebimento dos documentos de habilitação e proposta comercial, aceitando que,
ocorrendo RECURSO de habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações,
bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o
período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá,
tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos;

c)
Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários
à perfeita execução dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e de seus Anexos, bem
como da fiscalização da PREFEITURA;
d)

Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas,
assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de
conformidade com as normas e padrões da PREFEITURA.
Atenciosamente,
(Nome e assinatura do Responsável Legal da licitante)

27

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HXLDGIF3RZBAD2YUSWZ9IG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
13 de Maio de 2020
38 - Ano - Nº 2332

Almadina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
CNPJ: 14.147.466/0001-29
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020

ANEXO IV
PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA – BA.
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.
Empresa:
Endereço:
Cidade:

Estado:

CNPJ

Telefone:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS SELF-SERVICE
SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR), PARA SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS COM TRABALHO
ORDINARIO EM REGIME DE PLANTÃO NO MUNICIPIO DE ALMADINA, CONFORME CARACTERÍSTICAS,
QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES ADMITIDAS DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, ATRAVÉS DE REGISTRO
DE PREÇOS.
LOTE XXX
ITEM
Especificação
Unidade
QTD TOTAL VALOR UNIT.
VALOR TOTAL
Fornecimento.
1
2
3
4
VALOR TOTAL

R$

Validade da Proposta:
Local / Data

Assinatura / carimbo
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ANEXO V
MODELO DE CREDENCIAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020
PROCURAÇÃO

A

(nome
sede

da

empresa)

,

CNPJ

n.º

,

com

à
neste
ato
representada pelo(s)
(diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil,
profissão e endereço) pelo presente instrumento de procuração, nomeia e constitui, seu(s)
Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a
quem confere(m) amplos poderes para junto à Prefeitura Municipal de Almadina, praticar os atos
necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de Pregão Presencial Nº
005/2020, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes
especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e
demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar
quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais
poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para esta licitação.
Local e Data

,

de

de

Assinatura do responsável legal e carimbo do CNPJ

Obs. Esta declaração deverá ser entregue O Pregoeiro, após a abertura da sessão, antes e
separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e documentos de habilitação) exigidos nesta
licitação.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES

A empresa (Nome da Empresa) , com
(CNPJ)
, Declara, sob

sito

à

(endereço

completo

as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e
contratação com a administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores).
Local e Data

,

de

de

Assinatura do responsável legal e carimbo do CNPJ
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ANEXO VII
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020
DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR
A empresa _____________inscrito no CNPJ n°
,
DECLARA,
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Local e data,

Assinatura

de

e

de

carimbo

do

CNPJ
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ANEXO VIII
PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO
,
inscrito
no
CNPJ
n°
, DECLARA, por seu representante legal
infra-assinado para cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de
dezembro de 2002, publicada no DOU de 18 de dezembro de 2002, e no subitem 3.1 do mesmo
edital, e para fins do Pregão Presencial SRP nº 005/2020 da Prefeitura Municipal de Almadina-BA,
DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital
do Pregão em epígrafe.

Local e data,

de

de

Assinatura e carimbo do CNPJ

Obs. Esta declaração deverá ser entregue O Pregoeiro, após a abertura da sessão, antes e
separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e documentos de habilitação) exigidos nesta
licitação.
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ANEXO IX
PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL

inscrito no CNPJ n°
DECLARA, por seu representante legal infraassinado que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital deste Pregão, ressalvado o
direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para
o cumprimento integral das obrigações desta licitação.

de

Local e data,

de

Assinatura e carimbo do CNPJ
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ANEXO X
PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE CUSTOS DOS PRODUTOS OFERECIDOS
DECLARAÇÃO DE CUSTOS DOS PRODUTOS OFERECIDOS

Declaramos, para fins de aceitação da nossa Proposta, que nos preços ofertados, bem como nos
lances verbais por nós realizados, já estão incluídos todos os custos de produção, bem como
todas as despesas necessárias à entrega dos produtos no local exigido, aí incluídos impostos,
encargos sociais, taxas, fretes, não cabendo, portanto, nenhum pagamento além dos valores
informados em nossa proposta ou nos lances verbais por nós realizados.

Local e data

Nome, qualificação e assinatura do licitante.
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ANEXO XI
PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(.........................................................................),
como
representante
devidamente
constituído de
(..................................................................) doravante denominado....................... (Licitante), para
fins do
disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do edital), declara, sob as
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a)

a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada
de maneira independente (pelo ....................................), e o conteúdo da proposta não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

(b)

a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃO PRESENCIAL
N° 005/2020 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou
de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c)
que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020, quanto a
participar ou não da referida licitação;
(d)
que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da
licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020, antes da
adjudicação do objeto da referida licitação;
(e)

que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL SRP
N° 005/2020, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante do certame antes da abertura oficial das propostas;

(f)

que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.
,em

de

de

(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa)
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ANEXO XII
PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020
MINUTA DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME
(nome e qualificação do licitante)

,

participante

do

Processo licitatório acima identificado, promovido pela Prefeitura Municipal de Almadina (BA),
nomeia e constitui seu Procurador o portador desta, Sr.

(nome

qualificação do Procurador)

,

concedendo

e
ao

mesmo amplos, gerais e ilimitados poderes para representá-lo na Sessão do Pregão, podendo
efetuar lances verbais, assinar propostas e demais documentos concernentes e necessários ao
certame, e negociar preços e demais condições, podendo, enfim, tudo decidir para o bom e fiel
cumprimento do presente mandato.

Local e data

Nome, Qualificação e Assinatura

36

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HXLDGIF3RZBAD2YUSWZ9IG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Almadina

Quarta-feira
13 de Maio de 2020
47 - Ano - Nº 2332

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
CNPJ: 14.147.466/0001-29
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020

Pregão Presencial nº 005/2020
Processo Administrativo nº043/2020
ANEXO XIII
PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
Completo
CEP
Fones / Fax
E-mail
Site Internet
Optante
SIMPLES

SIM ( ) NÃO ( )

Dados do Representante da Empresa para assinatura do Contrato:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço Completo
CEP
Fone / Fax
E-mail
Carteira de
Identidade
Orgão Expedidor
CPF
Dados Bancários da Empresa:
Banco
Agência
Conta
Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço Completo
CEP
Fone / Fax
E-mail

Local e data Assinatura e carimbo da empresa
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ANEXO IV
MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo
043/2020
Validade da Ata: até 12 (doze) meses
Administrativo
Anual:
Pregão Presencial - SRP Nº Realização da Sessão para recebimento e julgamento de propostas e
005/2020
documentos habilitatórios): xx/xx/2020, às xx:xx horas hs
Realização para Registro Final dos Preços Unitários: xx/xx/2020, às xx:xx horas hs
Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES
PRONTAS SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR), PARA SERVIDORES
DAS DIVERSAS SECRETARIAS COM TRABALHO ORDINARIO EM REGIME DE PLANTÃO NO
MUNICIPIO DE ALMADINA, CONFORME CARACTERÍSTICAS, QUANTIDADES E
ESPECIFICAÇÕES ADMITIDAS DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, ATRAVÉS DE
REGISTRO DE PREÇOS
PREÂMBULO

Aos >>>>>>>>>>>dias do mês de XXX do ano de dois mil e vinte (xx/xx/2020), às xx:xx horas, o
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA BAHIA, inscrita no CNPJ: xxxxxxxxx, com endereço situada na
Rua Euzébio Ferreira 26, centro, Almadina/BA, CEP: 45.640-000, representada neste ato pelo
PREFEITO MUNICIPAL, o Srº MILTON SILVA CERQUEIRA, portador do RG n. ...........................SSP/BA., e
C.P.F n.° .............................................................., residente e domiciliada em Almadina – BA, tendo
como fundamento a Ata de Julgamento de Propostas e Documentos de Habilitação, referente
ao certame realizado em xx/xx/2020, do Processo Anual nº 043/2020, Pregão Presencial – Sistema
de Registro de Preços – SRP - nº 005/2020, do tipo menor preço Global, conforme avisos e
prorrogações publicados nos dias XXXXX, na Imprensa Oficial do Município, e em jornais de
grande circulação, que tem por objeto o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR), PARA
SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS COM TRABALHO ORDINARIO EM REGIME DE PLANTÃO NO
MUNICIPIO DE ALMADINA, CONFORME CARACTERÍSTICAS, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES
ADMITIDAS DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, para o período
de 12 (doze) meses, sendo o fornecimento de forma parcelada, e que ao final do certame
realizado em xx/xx/2020, foi declarada vencedora e adjudicada a empresa que ofertou o menor
valor Global, e que apresentou todos os documentos habilitatórios conforme Edital, que
concluídas as etapas, os atos foram HOMOLOGADOS pelo gestor do MUNICIPIO, conforme
publicação, no Diário Oficial do Município, RESOLVE, portanto REGISTRAR OS PREÇOS para
cumprimento do objeto ora homologado. Esta Ata será utilizada pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALMADINA, como ÓRGÃO GERENCIADOR, na forma prevista no Edital, com a empresa vencedora
que ofereceu melhor preço e agora registrado, a saber:
A
Empresa
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>,
CNPJ:
>>>>>>>>>>>>>>>>>;
com
sede
a
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>,
declarada vencedora nos Itens >>>>>>>>>>>>>>, com o valor de R$ ...............
(...................................);.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
O valor Total Adjudicado R$ ............... (...................................);.
01. DAS DISPOSIÇÕESFINAIS:
01. OBJETO:
Constitui objeto do presente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE
REFEIÇÕES PRONTAS SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR), PARA SERVIDORES DAS
DIVERSAS SECRETARIAS COM TRABALHO ORDINARIO EM REGIME DE PLANTÃO NO MUNICIPIO DE
ALMADINA, CONFORME CARACTERÍSTICAS, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES ADMITIDAS DO TERMO
DE REFERÊNCIA, ANEXO I, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, para o período de 12 (doze) meses,
sendo o fornecimento de forma parcelada, em quantidades, qualidades e especificações
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contidas no Anexo I do Edital.
02. DA VALIDADE DO REGISTRO DEPREÇOS:
I
– A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses contados a partir
da data de sua assinatura.
II
– Nos termos do art. 15, parágrafo 4.º, da Lei Federal 8666/93, durante o prazo de validade
desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a adquirir os produtos objeto
desta.
III
– Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8666/93, com as
alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8883/94, a presente Ata de Registro de Preços
será cancelada, garantidos às suas detentoras o contraditório e a ampla defesa. VALOR TOTAL
DO LOTE R$ (xxxxxxx)
03. DOPREÇO:
Os preços reajustados são os que constam na planilha abaixo, tendo como referência
Proposta de Preços apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços nº005/2020:

a

A

Empresa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>,CNPJ:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>,
com
sede
a
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>,, declarada vencedora nos >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>,
com o valor de total de R$ .......................... (..........................................), Conforme planilha abaixo:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>
A
Empresa
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>,
CNPJ:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>,
com sede a
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>, declarada Vencedora nos Itens ......................, com valor
total de R$
............................ ( ...................................). Conforme planilha abaixo:
O valor Total dos ITENS homologados são de R$ ........................ (........................).

I
– O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços são os
constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial SRP
N.º 005/2020
II
– Em cada Serviço decorrente desta Ata serão observadas as disposições da legislação
pertinente, assim como as cláusulas e condições do Edital do Pregão Presencial SRP n.º 005/2020,
que integra o presente instrumento de compromisso.
III
– Em cada Serviço, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas
apresentadas, no Pregão Presencial SRP n.º 005/2020 pelas empresas detentoras da presente Ata,
as quais também a integram.
LOTE
ITEM

Especificação

Un.
F.

1
2
3
4
VALOR TOTAL

QTD
TOT
AL

VALOR
UNIT.

VALOR TOTAL

R$

04. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS
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4.1
- Os prestadores de serviços deveram respeitar o prazo para prestação dos serviços,
data e horário devidamente registrados, conforme escala de trabalho elaborada pela Secretaria
de Administração do Município de Almadina, comparecendo no local designado pelo Secretário
de Administração nos endereços previamente descritos no plano de trabalho;
05. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
I
– As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender todos os
pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver
prevista para data posterior do seu vencimento.
II
– Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a
qual poderá ser feita por memorando, oficio, telex ou fac-símile, devendo dela constar: a data, o
valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o local para entrega, o carimbo e assinatura
do responsável.
III
– Cada fornecimento deverá ser entregue acompanhado da Nota Fiscal ou Nota
Fiscal/fatura, conforme o caso.
IV
– A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada
pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a
data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.
06. DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO
As aquisições, objeto da presente Ata de Registro de Preços, serão sempre previamente
autorizadas pelo servidor responsável da Secretaria Requisitante.
I
- Integram esta Ata o edital de Pregão Presencial SRP de n.º 005/2020 com todas suas
peças, anexos e pareceres, e as propostas das empresas classificadas no certame supra
numerado.
II
– Fica eleito o Foro da Comarca de Coaraci – BA, para dirimir quaisquer questões
decorrentes da utilização da presente Ata.
III
– Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8666/93, Lei 10.520/02,
Decreto Federal 2.184/2011 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os
princípios gerais de Direito.
ENCERRAMENTO
Após feita a leitura, lavrou-se a presente Ata de Registro de Preços, a qual vai assinada pelo
Gestor da Prefeitura de Almadina e pelo representante da empresa vencedora. Deu-se por
encerrada a sessão, lavrando a presente ata que depois de lida e aceita pelo participante, será
publicada para surtirem seus efeitos.
Órgão Gerenciador da Ata:

MILTON SILVA CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
Fornecedor Registrado:

CNPJ:
Contratado

Contratado Testemunhas:
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RG:

RG
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020.
PROCESSO LICITATÓRIO ANUAL Nº 006/2020.
PROCESSO ADM. Nº 044/2020
Regido pelos seguintes dispositivos legais: Lei 10.520, de 17 de dezembro de 2002, Decretos Municipais
1.835/2017, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores autorizações, Lei Complementar n°
123/2006, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações, e Dec. Municipal 268/2017 de 27 de dezembro
de 2017 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços.
MODALIDADE: Pregão Presencial – SRP
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por lote
REGIME DE EXECUÇÃO: Direta.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por LOTE
ÓRGÃOS INTERESSADOS: DIVERSAS SECRETARIAS
OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ALMADINA-BA NO EXERCICIO DE 2020,
CONFORME ANEXO I, conforme especificações constantes no edital e Termo de Referência e modelo de Proposta,
anexos do edital, através de Registro de Preços.

SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME
Data: 22/05/2020

Horário: 11:30 horas

Pregoeiro: Dalton Luiz Almeida Filho
LOCAL: Prefeitura Municipal de Almadina, situada na Rua Euzébio Ferreira 26, Centro, Almadina – Bahia

Senhor Licitante,
Para registro no Processo Administrativo desta Licitação solicitamos que seja preenchido o recibo
de retirada deste edital, remetendo-o à Comissão Permanente de Licitação, por meio do fax ou
e-mail.
Informamos que a comunicação de eventuais alterações e retificações no instrumento
convocatório, bem como informações adicionais sobre a presente licitação estarão disponíveis
no site: http://almadina.ba.gov.br/diarioOficial, sendo responsabilidade exclusiva do licitante o
acompanhamento de possíveis alterações através do referido site.
Almadina/BA, 06 de Maio de 2020.
Dalton Luiz Almeida Filho
Pregoeiro
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Processo Administrativo nº 044/2020
Processo Administrativo Anual: 044/2020
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL SRP
Número do Pregão Presencial: 006/2020
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ALMADINA-BA NO
EXERCICIO DE 2020, CONFORME ANEXO I, através de Registro de Preços.
RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL

Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Cidade:

Estado: Telefone:

Celular:

Fax:

E-mail paracontato:
Nome do Representante para contato:
Datade retirada:

/

/

........................................................................
Assinatura
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EDITAL Nº 006/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020
Processo Administrativo nº 044/2020
Processo Licitatório Anual: 006/2020
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Número de Licitação: 006/2020
1.

PREÂMBULO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA - ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito Público,
situada na Rua Euzébio Ferreira 26, centro, Almadina-Bahia, através Pregoeiro designada pela
Portaria nº.002/2020, Srº Dalton Luiz Almeida Filho, torna público que realizará licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP N 006/2020, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, o qual será
processado e julgado de conformidade com os preceitos da Lei Federal nº 10.520/2002, de
17.07.2002 subsidiariamente à Lei nº. 8.666/1993, de 21.06.1993 e suas posteriores alterações, Lei
Complementar 123/2006 e Legislação vigente. O edital completo poderá ser lido e/ou obtido
pelos interessados no DIÁRIO OFICIAL, quaisquer dúvidas podem ser sanadas através do email
almadinalicitacao@gmail.com ou no prédio da Prefeitura Municipal, situada na Rua Euzébio
Ferreira 26, Centro, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 12h00min.

2.

AQUISIÇÃO DO EDITAL: Dias Úteis E No Horário Das 08:00h Às 12:00 Horas

2.1. CREDENCIAMENTO, ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO:
Dia 22/05/2020, às 11:30 horas, na sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal
de Almadina, situada na Rua Euzébio Ferreira 26, centro, na cidade de Almadina/BA, iniciando
com o credenciamento, seguidamente com abertura dos envelopes de propostas, classificação,
lances verbais, abertura dos envelopes de habilitação e demais atos (haverá intervalo para
almoço, se necessário).
2.2.
Após o credenciamento dos licitantes interessados em participar do certame, que
ocorrerá na data definida no item anterior, os demais atos correrão na ordem sequencial até a
fase final.
2.3.
O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei Federal n.º
10.520, de 17 de dezembro de 2002, que regulamenta a modalidade Pregão, Lei Complementar
123/2006, Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes ao procedimento licitatório e ao objeto
licitado.
Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, optantes do Simples,
2.4.
caberá à licitante comprovar a sua situação.

3.

OBJETO DALICITAÇÃO:

3.1.O objeto da presente licitação é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE
ALMADINA-BA NO EXERCICIO DE 2020, CONFORME ANEXO I
4. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:

4.1.1.

ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA
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4.1.2.

ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO

4.1.3.

ANEXO III – CARTA PROPOSTA

4.1.4.

ANEXO IV – PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS

4.1.5.

ANEXO V– MODELO DE DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO

4.1.6.

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES

4.1.7.

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGOS DE MENOR

4.1.8.

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO

4.1.9.

ANEXO IX– DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO TEOR DO EDITAL

4.1.10.

ANEXO X– DECLARAÇÃO DE RESPONSIBILIDADDES DOS CUSTOS DOS PRODUTOS

OFERECIDOS

4.1.11.

ANEXO XI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

4.1.12.

ANEXO XII - MINUTA DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO

CERTAME

4.1.13.

ANEXO XIII - PLANILHA DE REFERENCIA DE PREÇO

4.1.14.

ANEXO XIV – PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS

4.1.15.

ANEXO XV – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

5.1.

Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao
objeto desta licitação, que atendam às exigências deste edital.

5.2.
Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso
de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem
aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração
Pública de qualquer um dos entes federativos, ou punidos com suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.
5.3.
A participação neste certame, sem prévia impugnação, implica aceitação de todas
as condições estabelecidas neste instrumento convocatório.
6. ENTREGA DOS ENVELOPES

6.1.

Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DEHABILITAÇÃO”.

6.1.1.
Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” deverão ser
indevassáveis, fechados e entregues O Pregoeiro, na sessão pública de abertura deste certame,
conforme endereço, dia e horário especificados abaixo:
LOCAL: Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Almadina, situada na Rua Euzébio Ferreira 26,
centro, Almadina, Bahia.
DATA: 22/05/2020
HORÁRIO: Às 11:30

6.1.2.

Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes
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dizeres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2020
ENVELOPE N º 1 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE: ...........................................................................
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2020
ENVELOPE N º 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PROPONENTE:
..........................................................................

6.1.2.1.

A documentação exigida neste Edital deverá ser apresentada em qualquer sistema
de cópia autenticada, ou por publicação em órgão oficial, sem prejuízo da eventual exigência
da apresentação dos originais para conferência, quando solicitada pelo Pregoeiro.

6.1.2.2.
É facultado às empresas LICITANTES a apresentação dos documentos originais para
autenticação das cópias pelo Pregoeiro em até 24 (vinte quatro) horas úteis anterior a data do
certame.
6.2.
O Pregoeiro e Equipe de Apoio não se responsabilizará por envelopes de “Proposta
Comercial” e “Documentação de Habilitação” que não sejam entregues O Pregoeiro designado
no preâmbulo, no local, data e horário definidos neste edital.
7.CREDENCIAMENTO:

7.1.

Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de
habilitação, o proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento, junto O
Pregoeiro, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame e a
responder pela representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade
ou outro documento oficial equivalente.

7.2.

O credenciamento far-se-á através de instrumento de mandato, ou documento que
comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços, e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.

7.3.

No caso de credenciamento por instrumento de mandato, este deve está
acompanhado do respectivo estatuto ou contrato social, e da última alteração estatutária ou
contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura.

7.4.

O documento de credenciamento deverá obedecer aos modelos deste Edital.

7.5.

Entende-se por documento credencial:

a)

Estatuto/Contrato Social da empresa licitante, inclusive
credenciada for proprietário, sócio ou dirigente da empresa licitante;

quando

a

pessoa

b)

Procuração ou documento equivalente do licitante, nos modelos do Anexo XII deste
Edital, com firma reconhecida, no caso de procurador;

c)

Declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação deste Edital, conforme Anexo VI;

d)

Declaração ou documento equivalente emitido por meio eletrônico nos sites
específicos de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (quando for o
caso), para fins de aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º123/06
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e 147/2014.

7.6.

O credenciamento deverá ser entregue a comissão EM SEPARADO DOS ENVELOPES
(fora dos envelopes) 1 e 2, e apresentado em forma de carta em papel timbrado da licitante, ou
por procuração, contendo identificação do credenciado (nome, número de identidade e do
CPF) e, devidamente assinado pelo titular ou representante legal da licitante, com a firma
devidamente reconhecida em cartório.
7.6.1.1. Os documentos credenciais deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular
lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de
interposição de recurso, enfim, para praticar em nome do licitante todos os atos pertinentes a
este Pregão, conforme modelo anexo.

7.7.

Quando a licitante se fizer representar por sócio, deverá apresentar os documentos
abaixo relacionados, em cópia autenticada, de acordo com os subitens 7.6. e7.6.1.1.:

a)

Cédula de identidade do representante legal da empresa;

b)

Contrato social da empresa devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão
equivalente.

7.8.

Quando a licitante se fizer representar por credenciado deverá apresentar junto com a
credencial os documentos abaixo relacionados, em cópia autenticada, de acordo com os
subitens 7.6. e7.6.1.1.:

a)

Cédula de identidade do credenciado;

b)

Contrato social ou estatuto da empresa devidamente registrado na Junta Comercial
ou órgão equivalente;

c)
7.9.

Credenciamento ou instrumento equivalente, com firma reconhecida.
Cada credenciado poderá representar apenas 01 (um) licitante.

7.10.
O representante legal do licitante que não se credenciar perante O Pregoeiro ficará
impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a
intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recurso, enfim, para
representar o licitante durante a reunião de abertura dos envelopes 1 - Proposta de Preços ou 2 –
Habilitação relativos a este Pregão.
7.10.1.1. Neste caso, o licitante ficará excluído da etapa de lances verbais e mantido o seu preço
apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor
preço.

7.11.

A ausência do representante do licitante, quando convocado, o impedirá de
formular lances e manifestar a intenção de recurso.

7.12.

Juntamente com o credenciamento, será exigida a Declaração ou documento
equivalente de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para fins de
aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º123.

7.12.1.1.

A não apresentação da declaração mencionada no item acima ou outro
documento que comprove a situação atual da empresa, acarretará na inaplicabilidade do
tratamento diferenciado, previsto na Lei Complementar 123/2006, para o licitante, não podendo
o mesmo invocar esse tratamento diferenciado no decorrer da licitação.
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7.12.1.2.

A declaração de que trata o item 7.12, deverá ser emitida no site da
Secretaria da Receita Federal ou órgão equivalente, ou ainda pro profissional da área contábil,
acompanhado do selo respectivo.

7.13.

7.14.
7.15.

Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam munidos dos
documentos relacionados para credenciamento neste edital. A ausência desta
documentação implicará, de imediato, na impossibilidade da formulação de lances após a
classificação preliminar, bem como na perda do direito de interpor recurso das decisões do
Pregoeiro, ficando a licitante impedida de se manifestar durante os trabalhos.
Iniciada a sessão publica do Pregão, não caberá desistência da Proposta.
A ausência do credenciado importará a imediata impossibilidade de participação da
licitante por ele representada, pois a presença física do representante legal da empresa è
obrigatória.

8. DA PROPOSTA

8.1.
A proposta de preços deverá ser apresentada de acordo do o modelo do Anexo I e II,
em uma via datilografada ou digitada, em papel timbrado da empresa, contendo razão social,
CNPJ, endereço, telefone de contato, não podendo conter rasuras ou entrelinhas, devendo ser
assinada, rubricada em todas as páginas, devendo conter no mínimo:
a)
Preço unitário e total, por item e por lote, expressos em reais, com no máximo
03 (três) casas decimais após a vírgula, incluindo todas as despesas que possam recair sobre o
objeto, inclusive fretes, combustíveis, manutenção dos veículos, seguros, impostos, etc., devendo
o preço do item ser apresentado em algarismos, totalizando por lotes nas mesmas condições
descritas, no fechamento do lote, constar valor por extenso, bem como na totalização do valor
global, constando valor por extenso.
b)
A validade da proposta terá validade mínima de 60 (sessenta) dias, a contar
da data de abertura do envelope, sendo este considerado como válido, no caso de omissão da
proposta;
c)
Ocorrendo divergência na proposta entre os valores unitários e totais,
prevalecerá o unitário, e entre algarismos e extenso, prevalecerá o extenso;
d)
A licitante terá sua proposta desclassificada cuja especificação não respeitar
rigorosamente a descrição e unidade relacionadas nos Anexos deste Edital;

8.2.
Será considerada desclassificada a proposta com valor superior ao estimado para
contratação, de acordo com o Anexo I – Termo de Referência:
8.3.

Em atenção à Portaria SDE nº 51, de 03 de dezembro de 2009, da Secretaria de Direito
Econômico do Ministério da Justiça, os licitantes deverão apresentar juntamente com a proposta
de preços uma Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo do
Anexo XI, a sua ausência implica em desclassificação da proposta de preços da empresa
licitante;

8.4.
A critério do Pregoeiro, a qualquer momento poderá ser exigida a apresentação da
planilha de composição de preços, para fins de análise da compatibilidade da proposta por
parte da Contratante.
Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no
máximo, três casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também
em eventual contratação.
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8.5. - Em caso de Realinhamento das Propostas os Descontos terão que apresentar um percentual
igual de item a item (desconto linear), ou seja: se o Licitante oferecer um lance verbal de 10% no
total do Lote, este desconto deverá ser aplicado item a item sem nenhuma disparidade, não
sendo aceito que um item leve um desconto maior que o Outro item.
8.6 - As Empresas que precisarem apresentar realinhamento terão o prazo de 48 horas após
encerramento da Sessão e lavrada a Ata para entregarem suas propostas realinhadas e assinadas
no Setor de Licitação. Não serão aceitas propostas enviadas por qualquer outro meio de
Comunicação, não sendo mais recebida a posteriori e estando desclassificadas as que
descumprirem o prazo referido.
8.7 - A validade dos produtos ofertados será de no mínimo 180 (cento e oitenta) dias, a partir da
data de entrega. O prazo para entrega dos produtos será de 72 horas após a emissão da OF –
Ordem de Fornecimento – emitida pelo Setor Responsável e/ou da Secretaria solicitante.
9. HABILITAÇÃO

9.1.
Será considerada habilitada a licitante primeira classificada que apresentar os
documentos a seguir indicados, por meio de envelope hermeticamente fechado, na forma já
mencionada no subitem 6.1.
9.2.
A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e
conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação:
9.3.

A documentação relativa à habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, econômicafinanceira e técnica, conforme a constituição, consistirá em:

9.3.1. DA REGULARIDADE JURÍDICA

9.3.1.1.

Registro Comercial, no caso de empresa individual.

9.3.1.2.

Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades empresárias, Cooperativas e congêneres e, no caso de sociedades
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores (os documentos
em apreço deverão estar acompanhados da última alteração contratual).

9.3.1.3.

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de
prova de diretoria em exercício (os documentos em apreço deverão estar acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva).

9.3.1.4.

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir (os documentos em apreço deverão estar
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva);

9.3.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

9.3.2.1.

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas(CNPJ).

9.3.2.2.

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com
o objeto desta licitação.

9.3.2.3.

Certidão conjunta negativa ou prova de regularidade com a Fazenda Federal
(Tributos Federais e Certidão da Dívida Ativa da União); Certidão conjunta negativa ou prova de
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regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo
de atividade e compatível com o objeto contratual;.

9.3.2.4.
Certidão Negativa de Débitos do Município do domicílio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei,
9.3.2.5.
Prova de Regularidade Fiscal (CRF – Certificado de Regularidade Fiscal), emitida
pela Caixa Econômica Federal, relativamente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
9.3.2.6.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, juntamente com a certidão de infrações
emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos da Lei 12.440 de 07 de Junho de 2011,
Resolução Administrativa TST nº 1470/2011 e Inciso IV do Art. 27 e Inciso V do Art. 29 da Lei 8.666/93
introduzidos pela Lei 12.440 de 07 de Junho de2011.

9.3.3. QUALIFICAÇÃOECONÔMICO-FINANCEIRA

9.3.3.1.
Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da
comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física, e no máximo 30 (trinta)
dias da data prevista para entrega dos envelopes, de acordo com inciso II do artigo 31 da Lei
Federal 8.666/93.
9.3.4. QUALIFICAÇÃO TECNICA E REQUISITOS DE CUMPRIMENTO DO EDITAL

9.3.4.1.
Declaração da licitante, em papel timbrado da empresa, que conhece e aceita o
inteiro teor completo do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, bem como de que
recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das
obrigações desta licitação, conforme modelo do Anexo IX deste edital;
9.3.4.2.

Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos, em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos, conforme modelo do
Anexo VII deste edital.

9.3.4.3.

Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as
penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação e
habilitação com a administração pública, conforme Anexo VI deste edital;

9.3.4.4.

JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS REFERIDOS NESTE ITEM (ITEM 9 – DA
HABILITAÇÃO), SERÃO APRESENTADOS PARA FINS DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DE QUE A
EMPRESA NÃO SE ACHA DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR E CONTRATAR COM O PODER
PÚBLICO OU SUSPENSA DO DIREITO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL;
E DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO POSSUI TRABALHADORES MENORES DE 18 ANOS
REALIZANDO TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E DE QUALQUER TRABALHO A
MENORES DE 16 ANOS, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com
redação dada pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 anos, na forma da Lei. As declarações serão conforme modelos dos Anexos VIII,
respectivamente.

9.3.4.5.

Apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito publico ou
privado, em papel timbrado do emitente, contendo informações que comprovem a aptidão
para o desempenho de atividades pertinentes em características, indicar prazos das atividades
executadas ou em execução pela licitante, quantidades com a prestação do objeto licitado,
acompanhados de notas fiscais e homologação ou extrato com o valor dos contratos a fim de
atendimento do art.30, II da Lei 8.666/93
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9.3.4.6.

Alvará da Vigilância Sanitária do município sede da licitante.

Observação: Toda documentação devera ser entregue devidamente organizada e identificada
nas respectivas ordens exigidas pelo edital.
9.4. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS:

9.4.1.1.

Os documentos necessários à HABILITAÇÃO, indicados no subitem 9.1, poderão ser
apresentados por qualquer processo de cópia, devidamente autenticados por Cartório
competente ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. Não será aceito qualquer documento
via fax ou em papel termo sensível.

9.4.1.2.

Os documentos indicados nos subitens 9.1 poderão ser apresentados por impressão
via INTERNET, neste caso, somente serão aceitos se estiver impresso o site que o disponibilizou e
houver a possibilidade da conferência de sua veracidade, devidamente observados os prazos de
validade.

9.4.1.3.
Toda a documentação apresentada pelos interessados, para fins de habilitação,
deverá pertencer à empresa (filial ou matriz) que efetivamente fornecerá os serviços, objeto da
licitação, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) deverá
ser o mesmo em todos os documentos, com as seguintes exceções:
9.4.1.3.1.

Quando a licitante apresentar-se como filial, poderão ser apresentados
com o CNPJ da Matriz, a Certidão conjunta negativa ou prova de regularidade com a Fazenda
Federal (subitem 9.3.2.3.), e o CRF, relativo ao FGTS (subitem 9.3.2.5.), desde que o interessado
comprove que o recolhimento do INSS e do FGTS é realizado de forma centralizada, onde é feito
o recolhimento centralizado.

9.4.1.4.

Todos os documentos acima referidos deverão estar com prazo de validade em
vigor, na data de abertura dos envelopes, contendo a habilitação dos interessados. Caso o
documento não especifique o prazo de validade, considerar-se-á válido pelo prazo de 90
(noventa) dias após a data de sua expedição/emissão.

9.4.1.5.

Para comprovação dos atestados exigidos no subitem 9.3.4.1, os mesmos deverão vir
acompanhados de cópia do contrato que o originou, bem como extrato de publicação e com
firma reconhecida do representante legal do emitente.

10. SESSÃO DO PREGÃO
10.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas
proponentes, O Pregoeiro declarará aberta a sessão do PREGÃO, oportunidade em que não mais
aceitará novos proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta
Comercial e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente
credenciados.
10.2.

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

10.2.1.

Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o
atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos,
sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.

10.2.2.
O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta
de menor preço, para participarem dos lances verbais.
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10.2.3.

Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas na
cláusula anterior, O Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 3
(três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços
oferecidos nas propostas apresentadas.

10.2.4.

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem quaisquer das exigências
deste Edital ou que se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes, bem como aquelas que
consignarem preços, simbólicos, irrisórios, de valor zero, manifestamente inexequíveis,
financeiramente incompatíveis com o objeto da licitação ou maiores que o preço máximo
estabelecido para cada item;

10.2.5.

No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das
operações aritméticas, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se
como correto o preço unitário. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do
valor da proposta.

10.3.

LANCES VERBAIS

10.3.1.

Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade para nova disputa, por meio
de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta
classificada de maior preço e os demais.

10.3.2.

Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem
empatadas, será realizado sorteio no certame para definir a ordem de apresentação dos lances.

10.3.3.
A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço
apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.
10.4.

JULGAMENTO

10.4.1.
O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das
propostas e Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas por lote, ao critério
do menor preço por lote, do objeto deste Edital.
10.4.2.

A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas
de todas as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, das
licitantes proclamadas para tal, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da
proposta da primeira classificada, quanto ao valor;

10.4.3.
Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a consulta de
preços. Quando convocado pelo Pregoeiro, o licitante desejar efetuar ligações para consulta de
preços, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o direito
ao lance e será excluído da etapa de lances para aquele lote;
10.4.4.
Somente serão aceitas as consultas efetuadas via telefone na fase de negociação
caso o preço do licitante não esteja compatível com o preço médio obtido na consulta ao
mercado, quando este tiver interesse em cobrir o preço apurado na pesquisa de mercado.
10.4.5.
A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos
apresentados no envelope “Documentos de Habilitação” da licitante classificada em primeiro
lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente Edital.
10.5.

10.5.1.1.

Etapa de Classificação de Preços
Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes.

11

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HXLDGIF3RZBAD2YUSWZ9IG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Almadina

Quarta-feira
13 de Maio de 2020
63 - Ano - Nº 2332

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
CNPJ: 14.147.466/0001-29
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020

10.5.1.2.

O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes
apresentaram propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os
respectivos valores ofertados.

10.5.1.3.

O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem
crescente, de todas as licitantes.

10.5.1.4.

Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem
propostos pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, lances verbais estes que
deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, ficando
esclarecido que o valor do primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor proposta
escrita ofertada.

10.5.1.5.

O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas (para os
lances verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escritas
classificada como menor preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem decrescente de valor.

10.5.1.6.

O Pregoeiro poderá estabelecer lances mínimos a serem ofertados de
acordo com o lote a ser adquirido, em negociação com os licitantes classificados para etapa de
lances verbais.

10.5.1.7.

Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não
se realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão do
Pregão.

10.5.1.8.

Nas situações previstas nos subitens 10.5.1.6. e 10.5.1.7., o Pregoeiro poderá
negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor preço
para a administração.

10.5.1.9.

Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante
desistente ás sanções administrativas constantes do item 17, deste Edital.

10.5.1.10.

Será desclassificada a proposta que contiver preço ou prestação dos
serviços condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste
Pregão;

10.5.1.11.

A proposta de preços que for superior ao valor estimado na Planilha de
Referencia do item 4. subitem 4.1. do Termo de Referencia e Anexo XIII deste Edital será
considerada desclassificada.

10.5.1.12.

-Em caso de divergência entre informações contidas em documentação
impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta.

10.5.1.13.

- O critério do julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE a ser
efetivamente pago pelo Município, consoante as propostas apresentadas na forma do item 6
deste Edital.

10.5.1.14.

- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, O
Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor,
decidindo motivadamente a respeito.

10.5.1.15.

- Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre
a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.

10.5.1.16.

Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do
Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser
aceita.
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10.5.2.

Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas
condições habilitatórias.

10.5.3.

Constatado o atendimento pleno às exigências deste Edital, será declarado o
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste edital para o qual apresentou
proposta.

10.5.4.

Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências
habilitatórias, O Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo a verificação das condições de habilitação do proponente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo
proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital para o qual
apresentou proposta.

10.5.5.

Apurada a melhor proposta que atenda ao Edital, O Pregoeiro deverá negociar
para que seja obtido um melhor preço.
10.6.
Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos
do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe
de Apoio, e pelos licitantes.
10.7.
Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao
Pregão, O Pregoeiro devolverá, aos licitantes julgados desclassificados, os envelopes
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até a emissão de
empenho dos licitantes vencedores da licitação.

10.8.
Do tratamento diferenciado e favorecido às micro empresas e empresas de
pequeno porte segundo a lei complementar123/06:

10.8.1.
Em caso de participação de licitante que detenha a condição de micro empresa
ou de empresa de pequeno porte nos termos da Lei 123/06, serão observado o seguinte:
a)

Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e
empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas
apresentadas pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por
cento) superiores a proposta melhor classificada apresentada por empresa que não estiver
amparada por esta lei complementar.
b)
A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a
oportunidade de apresentar novo lance de preço no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após a
notificação por parte do Pregoeiro, sob pena de preclusão.

c)

Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito
d)
No caso de equivalência de valores apresentados pelas micros empresas e
empresas de pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea “b”, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta.
e)
Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “b”, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
11.RECURSOS

11.1.

Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o

13

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HXLDGIF3RZBAD2YUSWZ9IG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Almadina

Quarta-feira
13 de Maio de 2020
65 - Ano - Nº 2332

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
CNPJ: 14.147.466/0001-29
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020
prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes
desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

11.2.
O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as
quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contra-razões no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura da
ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
11.3.

A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a decadência
do direito de recurso.

11.4.

Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

11.5.
O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.6.

O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste
órgão e comunicado a todos por meio da publicação publicado no Diário Oficial do Município.

12. ADJUDICAÇÃO E DAHOMOLOGAÇÃO

12.1.
Inexistindo interposição de recurso, O Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação
ao(s) licitante(s) vencedor(es), com a posterior Homologação do resultado pela Autoridade
Competente.
12.2.
Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao(s) licitante(s) vencedor(es) e
homologará o procedimento licitatório.
13. DO REAJUSTE DO PREÇO
13.1. O preço unitário da contratação somente poderá ser reajustado após a vigência contratual
de 12 (doze) meses, em percentual a ser discutido entre as partes, tendo como limite o
percentual máximo da variação positiva do IGP-M/FGV do período ou outro indicador
econômico que vier a substituí-lo, apurado nos 12 (doze)meses anteriores.
13.2.

DA ALTERAÇÃO DO PREÇO

13.2.1. É vedada a alteração dos preços, exceto nas hipóteses, expressamente, previstas em lei
(art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93), de forma a manter e assegurar o equilíbrio econômicofinanceiro do contrato a ser celebrado, em consonância com os termos e condições da proposta
apresentada.
14. INSTRUMENTO CONTRATUAL
14.1.
Homologada a licitação pela Autoridade Superior, o Município de Almadina
convocará o proponente vencedor para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo máximo
de 03 (três) dias úteis, contados a partir da convocação. Este prazo poderá ser prorrogado uma
vez, por igual período, quando solicitado pelo proponente vencedor durante o seu transcurso e
desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo órgão comprador.
14.1.1.
Para cada fornecimento será emitida uma Nota de Empenho ou documento
equivalente.
14.2.
Havendo recusa da licitante vencedora em atender a convocação no prazo
mencionado no item anterior é facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para assinar a Ata de Registro de Preços ou revogar a licitação.
Contudo, antes de tal convocação, deverão ser examinados os seus documentos habilitatórios,
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que deverão atender as exigências editalícias.
14.3.
No ato da contratação, o proponente vencedor deverá apresentar documento de
procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar a
Ata de Registro de Preços em nome da empresa.
14.4.
A licitante obriga-se a aceitar, os acréscimos ou supressões à Ata de Registro de
Preços de até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, resultante de acordo
celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei Federal N.º 8.666/93, sempre
que solicitado pela Administração, nas mesmas condições, desde que dentro do prazo contratual
estabelecido.
15. DOCONTRATO

15.1.
Encerrado o procedimento licitatório, com a publicação da Homologação do
resultado, o(s) licitante(s) vencedor(es), em consonância com o preceituado no art. 64 da Lei
Federal n.º 8.666/93, será(ão) convocado(s) para assinar o respectivo instrumento de Contrato,
nos termos da minuta constante do Anexo II deste Edital.
15.2.

O(s) adjudicatário(s) terá(ão) o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
convocação, para assinar o instrumento contratual, podendo ser prorrogado, por uma vez, por
igual período, quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso e desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Administração.

15.3.

Farão parte integrante do contrato, todos os elementos apresentados pelo(s)
licitante(s) vencedor(es) que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como
as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, independentemente de transcrição.

15.4.
Na hipótese de o(s) adjudicatário(s) deixar(em) de assinar o contrato no prazo fixado,
sem justificativa expressa e aceita pela Administração, decairá do direito à contratação.
15.5.

Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato
decorrente desta licitação somente será aceita se apresentada antes do decurso do prazo fixado
no subitem 15.2. e devidamente fundamentada com justo motivo.

15.6.

O contrato a ser assinado com a(s) licitante(s) vencedora(s) terá a vigência Até o dia
31 de dezembro de 2017, podendo ser prorrogado nas mesmas condições e garantias previstas
neste edital e proposta do licitante, contado a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado caso haja necessidade ou ainda rescindido a qualquer tempo.

15.6.1.

A entrega dos produtos deverão ser efetuados a partir da data de assinatura do
contrato, juntamente com a emissão da Ordem de Compras, atestado pelo secretario
responsável pela pasta, sendo o pagamento proporcional aos equipamentos entregues
previamente solicitados.

15.7.
Correrão por conta do contratado às despesas que incidirem ou venham a incidir
sobre o contrato.
15.8.
Na ocorrência da hipótese de o(s) adjudicatário(s) deixar(em) de retirar o instrumento
no prazo fixado neste ato convocatório, o fato em si constituirá descumprimento total da
obrigação assumida, podendo o respectivo objeto da licitação ser adjudicado à licitante
remanescente, na ordem de classificação do lote ou grupo de lote, a exclusivo critério da
Administração, sujeitando-se o licitante faltoso, ainda às penalidades e sanções previstas neste
ato convocatório e na legislação pertinente.
15.9.

A empresa que descumprir as suas obrigações, o não atendimento das cláusulas
prevista neste edital, Termo de Referencia e Contrato, serão impedidas de participarem de
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licitações por um período de 05 (cinco) anos, nos termos do Art. 87., II, III, IV e § 1º e § 2º, Pela
inexecução total ou parcial do contrato.

15.10.
Por ocasião da assinatura do instrumento contratual, o(s) licitante(s) contratado(s)
está(rão) obrigado(s) a, previamente, reapresentar novos comprovantes de regularidade do INSS
(por intermédio da CND – Certidão Negativa de Débito) e do FGTS (por meio do CRF – Certificado
de Regularidade do FGTS), caso as apresentadas na licitação estejam vencidas.
16. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SUA VERIFICAÇÃO:

16.1.

Os materiais serão solicitados de acordo a necessidade atendendo ao cronograma
de execução preestabelecido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria solicitante, de
forma a garantir o fornecimento, independente de suas localizações.

16.2.
Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta de preços
apresentada, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
17. DO PAGAMENTO E DO PREÇO.

17.1.
O pagamento somente será efetuado após o recebimento dos materiais no prazo
solicitado, na forma e local especificados neste ato convocatório e em seus anexos,
acompanhado dos documentos fiscais respectivos, devidamente atestados pela Secretaria
Municipal solicitante.
17.2.

O pagamento será efetuado pela tesouraria do Município, até o 15° (decimo quinto)
dia útil, contados da data da relação de frequência e apresentação das NOTAS FISCAIS
devidamente atestadas pelo servidor responsável da(s) Secretaria(s) a que se refere o item
anterior.

17.3.

Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

17.4.
A critério da contratante, poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir
dívidas de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido aplicadas em
decorrência da irregular execução contratual.
17.5.

A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente
com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das
propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas
emitidas com outros CNPJs.

17.6.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa do Contratante, o valor
devido será acrescido de encargos moratórios calculados desde a data final do período de
adimplemento até a data do efetivo pagamento, o valor original deverá ser atualizado pelo
IGPM-DI da FGV.
17.7.

Nos casos de eventuais falhas da prestação dos serviços, a parcela referente aos
serviços não executados, ou faltas injustificadas, dentre outros problemas ocorridos, são deduzidos
do pagamento respectivo, pelo valor unitário da linha ou do lote, conforme ocaso.

18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
18.1. A despesa decorrente da aquisição dos bens relacionados neste processo correrá à conta
da(s) seguinte(s) dotação(ões) do orçamento vigente
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19. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

19.1.

Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da
CONTRATADA:

19.2.
Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua
proposta, com a disponibilização dos meios/recursos necessários ao perfeito cumprimento das
cláusulas contratuais, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em
sua proposta;
19.3.

Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

19.4.

Utilizar técnicos habilitados e com conhecimentos especializados dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

19.5.

Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;
19.6.
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

19.7.

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento
do contrato;

19.8.

Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, 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 nº 8.666, de1993.

19.9.

Providenciar e selecionar, a seu exclusivo critério, e contratar, em seu nome, a mão
de obra necessária à execução dos serviços, seja ela especializada ou não, técnica ou
administrativa, respondendo por todos os encargos trabalhistas, sindicais, previdenciários, sociais e
honorários advocatícios.

19.10.

Cumprir rigorosamente todas as disposições legais referentes à segurança, higiene e
medicina do trabalho fornecendo, por sua conta, todos os materiais necessários à segurança dos
empregados.

19.11.

Será da Contratada a inteira e total responsabilidade, civil ou penal, nos casos de
danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pela Prefeitura.

19.12.

Arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à
execução deste Contrato, isentando a contratante de qualquer responsabilidade.

19.13.

Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na prestação
dos serviços, salvo, a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da
CONTRATADA, desde que devidamente apurados na forma da legislação vigente e sejam
comunicados à contratante, no prazo máximo de até 2 (dois) dias da ocorrência.

19.14.
Exigir dos profissionais, no momento da contratação, a comprovação de registro no
Conselho Respectivo, bem como o certificado da especialização.
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20. DAS PENALIDADES

20.1.

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a
inadimplência da CONTRATADA, sujeitando-a às seguintes penalidades:

20.2.

Advertência que será aplicada sempre por escrito.

20.3.

Multa nos seguintes percentuais:

20.4.
Multa no importe de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do fornecimento;
20.5.
Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, no caso de atraso
superior a trinta dias, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou instrumento
equivalente;
20.6.

Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Publica Municipal.

20.7.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
20.8.
Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento de
indenização à CONTRATANTE por perdas e danos;
20.9.
As sanções previstas neste item poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de
acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 5
(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.
20.10.
Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por
motivo de força maior ou caso fortuito.
20.11.

Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público,
guerra, revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis,
ou acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes
contratantes.

21. DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES

21.1.
A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração
Pública poderá ser também aplicada àqueles que:
21.1.1.

Retardarem a execução do pregão;

21.1.2.

Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração;

21.1.3.

Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

22. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:

22.1.
Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os
termos do presente edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de acordo
com os prazos do Art. 41 da Lei 8.666/93, no endereço discriminado no subitem 1.2 deste edital,
cabendo O Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. Demais
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informações poderão ser obtidas pelo, ou email: almadinalicitacao@gmail.com

22.2.
Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os
respectivos prazos legais.
22.3.

Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data para
a realização do certame.

23. DISPOSIÇÕESGERAIS

23.1.

Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da
documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou
discordância de seus termos.

23.2.
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação (artigo 4º, parágrafo único do
Decreto Federal nº3555 de 08 de setembro de 2000).
23.3.
Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais como
dos Documentos de Habilitação apresentados na sessão.
23.4.
É facultado O Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a
aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres
técnicos destinados a fundamentar as decisões.
23.5.

É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após a abertura da sessão do

Pregão.

23.6.
O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme
previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.
23.7.

A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público,
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte,
por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente comprovado.

24.

Quaisquer esclarecimentos e informações adicionais sobre esta Licitação, poderão ser
solicitados à Comissão Permanente de Licitação - CPL, no endereço indicado no preâmbulo
deste Edital, ou através do email: almadinalicitacao@gmail.com, até o segundo dia útil anterior a
data de apresentação das propostas.

25.

- O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas surgidas na relação contratual a ser
firmada com base na presente licitação é o da Comarca de Coaraci– BA, excluído qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
Almadina, 23 de janeiro de 2020
Dalton Luiz Almeida Filho
Pregoeiro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020
1.
INTRODUÇÃO:
O Presente Termo de Referência tem como objetivo Registro de Preços CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ALMADINA-BA NO EXERCICIO DE 2020, CONFORME
ANEXO I.
2. JUSTIFICATIVA:
2.1 A aquisição de gêneros alimentícios é imprescindível à Prefeitura Municipal de

Almadina, para suprir às necessidades de fornecimento interno do Almoxarifado, bem
como para dar atendimento, de forma satisfatória, às constantes demandas das
Secretarias Municipais, na obtenção de materiais para o desenvolvimento das atividades
das secretarias, haja vista que os materiais elencados no item 4.1 deste Termo de
Referência - TR, encontram se na condição de esgotados no estoque do Almoxarifado.
2020, conforme preceitua a legislação vigente.

3.

3.1.

DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

Os licitantes deverão mencionar as MARCAS dos produtos, que estão sendo
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cotados.
3.2. CRONOGRAMA DE ENTREGA
Perecíveis e não perecíveis tais como: carnes, frango, salsicha e outros: Até dois dias
após a entrega de Autorização de fornecimento;
Hortifrutigranjeiros: Semanalmente, sendo toda Sexta feira que antecede a próxima
semana;
Leite: Semanalmente ou sempre que solicitado;
Panificados: Semanalmente ou sempre que solicitado.
Se no ato da entrega na unidade escolar houver algum item em desacordo, o mesmo
deverá ser reposto em adequação a descrição do Edital. A reposição do produto
deverá ocorrer em até 24 horas.

3.3 DA ENTREGA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Os produtos não embalados de fábrica e fornecidos em Kg deverão ser acondicionados
em embalagens ventiladas de maneira adequada garantindo segurança no manuseio e
transporte de modo que não venha a interferir na qualidade, sabor, cor, forma,
tamanho, textura e consistência. As frutas não deverão ser muito maduras, pois aumenta
o risco de desperdício e não devem estar amassadas, machucadas com manchas,
apresentando um odor característico e agradável.
O transporte de todos os produtos, principalmente os perecíveis deverão ser efetuados
em veículos adequados que atendam a todas as exigências da Vigilância Sanitárias e
demais normas vigentes.
É de responsabilidade da empresa fornecedora a entrega e o transporte dos produtos
até o depósito ao Local indicado na autorização de fornecimento.
3.4.DA QUALIDADE
Os gêneros alimentícios devem apresentar rotulagem conforme legislação: registro no
órgão competente data de fabricação e validade, rendimento e diluição, modo de
preparo, valor nutritivo, critérios para armazenamento, SAC (Serviço de Atendimento ao
Consumidor), dados do produtor, peso e orientações sobre armazenamento de acordo
com a legislação vigente.
Em qualquer fase do fornecimento, havendo suspeita de contaminação e/ou
adulteração de produtos, poderão ser encaminhadas amostras para análise laboratorial,
ficando o pagamento do fornecimento condicionado ao resultado apresentado.
Comprovada a irregularidade, a despesa da análise dos produtos suspeitos correrá por
conta do fornecedor.
Será de responsabilidade das empresas vencedoras, a qualidade físico-química e
sanitária dos produtos licitados.

4.DO OBJETO:
4.1. Deverão ser rigorosamente atendidas as especificações constantes da tabela abaixo
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e observados os esclarecimentos constantes neste termo de referência.
LOTE I – GENEROS ALIMENTICIOS
QTD
ITEM ESPECIFICAÇÃO
ACHOCOLATADO EM PÓ, solúvel, instantâneo, natural,
embalagem contendo 400 gramas, com identificação do
1
produto e prazo de validade. Prazo de validade mínimo de 6
(seis) meses a partir data de entrega.
ACHOCOLATADO LÍQUIDO, pronto para beber, com Actigen
E, composto de leite reconstituído, em embalagens Tetra
Pack individuais de 200 ml, com os dados de identificação,
2 procedência, informações nutricionais, número de lote,
data de validade, quantidade de produto e atender as
exigências legais dos órgãos de fiscalização. Prazo de
validade mínimo de 3 (três) meses a partir data de entrega.
AÇÚCAR, cristalizado, sacarose de cana-de-açúcar, na cor
branca. Embalagem de em polietileno de 1 kg, contendo
dados de identificação do produto, marca do fabricante,
3 data de fabricação e prazo de validade, de acordo com a
Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos – CNNPA. Prazo de validade
mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.
ADOÇANTE DIETETICO ARTIFICIAL LIQUIDO, a base de
esteviosídio, embalagem com 200 ml deverá conter
externamente de identificação e procedência, informação
4 nutricional, número de lote, registro, validade mínima de 12
meses a partir da data de entrega e conter ter registro no
Ministério da Agricultura e Ministério da Saúde. Prazo de
validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.
ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO, edulcorante artificial
aspartame, sem sacarina, sem ciclamato, contendo
fenilalanina, embalagem de 200 ml, deverá conter
5 identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade e Registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Prazo de validade
mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.
ADOÇANTE SACHÊ, peso individual de no mínimo 6 gramas.
6 Caixa com 1.000 unidades. Prazo de validade mínimo de 6
(seis) meses a partir data de entrega.

UND
UNI

300

UNI

200

uni

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

MARCA

350

UNI

20

UNI

20

CX

02

ÁGUA DE COCO, de boa qualidade, embalagem em caixinha
de 200 ml, contendo a marca do produto e informação
7
nutricional. Prazo de validade mínimo de 3 (três) meses a
partir data de entrega.

uni

100

AMEIXA EM CALDA, preta, açúcar e água, embalagem de
8 400 gramas. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a
partir data de entrega.

UNI

20

AMENDOIM, sem pele, torrado, constituído de grãos
inteiros, de primeira qualidade, sem fermentação e mofo,
9
acondicionado em saco, atóxico, em embalagem 500
gramas.

PAC

10
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10

11

12

AMIDO DE MILHO, peso líquido de 1 Kg, não contém
quantidade significativa de proteínas gorduras totais,
gorduras trans, fibras alimentar e sódio. Apresentar
aspectos, cor, cheiro e sabor próprio, acondicionada
embalagem de vidro, contendo externamente os dados de
identificação e procedência, número do lote, data de
fabricação, quantidade do produto. Prazo de validade
mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.
ARROZ BRANCO PARBOLIZADO, constituídos de grãos
inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos.
Acondicionado em embalagem de polietileno, transparente,
atóxica, original do fabricante, embalados em pacotes de 1
Kg. Na embalagem deverá constar os dados de
identificação, a data da fabricação, validade do produto,
número do lote, quantidade do produto, informação
nutricional e registro no órgão competente. Deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da
data de entrega.
ARROZ BRANCO, Tipo 1, subgrupo polido, classe longo fino,
constituídos de graus inteiros, isento de sujidades e
materiais estranhos. Acondicionada em embalagem de
polietileno, transparente, atóxica, original do fabricante,
embalados em pacotes de 1 Kg. Na embalagem deverá
constar os dados de identificação, a data da fabricação,
validade do produto, número do lote, lista de ingredientes,
quantidade do produto, informação nutricional e registro
no órgão competente. Prazo de validade mínimo de 6
(seis)meses a partir data de entrega..
ARROZ INTEGRAL, tipo 1, classe longo fino, embalagem de 1
Kg acondicionado em saco plástico transparente, atóxicos,
limpos e não violados, resistente, que garanta a integridade
do produto. Prazo de validade mínimo de 6 (seis)meses a
partir data de entrega..

uni

UNI

30

100

UNI

120

UNI

20

AZEITE DE OLIVA, extra virgem, de boa qualidade,
embalagem contendo 500 ml, com identificação do
14 produto, marca do fabricante, prazo de validade e
capacidade. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a
partir data de entrega.

UNI

20

AZEITONA VERDE, em conserva, com caroço, em
embalagem em Sachê, com identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e peso líquido de 200
15
gramas. O produto deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Prazo de validade
mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.

UNI

30

AZEITONA VERDE, em conserva, sem caroço, em
embalagem em Sachê, com identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e peso líquido de 200
16
gramas. O produto deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Prazo de validade
mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.

UNI

100

BATATA PALHA, ingredientes: batata, gordura vegetal, sal
17 refinado iodado, embalagem de 500 gramas. Prazo de
validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.

UNI

50

BISCOITO ÁGUA E SAL - SACHÊ, contendo 2 unidades cada
sachê (peso de 9g). Caixa contendo 180 sachês.

CAX

20

13

18

23
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BISCOITO AMANTEIGADO, sabor chocolate, produto a base
de farinha de trigo, açúcar, chocolate em pó, soro de leite,
sal, fermento, podendo conter estabilizante e lecitina de
19 soja. Pacote contendo no mínimo 200 gramas e no máximo
500 gramas. O produto não deve apresentar-se queimado
ou tostado e nem quebrado. Prazo de validade mínimo de 6
(seis) meses a contar da data da entrega

uni

50

BISCOITO AMANTEIGADO, sabor leite, com no mínimo 400
gramas, com identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido e de acordo com a
20 Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir da data
de entrega.

UNI

50

BISCOITO AMANTEIGADO, sabor nata, produto a base de
farinha de trigo, açúcar, leite em pó integral, sal, fermento,
podendo conter estabilizante e lecitina de soja. Pacote
21 contendo no mínimo 335 gramas e no máximo 500 gramas.
O produto não deve apresentar-se queimado ou tostado e
nem quebrado. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses
a contar da data da entrega

UNI

50

BISCOITO CREAM CRACKER - SACHÊ, contendo 2 unidades
cada sachê (peso de 9g). Caixa contendo 180 sachês.

CAI

20

BISCOITO DOCE RECHEADO, (tipo goiabinha), embalados
separadamente contendo 150 gramas em cada pacote, a
identificação e procedência, número do lote, data de
23 fabricação e validade e quantidade do produto em caixa
com 40 pacotes de 150 gramas. O Prazo de validade deve
ser no mínimo de 6 (seis) meses, contados a partir da data
de entrega.

CAI

20

BISCOITO MAISENA - SACHÊ, contendo 2 unidades cada
sachê (peso de 9g). Caixa contendo 180 sachês.

CAI

20

BISCOITO MAISENA, sabor chocolate. Serão rejeitados os
biscoitos mal cozidos, queimados e com características
25 organolépticas anormais. Embalagem tipo 3 em 1, pacote
com 400 gramas, com prazo de validade mínimo de 6 (seis)
meses contados a partir da entrega do produto.

uni

50

BISCOITO MAISENA, tradicional, 400 gramas, composto de
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho e/ou
fécula de arroz ou mandioca, açúcar invertido, sal refinado,
26 fermentos químicos bicarbonato de sódio, bicarbonato de
amônio e pirofosfato ácido de sódio, estabilizante lecitina
de soja, aromatizantes, contém glúten. Pode conter traços
de leite. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir
data de entrega.

UNI

50

22

24

24
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BISCOITO SALGADO, tipo cream cracker, obtido pela
mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) amanteigado,
com outros ingredientes, submetidos a processos de
amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito
deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e
limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito
estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal
27 cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de
dureza e nem se apresentar quebradiço. Dupla embalagem
primária de polietileno. Na embalagem deverá constar, os
dados de identificação, a data da fabricação, validade do
produto, número do lote, lista de ingredientes, quantidade
do produto, informação nutricional e registro do órgão
competente. Embalagem de 400 gramas. Prazo de validade
mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega..
BISCOITO TIPO ROSQUINHA, sabor chocolate, contendo
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, lecitina de soja,
amido de milho, açúcar invertido, chocolate em pó, sal,
28 aroma artificial de chocolate. O produto não deve
apresentar-se queimado ou tostado e nem quebrado.
Composição Nutricional mínima de 6g de proteína e valor
calórico de aproximadamente 390 kcal em 100 gramas do
produto. Forma de apresentação: pacote com 400 gramas.
BISCOITO TIPO ROSQUINHA sabor leite contendo
ingredientes farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico leite açúcar gordura vegetal hidrogenada lecitina de
soja amido de milho açúcar invertido sal O produto não
29
deve apresentar-se queimado ou tostado e nem quebrado
Composição Nutricional mínima de 6g de proteína e valor
calórico de aproximadamente 390kcal em 100g do produto
Forma de apresentação pacote com 400 gramas.
CAFE, torrado e moído embalagem comum de 250 gramas,
de primeira qualidade, com selo de pureza da Associação
Brasileira da Indústria do Café - ABIC. O produto deverá ter
30
registro no Ministério da Saúde e atender a Portaria 451/97
do Ministério da Saúde. Prazo de validade mínimo de 6
(seis) meses a partir data de entrega.
CALDO DE CARNE tabletes com mínimo 57 gramas cada, em
31 caixa com 6 unidades. Prazo de validade mínimo de 3 (três)
meses a partir data de entrega.
CALDO DE FRANGO tabletes com mínimo 57 gramas cada,
32 em caixa com 6 unidades. Prazo de validade mínimo de 3
(três) meses a partir data de entrega.
CATCHUP, tradicional, embalagem contendo no mínimo
300 gramas, com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido. O produto
33
deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde. Prazo de validade mínimo de 6 (seis)
meses a partir data de entrega.
CHÁ, diversos sabores embalado em sachês, caixa com 15
34 unidades mínimo de 30 gramas. Prazo de validade mínimo
de 6 (seis) meses a partir data de entrega.

UNI

50

UNI

30

UNI

30

UNI

400

CX

100

CX

100

UNI

100

CX

05

25
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COCO RALADO, sem açúcar, em pacote de 100 gramas, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido. O produto deverá ter registro no
35
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Prazo
de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de
entrega.

UNI

100

COMPLEMENTO NUTRICIONAL, suplemento nutricional
para uso oral em pó com fonte proteica de lato valor
biológico, com pro biótico, enriquecido com vitaminas,
36
sabores variados, acondicionado em material que garanta a
integridade do produto. A apresentação deverá obedecer a
NTA 83, embalagem 500 gramas.

UNI

0

CREME DE LEITE, tradicional, apresentando teor de matéria
gorda mínima de 25%, embalagem contendo no mínimo
37 200 gramas, com identificação do produto e prazo de
validade. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a
partir data de entrega.

UNI

120

ERVILHA, reidratada, em conserva, contendo no mínimo
200 gramas, embalagem em lata, com identificação do
produto e prazo de validade. Prazo de validade mínimo de 6
(seis) meses a partir data de entrega.

UNI

100

EXTRATO DE TOMATE, concentrado, embalagem contendo
mínimo 340 gramas, com identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e peso liquido. O produto
39
deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde. Prazo de validade mínimo de 6 (seis)
meses a partir data de entrega.

UNI

200

FARELO DE TRIGO, embalagem plástica, transparente e
40 resistente, com dosagem de proteína bruta mínima de 14 e
fibra bruta, sem fermento, em embalagem 250 gramas.

UNI

120

FARINHA DE MANDIOCA, fina, branca, torrada, embalada
em pacotes plásticos de 1 kg, transparentes, limpos não
violados, resistentes. Prazo de validade mínimo de 6 (seis)
meses a partir data de entrega.

UNI

100

FARINHA DE ROSCA, com no mínimo 500 gramas, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
42
validade e peso liquido. Prazo de validade mínimo de 6
(seis) meses a partir data de entrega.

UNI

30

FARINHA DE TAPIOCA, hidratada, no ponto ideal,
43 embalagem de 500 gramas. Prazo de validade mínimo de 6
(seis) meses a partir data de entrega.

UNI

50

38

41
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FARINHA DE TRIGO, pacote de 1 kg, especial com fermento,
embalada em sacos transparentes, limpos, não violados e
resistentes, contendo dados de identificação, procedência,
44
informações nutricionais, lote, peso líquido. Com validade
mínima de 70 (setenta) dias a partir da data de entrega de
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.

UNI

120

FARINHA LÁCTEA, suplemento alimentar a base de arroz,
açúcar, vitaminas, sais minerais, aromatizante e glúten,
embalagem contendo no mínimo 400 gramas, com
45
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido. Prazo de validade mínimo de 6
(seis) meses a partir data de entrega.

UNI

20

FARINHA SUPLEMENTO ALIMENTAR A BASE DE ARROZ,
Ingredientes: açúcar, vitaminas, sais minerais, aromatizante
46 e glúten. Embalagem: sachê contendo no mínimo 400
gramas, com identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso líquido.

UNI

20

FEIJÃO CARIOCA, tipo 1, em saco transparente, isento de
sujidades não violadas, resistentes, quantidade de 1 kg,
Embalagem com identificação do produto, marca do
47 fabricante, prazo de validade e peso liquido. O produto
deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde. Prazo de validade mínimo de 6 (seis)
meses a partir data de entrega.

UNI

350

48

FEIJÃO FRADINHO, novo embalagem de 01 kg. Prazo de
validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.

UNI

30

49

FEIJÃO PRETO, pacote de 01 kg, de boa qualidade,
Embalagem com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade. Prazo de validade mínimo
de 6 (seis) meses a partir data de entrega.

UNI

60

FERMENTO INSTANTÂNEO PARA MASSA DOCE, deve se
apresentar bom estado de conservação, com ausência de
qualquer característica que não seja inerente ao produto.
50
Embalagens mínima de 100 gramas, íntegras e livres de
sujidades. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a
partir data de entrega.

UNI

60

FERMENTO QUÍMICO, deve se apresentar bom estado de
conservação, com ausência de qualquer característica que
51 não seja inerente ao produto. Embalagens de 40 gramas
íntegras e livres de sujidades. Prazo de validade mínimo de
6 (seis) meses a partir data de entrega.

UNI

50

27

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HXLDGIF3RZBAD2YUSWZ9IG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
13 de Maio de 2020
79 - Ano - Nº 2332

Almadina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
CNPJ: 14.147.466/0001-29
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020
FLOCÃO DE MILHO, farinha de milho flocada sem sal, cor
amarela, sem sujidade e sem corpos estranhos, embalagem
integra e bem vedada, com aspectos, cor, cheiro e sabor
próprio livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e
detritos animais ou vegetais, acondicionados em
52 embalagem de 500 gramas, plástica, resistente e não
violada, que garanta a integridade do produto. A
embalagem deve conter os dados de identificação e
procedência, informações nutricionais, número de lote,
data de validade, quantidade do produto. Prazo de
validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.

UNI

300

FUBA DE MILHO, embalagem com no mínimo 500 gramas,
com dados de identificação do produto, marca do
53 fabricante, prazo de validade, peso liquido na embalagem.
Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de
entrega.

UNI

50

GELATINA EM PO DIET, sabores variados, embalagem com
mínimo de 12 gramas, com identificação do produto, marca
54
do fabricante, prazo de validade e peso liquido. Prazo de
validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.

UNI

20

GELATINA EM PO, sabores variados, embalagem com no
mínimo de 12 gramas, com identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto
55
deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde. Prazo de validade mínimo de 6 (seis)
meses a partir data de entrega.

UNI

100

UN

20

UNI

120

UNI

100

GRÃO DE BICO, SECO, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500
56 GRAMAS COM INDICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO
FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.
LEITE CONDENSADO, produzido com leite integral, açúcar e
lactose, acondicionado em embalagem mínima de 395
gramas, que deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais,
57
número do lote, data de validade, quantidade de produto e
atender as especificações técnicas da ANVISA e Inmetro.
Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega
do produto.
LEITE DE COCO, Natural preparado com endosperma
procedente de frutos são e maduras, isentos sujidades,
parasitas e larvas. Apresentar aspectos, cor, cheiro e sabor
próprio, acondicionada embalagem de 200 ml, contendo
58
externamente os dados de identificação e procedências,
número do lote, data de fabricação, quantidade do
produto. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a
partir data de entrega..
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LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, rico em vitaminas A
e D, apresentação acondicionado em embalagem de 200
gramas e deve conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, quantidade do produto, número do
registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo
59
de inspeção do SIF. Deverá atender as especificações
técnicas da portaria nº 369 de 04/09/1997 do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da
Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem
animal. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir
data de entrega.

UNI

100

LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, rico em vitaminas A
e D apresentação acondicionado em embalagem de 400
gramas, deve conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, quantidade do produto, número do
registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo
60
de inspeção do SIF. Deverá atender as especificações
técnicas da portaria nº 369 de 04/09/1997 do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da
Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem
animal. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir
data de entrega.

UNI

100

LEITE EM PÓ, para crianças acima de 06 meses, é um leite
de transição, acidificado biologicamente, o que o torna
particularmente fácil de digerir, melhorando a tolerância
em lactentes com tendência para transtornos digestivos
ligeiros, com Prebióticos, possui um mix de gorduras que
inclui os ácidos graxos essenciais, além de vitaminas e
61
minerais. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade e número do
registro. O produto deverá apresentar validade mínima de
10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante. Embalagem de 400 gramas - Tipo NAN 2.

UNI

0

LEITE EM PÓ, para lactentes de 0 a 6 meses, Uma fórmula
infantil com ferro e Prebióticos, Possui um mix de gorduras
que inclui os ácidos graxos essenciais, além de vitaminas e
minerais. A embalagem deverá conter externamente os
62 dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade e número do
registro. O produto deverá apresentar validade mínima de
10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante. Embalagem de 400 gramas - Tipo NAN 1.

UNI

0
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LEITE EM PÓ, sem lactose, leite semidesnatado com 1,55%
de gordura, enzima lactasse, vitaminas (C, A e D) e
estabilizantes (citrato de sódio, trifosfato de sódio,
difosfato de sódio e monofosfato de sódio). Não contém
glúten. .A embalagem deverá conter externamente os
63
dados de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade e número do
registro. O produto deverá apresentar validade mínima de
10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante, embalagem de 400 gramas.

UNI

0

LEITE, liquido, integral, embalagem tetrapak de 1 litro, tipo
A, com identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e capacidade. O produto deverá ter
64
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde. Prazo de validade mínimo de 30 (trinta) dias a partir
data de entrega.

UNI

200

LENTILHA, em embalagem de no mínimo 500g. Prazo de
65 validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega
do produto.

UNI

10

MACARRÃO DE LASANHA, comum, pacote com 500 gramas.
66 Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de
entrega.

UNI

50

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, produto não fermentado
obtido pelo amassamento mecânico de farinha de trigo
comum, com ovos, enriquecida com ferro e ácido fólico.
Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas
de matérias terrosas, parasitos e larvas. Acondicionados em
67 embalagem de 500 gramas, plástica, atóxica, resistente e
não violada, que garanta a integridade do produto. A
embalagem deve conter os dados de identificação e
procedência, informações nutricionais, número de lote,
data de validade, quantidade do produto. Prazo de
validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.

UNI

150

UNI

50

UNI

70

MACARRÃO TIPO PARAFUSO, produto não fermentado
obtido pelo amassamento mecânico de farinha de trigo
comum, com ovos, enriquecida com ferro e ácido fólico.
Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas
de matérias terrosas, parasitos e larvas. Acondicionados em
68 embalagem de 500 gramas, plástica, atóxica, resistente e
não violada, que garanta a integridade do produto. A
embalagem deve conter os dados de identificação e
procedência, informações nutricionais, número de lote,
data de validade, quantidade do produto. Prazo de
validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.
MAIONESE, tradicional, embalagem contendo 500 gramas,
com identificação do produto, marca do fabricante, prazo
69 de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro no
Ministério da Saúde. Prazo de validade mínimo de 6 (seis)
meses a partir data de entrega.
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MANTEIGA, com sal de primeira qualidade, embalagem
com no mínimo 500 gramas, com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. O
70
produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde. Prazo de validade mínimo de 6
(seis) meses a partir data de entrega.

UNI

150

MARGARINA VEGETAL, com sal, embalagem: pote com 250
gramas, com identificação do produto. Identificação de
fabricante, data de fabricação e validade de acordo com a
71 Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de
entrega.

UNI

150

MARGARINA VEGETAL, com sal, embalagem: pote com 500
gramas, com identificação do produto. Identificação do
72 fabricante, data de fabricação e validade.de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

UNI

150

MARGARINA VEGETAL, sem sal, embalagem com 250
gramas com identificação do produto, identificação de
fabricante, data de fabricação e validade.de acordo com a
73 Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de
entrega.

UNI

50

MARGARINA VEGETAL, sem sal, embalagem: pote com 500
gramas, com identificação do produto. Identificação do
74 fabricante, data de fabricação e validade.de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

UNI

50

MASSA PARA SOPA, tipo dente ou concha, produto não
fermentado obtido pelo amassamento mecânico de farinha
de trigo comum, com ovos, enriquecida com ferro e ácido
fólico. Fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas,
isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas.
Acondicionados em embalagem de 500 gramas, plástica,
75
atóxica, resistente e não violada, que garanta a integridade
do produto. A embalagem deve conter os dados de
identificação e procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de validade, quantidade do produto.
Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de
entrega.

UNI

250
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MILHO BRANCO OU AMARELO PARA MUNGUNZÁ, seco
processado em grãos crus, inteiros, para o preparo de
mungunzá, com aspectos, cor, cheiro e sabor próprio livre
de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e detritos
animais ou vegetais, acondicionados em embalagem de 500
76 gramas, plástica, transparente, resistente e não violada,
que garanta a integridade do produto. A embalagem deve
conter os dados de identificação e procedência,
informações nutricionais, número de lote, data de validade,
quantidade do produto. Prazo de validade mínimo de 6
(seis) meses a partir data de entrega.

UNI

50

MILHO DE XEREM, Embalagem com no mínimo 500 gramas,
com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de
77 validade, com registro no Ministério da Saúde e/ou
Agricultura. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a
partir data de entrega.

UNI

20

MILHO PARA PIPOCA, de primeira, em grão seco,
embalagem de 500 gramas. Apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
78 transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. Prazo de
validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.

UNI

150

MILHO VERDE, em conserva com embalagem tetrapak 200
gramas, com dados de identificação do produto, marca do
79
fabricante, prazo de validade e peso. Prazo de validade
mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.

UNI

150

MILHO VERDE, in natura, apresentação em espigas sãs, ser
frescas e ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e
80 cor da espécie e variedade, estar livre de enfermidades,
insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer
lesão.

UNI

150

MISTURA PARA BOLO, sabor chocolate, peso líquido
mínimo de 450 gramas. Embalagem com dados do
81 fabricante, data de fabricação e prazo de validade, com
registro no Ministério da Saúde e/ou Agricultura. Prazo de
validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.

UNI

150

MISTURA PARA BOLO, sabor coco, peso líquido mínimo de
450 gramas. Embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
82
validade e registro no Ministério da Saúde e/ou Agricultura.
Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de
entrega.

UNI

130
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MISTURA PARA BOLO, sabor milho, peso líquido mínimo de
450 gramas. Embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
83
validade e registro no Ministério da Saúde e/ou Agricultura.
Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de
entrega.

UNI

84

MISTURA PARA MINGAU, sabor chocolate. à base de amido
de milho, em embalagem de no mínimo 200g.

UNI

20

85

MOLHO DE TOMATE, embalagem com 340 gramas, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade. Prazo de validade
mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.

UNI

150

MOLHO INGLES, embalagem contendo 150 gramas, com
identificação do produto, marca do fabricante, data de
86
fabricação e validade. Prazo de validade mínimo de 6 (seis)
meses a partir data de entrega.

UNI

10

MOLHO MADEIRA, embalagem sachê ou tetrapak, com 340
gramas, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, date de fabricação, prazo de validade. Prazo de
validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.

UNI

05

ÓLEO COMESTÍVEL, de soja, puro, refinado, sem colesterol,
rico em vitamina E, embalagem contendo no mínimo 900
ml, com dados de identificação do produto, marca do
88
fabricante, prazo de validade e peso liquido, de acordo com
Resolução 482/99 - Anvisa. Prazo de validade mínimo de 6
(seis) meses a partir data de entrega.

UNI

150

OVOS, tipo extra, classe A, branco, embalagem contendo 12
unidades, com dados de identificação do produto, marca do
89 fabricante, prazo de validade e peso líquido mínimo de 720
gramas. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir
data de entrega.

DZ

320

PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, flocos, desidratada, tipo
bovina. Pacote com 400 gramas. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação e
procedência, informações nutricionais, número de lote,
90
data de fabricação, data de validade, quantidade do
produto e atender as especificações técnicas dos órgãos de
vigilância sanitária em legislação vigente. Prazo de validade
mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.

UNI

100

PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, flocos, desidratada, tipo
frango. Pacote com 400 gramas. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação e
procedência, informações nutricionais, número de lote,
91
data de fabricação, data de validade, quantidade do
produto e atender as especificações técnicas dos órgãos de
vigilância sanitária em legislação vigente. Prazo de validade
mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.

UNI

100

87
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QUEIJO RALADO, tradicional, embalagem com 50 gramas,
com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido e registro no
92
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Prazo
de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de
entrega.

UNI

100

93

REFRIGERANTE, À BASE DE COLA, em embalagens pet de 2
litros

UNI

300

94

REFRIGERANTE, À BASE DE GUARANÁ, em embalagens pet
de 2 litros

UNI

300

95

REFRIGERANTE, À BASE DE LARANJA, em embalagens pet
de 2 litros

UNI

300

REQUEIJAO CREMOSO, com no mínimo 200 gramas,
embalagem com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e capacidade, de acordo com
96 a Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de
entrega.

UNI

100

SAL REFINADO, produto refinado, iodado, com granulação
uniforme e com cristais brancos, isento de impurezas e
umidade, de acordo com a Legislação Federal Específica,
acondicionado em embalagem de 01 kg, saco plástico,
97 íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e
limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação, número do lote, data de fabricação,
quantidade do produto e número de registro. Prazo de
validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.

UNI

50

SARDINHA EM LATA PESCADO EM CONSERVA, embalagem
contendo no mínimo 125 gramas ter data de fabricação e
98
validade e marca do produto. Prazo de validade mínimo de
90 (noventa) dias da data de entrega do produto.

UNI

70

SUCO PRONTO, pronto para beber, com conteúdo de 200
ml diversos sabores em caixa longa vida. Prazo de validade
99
no mínimo 90 (noventa) dias da data de entrega do
produto.

UNI

150

SUCO, de frutas, concentrado ABACAXI, 60% de polpa, sem
adição de açúcar, pasteurizado e homogeneizado,
100 rendimento de 4,5 litro embalagem em garrafa de 500 ml.
Prazo de validade mínimo de 90 (noventa) dias da data de
entrega do produto.

UNI

30

SUCO, de frutas, concentrado CAJU, 60% de polpa, sem
adição de açúcar, pasteurizado e homogeneizado,
101 rendimento de 4,5 litro embalagem em garrafa de 500 ml.
Prazo de validade mínimo de 90 (noventa) dias da data de
entrega do produto.

UNI

30

34
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SUCO, de frutas, concentrado GOIABA, 60% de polpa, sem
adição de açúcar, pasteurizado e homogeneizado,
102 rendimento de 4,5 litro embalagem Garrafa de 500 ml.
Prazo de validade mínimo de 90 (noventa) dias da data de
entrega do produto.

UNI

30

SUCO, de frutas, concentrado MANGA, 60% de polpa, sem
adição de açúcar, pasteurizado e homogeneizado,
103 rendimento de 4,5 litro embalagem garrafa de 500 ml.
Prazo de validade mínimo de 90 (noventa) dias da data de
entrega do produto.

UNI

30

SUCO, de frutas, concentrado UVA, 60% de polpa, sem
adição de açúcar, pasteurizado e homogeneizado,
104 rendimento de 4,5 litro embalagem Garrafa de 500 ml.
Prazo de validade mínimo de 90 (noventa) dias da data de
entrega do produto.

UNI

30

SUCO, de soja (sabores diversos), sem adição de açúcar,
pasteurizado homogeneizado. Caixa com 24 unidades de
200 ml cada. Prazo de validade mínimo de 90 (noventa) dias
da data de entrega do produto.

UNI

10

TEMPERO COMPLETO, tradicional, sem pimenta,
embalagem, contendo no mínimo 300 gramas, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
106 validade e peso líquido. O produto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Prazo
de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de
entrega.

UNI

25

TRIGO PARA QUIBE, embalagem contendo no mínimo 500
gramas, com identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter
107
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde. Prazo de validade mínimo de 3 (três) meses a partir
data de entrega.

UNI

20

UVAS PASSAS, obtidas através da desidratação das uvas
frescas, em embalagem lacrada deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
108 número de lote, quantidade do produto e deverá
apresentar prazo de validade, embalagem de 500 gramas.
Prazo de validade mínimo de 3 (três) meses a partir data de
entrega.

UNI

15

VINAGRE BRANCO, produto natural fermentado acético
simples, isenta de corantes artificiais, ácidos orgânicos e
minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e
109
detritos de animais e vegetais, embalagem em PVC
(policloreto de vinila) de 750 ml. Prazo de validade mínimo
de 6 (seis) meses a partir data de entrega.

UNI

20

VINAGRE DE VINHO, produto natural fermentado acético
simples, isenta de corantes artificiais, ácidos orgânicos e
minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e
110
detritos de animais e vegetais, embalagem em PVC
(policloreto de vinila) de 750 ml. Prazo de validade mínimo
de 6 (seis) meses a partir data de entrega.

UNI

20

105
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LOTE II – EMBUTIDOS DEFUMADOS/SALGADOS

ITEM

ESPECIFICAÇÃO
BACON, defumado, carne suína com gordura, embalado à
vácuo e devidamente rotulado conforme a legislação, Com
1
registro do SIF ou SIE vigente, em embalagem de 250
gramas.
LINGUIÇA TIPO CALABRESA DE FRANGO, embalada à vácuo,
2 com registro no SIF ou SISP. Com data de validade impresso
na embalagem em embalagem de 1 Kg.

UND

QTD
TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

MARCA

PCT
10
KG
120

LINGUIÇA TIPO CALABRESA MISTA frescal embalada à
3 vácuo, com registro no SIF ou SISP. Com data de validade
impresso na embalagem em embalagem de 1 Kg.

KG

LINGUIÇA TIPO CALABRESA SUINA defumada, embalada à
4 vácuo, com registro no SIF ou SISP. Com data de validade
impresso na embalagem na embalagem de 1Kg.

KG

LINGUIÇA TIPO PAIO, embalada à vácuo, com registro no
5 SIF ou SISP, data de validade impresso na embalagem em
embalagem de 1 Kg.

KG

100

50

50

LOTE III – EMBUTIDOS FRIOS
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

PRESUNTO PRÉ-COZIDO, a carne deve ser firme e úmida,
mas não molhada. A gordura deve ser branca a castanho1 clara, sem manchas amarelas ou verdes. A embalagem do
produto deve conter registro da data de fabricação, peso e
validade estampada no rótulo.

KG

SALSICHA DE CARNE SUÍNA/BOVINA TIPO HOT DOG, com
aspecto característico, cor própria sem manchas
pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com
2
adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro
no SIF ou SISP. Produto deverá ser entregue resfriado e com
a data de validade impresso em embalagem de 3kg.

PAC

QTD
TOTAL

150

150

LOTE IV- PÃES

ITEM

ESPECIFICAÇÃO
PÃO DE FORMA INTEGRAL, fatiado, acondicionado em
1
embalagem plástica de aproximadamente 500 gramas.
PAO DE FORMA ORIGINAL com casca fatiado fabricado com
matéria prima de primeira qualidade isentos de matéria
terrosa parasitos e em perfeito estado de conservação
Embalagem com mínimo de 500 gramas com identificação
2 do produto marca do fabricante, data de fabricação e
validade, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O
produto devera ter registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde. de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.

UND
UNI

QTD
TOTAL
30

UNI

150

36
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PÃO DOCE, produto obtido pela cocção, em condições
tecnologicamente adequadas, de uma massa fermentada,
preparada com farinha de trigo e ou outras farinhas que
contenham naturalmente proteínas formadoras de glúten
ou adicionadas das mesmas e água, podendo conter outros
3
ingredientes. O produto deverá apresentar validade mínima
de 24 horas após entrega, pesando 50 gramas. Deverão ser
acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, resistente
e transparente de forma que o produto seja entregue
íntegro.

UNI

PÃO FRANCÊS DE SAL - 50 GRAMAS. Produto obtido pela
cocção, em condições técnicas e higiênico-sanitárias
adequadas, preparado com farinha trigo, fermento
4
biológico, sal, açúcar, margarina podendo conter outros
ingredientes, desde que declarados e aprovados pela
ANVISA.

UNI

PÃO PARA CACHORRO QUENTE, produto obtido pela
cocção, em condições técnicas adequadas de massa
preparada com farinha de trigo, fermento biológico, sal e
água, podendo conter outras substâncias alimentícias. O
5 produto deverá apresentar validade mínima de 24 horas
após entrega, pesando 50 gramas. Deverão ser
acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, resistente
e transparente de forma que o produto seja entregue
íntegro.

UNI

3000

5000

5000

LOTE V- FRUTAS E VERDURAS

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

ABACAXI TAMANHO MÉDIO, produto não deverá
apresentar odor desagradável, podridões, queimaduras de
1 sol, manchas anormais, batidas, rachaduras, exsudações e
ataque de insetos, sendo que as folhas da coroa devem
estar verdes e erguidas.

UNI

AMEIXA SECA, preta sem caroço. Prazo de validade mínimo
2
de 3 (três) meses a partir data de entrega.

kg

AMENDOIM COM CASCA, leguminosa capsular, cônica, de
tamanho médio, com características íntegras e de primeira
qualidade; fresca, limpa, coloração uniforme; aroma, cor e
3 sabor típicos da espécie; isento de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície
externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica.

KG

QTD
TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

MARCA

100
20

20

BANANA DA TERRA - In natura, de primeira, apresentando
grau de maturação tal que permita suportar a manipulação,
4
KG
o transporte e a conservação em condições adequadas para
o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

40

BATATA DOCE - ROXA, de primeira, sem rama, tamanho e
coloração uniformes, fresca, compacta e firme. Sem lesões
5 de origem rachaduras e cortes, sem danos físicos e
mecânicos oriundos de manuseios e transporte, devendo
ser bem desenvolvidas.

20

KG
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LARANJA COMUM, fruto de tamanho médio, com
características íntegras e de primeira qualidade; fresco,
limpo, de vez (por amadurecer) e coloração uniforme
apresentando grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
6
condições adequadas para o consumo; isento de sujidades,
insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à
superfície externa, e de origem orgânica. Não deve
apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou
biológica.
LARANJA LIMA, fruto de tamanho médio, com
características íntegras e de primeira qualidade; fresco,
limpo, de vez (por amadurecer) e coloração uniforme
apresentando grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
7
condições adequadas para o consumo; isento de sujidades,
insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à
superfície externa, e de origem orgânica. Não deve
apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou
biológica.
MAÇÃ NACIONAL, deve ser de cor viva, firme e pesada em
8 relação ao tamanho. A casca deve ser lisa, sem depressões
ou machucados. Tamanho médio de primeira qualidade.

KG

200

KG

50
KG
100

MAMÃO PAPAIA OU HAVAI, produto não pode estar
manchado, flácido, com exsudações e lesões. O produto
9 deve ser de tamanho médio e grau médio de
amadurecimento, com tons amarelo alaranjado e exalando
um suave aroma característico.

KG

MANGA, boa qualidade, tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvida, com polpa intacta e firme.

KG

MARACUJÁ, fruto de tamanho médio, com características
íntegras e de primeira qualidade; fresco, limpo, coloração
uniforme; aroma, cor e sabor típicos da espécie,
apresentando grau de maturação tal que lhe permita
11 suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo; isento de sujidades,
insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à
superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões
de origem física, mecânica ou biológica.

KG

MELANCIA, produto precisa ter a casca firme, lustrosa e
12 sem manchas escuras. Ela deve ser pesada em relação ao
seu volume.

KG

MELÃO, espécie redonda e amarelo, aplicação alimentar.
Características: graúda, de primeira, livre de sujidades,
13
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvida, com polpa firme e intacta.

KG

UVA, os cachos devem estar bem cheios, de cor e tamanho
apropriados para a variedade; A fruta não deve se
14
desprender com facilidade do cacho; Os cachos não podem
conter manchas.

KG

10

80
80

40

40

25

ABOBORA, de primeira, com características organolépticas
(cor, odor, textura, aparência, sabor) preservadas, sem
danos químicos, físicos e biológicos, apresentando grau de
15 maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
KG
transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.

80

30

38
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AIPIM, tipo branca/amarela, de primeira, raízes grandes, no
grau normal de evolução de tamanho, cor própria da
espécie, uniformes, frescas, com casca, inteiras, sem
16
KG
ferimentos ou defeitos, não fibrosa, livres da maior parte
possível de terra e corpos estranhos aderente à superfície
externa e isentas de umidade.

40

ALHO NACIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, produto não
deverá apresentar umidade, problemas com coloração
17
(escura), presença de impurezas, odor desagradável estar
machucado, presença de dentes murchos e perfurados.

KG
25

BATATA INGLESA, lisa e lavada de primeira qualidade,
tamanho e coloração uniforme, fresca, compacta e firme,
18 sem lesões de rachaduras e cortes, sem danos físicos
oriundos de manuseio e transporte, devendo ser bem
desenvolvida, de colheita recente.

KG
100

BETERRABA, não é tolerada a presença de beterrabas que
apresentem os seguintes defeitos listados: Dano profundo qualquer lesão, não importando a origem, que exponha ou
atinja a polpa da raiz, podendo ou não estar cicatrizada,
deficiência de boro, rachadura, mecânica e praga; Murcho 19
KG
raiz com desidratação caracterizada por flacidez; Podridão dano patológico e ou fisiológico que leva à decomposição,
desintegração ou fermentação em qualquer grau; e Passado
- raízes muito grandes colhidas tardiamente e que podem
apresentar-se fibrosas.
CEBOLA BRANCA, com grau médio de amadurecimento,
compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica,
20 perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes,
KG
devendo ser bem desenvolvida, graúda, isenta de
enfermidades, sujidades, parasitas e larvas.
CEBOLINHA – VERDE, fresca, de primeira, de tamanho
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, de qualidades
material terroso e umidade externa normal, sem danos
21
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte,
acondicionada em embalagem adequada. Maço com 300
gramas.

MAÇ

CENOURA, de boa qualidade, tamanho médio e coloração
uniforme, isentam de enfermidades, material terroso e
22
umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte.

KG

CHUCHU, espécie comum, características adicionais extra,
tamanho grande, de primeira, tamanho e coloração
23 uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte

KG

40

50

100

60

COENTRO, fresco, com uma cor verde profundo e aparência
viçosa. Os maços não podem ter folhas que estão murchas
24
MAÇ
ou amarelas. O coentro deve ser seco e que tenha sido
cultivada organicamente. Em maço com no mínimo 300g
INHAME – RAIZ, carnuda e grossa, in natura, limpa,
escovada e acondicionada de forma a evitar danos físicos,
25 mecânicos e biológicos. Ausência de parasitas, sujidades,
KG
larvas e corpos estranhos aderidos à casca e de primeira
qualidade

30

120

20

39
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LIMÃO, fruto de tamanho médio, com características
íntegras e de primeira qualidade; fresco, limpo, de vez (por
amadurecer) e coloração uniforme apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
26 transporte e a conservação em condições adequadas para o KG
consumo; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e
corpos estranhos aderidos à superfície externa, e de origem
orgânica. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica.

40

PEPINO, espécie comum deverão ser de 1ª qualidade, de
tamanho médio, liso, com polpa intacta e limpa; tamanho e
coloração uniformes típicos da variedade, suficientemente
27 desenvolvidas, apresentando grau médio de maturação que KG
lhe permita suportar a manipulação, o transporte a
conservação em condições adequadas para o consumo
mediato e imediato, sem manchas bolores.

20

PIMENTÃO AMARELO, produto deve ser firme, lustroso e
28
com o cabo verde.

KG

10

PIMENTÃO VERDE, produto deve ser firme, lustroso e com
29
o cabo verde.

KG

PIMENTÃO VERMELHO, produto deve ser firme, lustroso e
com o cabo verde.

KG

QUIABO, de primeira, em adequado estágio de maturação,
consistência firme e de fácil corte, sem lesões de origem
31
físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e
coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.

KG

REPOLHO BRANCO, liso, fresco, de primeira, tamanho e
coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme
32
e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica,
perfurações e corte.

KG

SALSINHA – FRESCA, talos e folhas inteiras, graúdas, sem
manchas, com coloração uniforme, talos e folhas inteiras,
33
turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, maço
com 300g (sem raízes).

MAÇ

TOMATE, de médio amadurecimento, firme, íntegro, sem
34
manchas, batidas e esfolões. Cor característica uniforme.

KG

VAGEM, leguminosa capsular, plana, verde e lisa, de
tamanho médio, com características íntegras e de primeira
qualidade; fresca, limpa, coloração uniforme; aroma, cor e
35 sabor típicos da espécie; isento de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície
externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica.

KG

30

20
10

30

20

30
80

20

LOTE VI – CARNES

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD
TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

MARCA

40
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CARNE BOVINA ACÉM – MOIDA, in natura congelada.
Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor
própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio,
com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Devendo
1 conter no máximo 10% de gordura deve ser isenta de
cartilagens e de ossos e conter no máximo de 3% de
aponevroses, com registro no SIF ou SISP em embalagem de
0,5 Kg, validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data
de entrega

PAC

CARNE BOVINA ACÉM, in natura, produto deverá ser
entregue congelado, sem tempero, embalada à vácuo,
2 devidamente rotulado conforme a legislação vigente. Com
registro no SIF ou SIE. Embalagem de 1 Kg, validade mínima
de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega

KG

CARNE BOVINA ALCATRA - DE SOL - curada, seca, embalada
a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxicos,
limpos, não violados, resistentes, que garantam a
integridade do produto até o momento do consumo. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
3 identificação, procedência, número de lote, data de
validade, quantidade do produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção
do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30
(trinta) dias a partir da data de entrega na unidade
requisitante em embalagem de 1 Kg.

KG

CARNE BOVINA CHÃ DE DENTRO - DE SOL, seca, embalada a
vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos,
não violados, resistentes, que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de validade, quantidade
4
do produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O
produto deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta)
dias a partir da data de entrega na unidade requisitante em
embalagem de 1 Kg, validade de no mínimo 30 (trinta) dias
a partir da entrega do produto.

KG

CARNE BOVINA COSTELA, in natura, produto deverá ser
entregue congelado, sem tempero, embalada à vácuo,
devidamente rotulado conforme a legislação vigente. Com
5
registro no SIF ou SIE em embalagem de 1 Kg, validade
mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega do
produto.

KG

CARNE BOVINA MÚSCULO, in natura, produto deverá ser
entregue congelado, sem tempero, embalada à vácuo,
6 devidamente rotulado conforme a legislação vigente. Com
registro no SIF e SIE em embalagem de 1 Kg, validade
mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.

KG

CARNE BOVINA PAULISTA, in natura, produto deverá ser
entregue congelado, sem tempero, embalada à vácuo,
7 devidamente rotulado conforme a legislação vigente. Com
registro no SIF ou SIE, embalagem de 1 Kg, validade mínima
de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega do produto.

KG

350

150

100

100

50

50

50
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CARNE BOVINA SALGADA (CHARQUE) - curada e seca, ponta
de agulha, de 1ª qualidade, com baixo teor de gordura,
embalado à vácuo. A embalagem deve conter selo de
8 inspeção federal (SIF), estadual (SIE) ou municipal (SIM),
dados de identificação do produto, validade, fabricação,
validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da entrega do
produto.

KG

CARNE BOVINA TRASEIRA, (alcatra, patinho, lagarto, etc)
embalagem contendo identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais de
9 acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura,
DIPOA N. 304 de 22/04/96 e N.145 de 22/04/98, da
Resolução da ANVISA N. 105 DE 19/05/99 e da Lei
Municipal/ Vigilância Sanitária N. 5504/99.

KG

80

80

CARNE SUÍNA COSTELA SALGADA, embalagem em filme
PVC transparente ou saco plástico transparente,
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as
10 Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de
22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA
n.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal / Vigilância Sanitária
n.5504/99 , validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da
entrega do produto.

KG

TOUCINHO SUÍNO, embalagem em filme PVC transparente
ou saco plástico transparente, contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade, marca e
11 carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério
da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de
22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da
Lei Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99

KG

50

10

LOTE VII – FRANGOS/PEIXES E OUTROS

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

FRANGO (COXA E SOBRECOXA), cortes congelados e não
temperados, embalagem contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e
carimbos oficiais, de acordo com as portarias do Ministério
1
da agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de
22/04/98, da Resolução da ANVISA N.105 de 19/05/99, da
Lei Municipal / Vigilância Sanitária N.5504/99 e Resolução
RDC N. 13 DE 02/01/2001.

KG

FRANGO PEITO, (FILÉ), congelado e não temperado, o peito
de frango deverá ser uma carne com características
próprias com cor e odor peculiar. Com ausência de
sujidades e de qualquer substância contaminante que possa
2
alterar ou mascarar algum tipo de contaminação. A
embalagem primária deverá ser em sacos de polietileno,
informando o tipo de corte, data de validade, e registro do
produto de acordo com a legislação vigente (ANVISA) e SIF

KG

QTD
TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

MARCA

120

150
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FRANGO (PEITO), com osso, de primeira qualidade,
congelado. Embalagem em filme PVC transparente ou saco
plástico transparente, contendo identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos
3 oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da
Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98,
da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99, da Lei
Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99 e Resolução RDC
n. 13 de 02/01/2001.

KG

150
FRANGO CONGELADO INTEIRO, sem tempero, contendo
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as
4 portarias do Ministério da agricultura, DIPOA n.304 de
22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA
n.105 de 19/05/99 e da lei municipal / vigilância sanitária
n.5504/99.

KG

PEIXE – FILÉ de merluza congelado, embalagem em filme
PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as
5
Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de
22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA
n.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal / Vigilância Sanitária
n.5504/99

KG

PEIXE CORVINA EM POSTAS OU INTEIRO, embalagem em
filme PVC transparente ou saco plástico transparente,
contendo identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo
6
com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304
de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA
n.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal / Vigilância Sanitária
n.5504/99.

KG

150

50

50

LOTE VIII – AGUA MINERAL

ITEM

ESPECIFICAÇÃO
ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, acondicionada em
copos de 200ml, com tampa aluminizada, embalagem
1 prática para consumo imediato, com certificados de
autorizações dos órgãos competentes e com validade para
12 (doze) meses.

UND

QTD
TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

MARCA

VALOR
TOTAL

MARCA

UNI
1000

ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, acondicionada em
embalagens de 1,5 litro, com certificados de autorizações
2
dos órgãos competentes e com validade para 12 (doze)
meses.

UNI

ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, acondicionada em
embalagens de 500 ml, com certificados de autorizações
3
dos órgãos competentes e com validade para 12 (doze)
meses.

UNI

250

400

LOTE IX - DOCES, POLPA DE FRUTAS, IOGURTE E LATICINIOS

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD
TOTAL

VALOR
UNITÁRIO
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BALA MACIA, sabores diversos, pacote com 700 g, com
diversos sabores, identificação do produto, informação
1 nutricional, marca do fabricante, peso líquido e prazo de
validade de, no mínimo, 03 meses a contar da data de
entrega.

PAC

BOMBOM, 1ª qualidade, pacote de 1 (um) Kg, com
identificação do produto, informação nutricional, marca do
2
fabricante, peso líquido e prazo de validade de, no mínimo,
03 meses a contar da data de entrega.

PAC

DOCE DE GOIABA, consistência firme ou de corte,
embalagem contendo no mínimo 500 gramas, com dados
3 de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido. Prazo de validade mínimo de 6 (seis)
meses a partir data de entrega.

UNI

4 DOCE TIPO JUJUBA, pacote com 500g.

UNI

PAÇOCA TIPO CASEIRA, composto de amendoim moído,
açúcar, farinha mandioca e sal, prensados; embalada
individualmente, pesando 20 g cada; em embalagem de 1
kg, com 50 unidades; suas condições deverão estar de
5
acordo com a resolução 172 de 04 de julho de 2003 e suas
alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato
da entrega aos procedimentos administrativos determinado
pela ANVISA.

PAC

PÉ DE MOLEQUE; composto de amendoim torrado e sem
pele, açúcar queimado e leite condensado; embalada
individualmente, pesando 20 g cada; em embalagem de 1
kg, com 50 unidades; suas condições deverão estar de
6
acordo com a resolução 172 de 04 de julho de 2003 e suas
alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato
da entrega aos procedimentos administrativos determinado
pela ANVISA.

PAC

PIPOCA DOCE, contendo os ingredientes: canjica, açúcar e
sem conservantes, com validade de 5 meses. Deverá
apresentar informação nutricional, data de fabricação,
7
validade, lote, serviço e atendimento ao consumidor. Ser
livre gorduras trans. Embalagem individuais de 40 gramas.
Pacote com 10 unidades de 40 gramas.

PAC

PIRULITO diversos sabores Colorido e aromatizado
artificialmente Ingredientes açúcar xarope de glicose óleo
vegetal de milho acidulante ácido cítrico regulador de
acidez lactato de sódio umectante: glicerina, emulsificante:
8 lecitina de soja, corante, aromatizantes. Não contém
glúten. Contém soja. Indústria brasileira. Deverá apresentar
informação nutricional, data de fabricação, validade, lote,
serviço e atendimento ao consumidor. Pacote com 50
unidades de 12 gramas cada.

PAC

POLPA DE FRUTA, natural, sabor acerola, selecionada,
isenta de contaminação, sem conservante, acondicionada
em embalagem plástica, transparente, resistente e não
violada, que garanta a integridade do produto até o
9 momento do consumo, em embalagens de 1 kg, devendo
apresentar na embalagem a composição básica, as
informações nutricionais e o prazo de validade, com
registro no órgão Estadual. Deverá ser transportado em
carro refrigerado ou em caixas térmicas.

UNI

50

30

20
15

40

40

150

100

150
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POLPA DE FRUTA, natural, sabor cajá, selecionada, isenta de
contaminação, sem conservante, acondicionada em
embalagem plástica, transparente, resistente e não violada,
que garanta a integridade do produto até o momento do
10 consumo, em embalagens de 1 kg, devendo apresentar na
embalagem a composição básica, as informações
nutricionais e o prazo de validade, com registro no órgão
Estadual. Deverá ser transportado em carro refrigerado ou
em caixas térmicas.

UNI

POLPA DE FRUTA, natural, sabor caju, selecionada, isenta
de contaminação, sem conservante, acondicionada em
embalagem plástica, transparente, resistente e não violada,
que garanta a integridade do produto até o momento do
11 consumo, em embalagens de 1 kg, devendo apresentar na
embalagem a composição básica, as informações
nutricionais e o prazo de validade, com registro no órgão
Estadual. Deverá ser transportado em carro refrigerado ou
em caixas térmicas.

UNI

POLPA DE FRUTA, natural, sabor goiaba, selecionada, isenta
de contaminação, sem conservante, acondicionada em
embalagem plástica, transparente, resistente e não violada,
que garanta a integridade do produto até o momento do
12 consumo, em embalagens de 1 kg, devendo apresentar na
embalagem a composição básica, as informações
nutricionais e o prazo de validade, com registro no órgão
Estadual. Deverá ser transportado em carro refrigerado ou
em caixas térmicas.

UNI

POLPA DE FRUTA, natural, sabor graviola, selecionada,
isenta de contaminação, sem conservante, acondicionada
em embalagem plástica, transparente, resistente e não
violada, que garanta a integridade do produto até o
13 momento do consumo, em embalagens de 1 kg, devendo
apresentar na embalagem a composição básica, as
informações nutricionais e o prazo de validade, com
registro no órgão Estadual. Deverá ser transportado em
carro refrigerado ou em caixas térmicas.

UNI

POLPA DE FRUTA, natural, sabor manga, selecionada, isenta
de contaminação, sem conservante, acondicionada em
embalagem plástica, transparente, resistente e não violada,
que garanta a integridade do produto até o momento do
14 consumo, em embalagens de 1 kg, devendo apresentar na
embalagem a composição básica, as informações
nutricionais e o prazo de validade, com registro no órgão
Estadual. Deverá ser transportado em carro refrigerado ou
em caixas térmicas.

UNI

POLPA DE FRUTA, natural, sabor maracujá, selecionada,
isenta de contaminação, sem conservante, acondicionada
em embalagem plástica, transparente, resistente e não
violada, que garanta a integridade do produto até o
15 momento do consumo, em embalagens de 1 kg, devendo
apresentar na embalagem a composição básica, as
informações nutricionais e o prazo de validade, com
registro no órgão Estadual. Deverá ser transportado em
carro refrigerado ou em caixas térmicas.

UNI

150

150

100

40

150

30
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POLPA DE FRUTA, natural, sabor umbu, selecionada, isenta
de contaminação, sem conservante, acondicionada em
embalagem plástica, transparente, resistente e não violada,
que garanta a integridade do produto até o momento do
16 consumo, em embalagens de 1 kg, devendo apresentar na
embalagem a composição básica, as informações
nutricionais e o prazo de validade, com registro no órgão
Estadual. Deverá ser transportado em carro refrigerado ou
em caixas térmicas

UNI

IOGURTE DIET sem açúcar, sabores variados, rico em
nutrientes. Embalagem com no mínimo 180 ml, com
indicação do produto, marca do fabricante, data de
17 fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde. Prazo de validade mínimo de 30 (trinta) dias a partir
data de entrega.

UNI

IOGURTE INTEGRAL, rico em nutrientes, embalagem de
aproximadamente 180ml, com indicação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. O
18
produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde. Prazo de validade mínimo de 30
(trinta) dias a partir data de entrega.

UNI

IOGURTE INTEGRAL, rico em nutrientes, embalagem de
aproximadamente 900ml, com indicação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. O
19
produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde. Prazo de validade mínimo de 30
(trinta) dias a partir data de entrega.

UNI

QUEIJO TIPO MUSSARELA, 1ª qualidade, com registro no SIF
ou SISP, produto elaborado unicamente com leite de vaca,
20 com aspecto de massa semi-dura, cor branco creme
homogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente
salgado próprio.

KG

50

50

100

120

200

LOTE X – TEMPEROS/CONDIMENTOS

ITEM

ESPECIFICAÇÃO
CONDIMENTO CANELA EM PAU, condimento natural,
1
alimentação, pacote com no mínimo 50 gramas.

UND
UNI

CONDIMENTO COMINHO EM PÓ, embalagem, contendo no
2 mínimo 250 gramas, com identificação do produto, marca
do fabricante e prazo de validade.

UNI

CONDIMENTO CORANTE NATURAL, pó a base de semolina
de milho, sal e extrato oleoso de urucum, pacote com 250
3
gramas, sem glúten, com data de validade e marca do
produto

UNI

CONDIMENTO FOLHA DE LOURO, apresentação natural,
4 matéria-prima louro, aspecto físico folha seca, aplicação
culinária em geral, pacote com no mínimo 30 gramas.

UNI

CONDIMENTO ORÉGANO, apresentação natural, matéria5 prima orégano, aspecto físico granulado, pacote com no
mínimo 30 gramas.

UNI

QTD
TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

MARCA

20

20

20

20

20
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CONDIMENTO PIMENTA DO REINO, contendo no mínimo 50
6 gramas, apresentação industrial, matéria-prima pimenta do
reino, aspecto físico pó.

UNI

CRAVO, constituídos por botões florais sãos, secos e limpos,
7 acondicionado em saco plástico de no mínimo 100 gramas,
íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente.

UNI

20

10

5.
FUNDAMENTO LEGAL:
O procedimento licitatório a ser adotado obedecerá, integralmente, ao que estabelece as Leis
Federais n 8.666 de 21.06.1993, Lei Federal nº 10520, de 17.07.2002, e Dec. Municipal 268/2017 de
27 de dezembro de 2017, com suas alterações e todas as demais normas e legislação vigentes e
aplicáveis ao presente termo.
6.

DEVERES E DISCIPLINA EXIGIDOS DA EMPRESA VENCEDORA:

6.1.
Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria,
vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
- Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes deste contrato;
- Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas seus empregados no desempenho do
fornecimento ou em conexão com ele; Prefeitura Municipal de Almadina ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento, não excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
- Responsabilizar-se pelo fornecimento, testes e funcionamento do objeto deste Contrato e pelo
fornecimento da documentação pertinente atendido os requisitos e observadas às normas
constantes dos Anexos que integram este instrumento.
- Executar o fornecimento na forma estabelecida neste instrumento, observando as normas legais
a que está sujeita para o cumprimento deste contrato;
- Levar imediatamente ao conhecimento do CONTRATANTE quaisquer irregularidades ocorridas no
fornecimento do objeto;
- Prestar informações/esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, bem como atender suas
reclamações inerentes ao fornecimento do objeto, principalmente quanto à qualidade,
providenciando a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo
CONTRATANTE;
- Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do Contratante para acompanhamento da
execução do contrato. A existência da fiscalização de modo algum diminui ou atenua a
responsabilidade da Contratada pela execução de qualquer serviço;
- Colocar à disposição do CONTRATANTE todos os meios necessários à comprovação da
qualidade e operacionalidade do bem, permitindo a verificação de sua conformidade com as
especificações.
- Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação e
qualificação exigidas por ocasião da licitação/contratação;
Indicar, formalmente, preposto, quando da assinatura do contrato, aceito pelo Contratante, para
representar a Contratada, sempre que for necessário, o qual tenha capacidade gerencial para
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tratar de todos os assuntos definidos no contrato;
- Apresentar a Nota Fiscal/Fatura correspondente ao objeto deste Contrato e do Termo de
Referência ao Protocolo do CONTRATANTE, as quais deverão estar acompanhadas da relação
em ordem crescente numérica dos números dos acessos e seus respectivos valores;
- Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Contratante, quanto à
aquisição dos veículos.
7.

DEVERES DO CONTRATANTE

7.1. CONSTITUEM DEVERES DO CONTRATANTE:
- Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela empresa Contratada para a fiel
execução do contrato; Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a
substituição do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
- Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato a ser firmado e efetuar os pagamentos nas
condições e preços pactuados;
- Efetuar o pagamento na forma convencionada no contrato com as Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas;
- Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelos profissionais da
CONTRATADA; Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio de servidor
especialmente designado, nos termos do art. 67, da Lei n° 8.666/1993;
- Rejeitar o objeto em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA exigindo sua
imediata correção, sob pena de aplicação das penalidades previstas em lei, ressalvados os casos
fortuitos ou de força maiores, devidamente justificados e aceitos pela Prefeitura Municipal de
Almadina.
- Comunicar à empresa CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o objeto do
contrato.
7.2. PREÇOS
Os preços ofertados deverão ser na condição de preço à vista para pagamento, mediante
apresentação de nota-fiscal/ fatura, após certificação da nota fiscal/fatura acompanhada de
todas as certidões exigidas. Todos os preços deverão ser apresentados em moeda corrente do
país, devendo incluir todos os custos diretos e indiretos, julgados necessários pela proponente e
todas as incidências que sobre eles possam recair, tais como encargos fiscais, tributos, taxas,
impostos e outros;
8.

DA FISCALIZAÇÃO

8.1 - A fiscalização do objeto do Contrato a ser gerado neste processo licitatório, ficará a
cargo da Secretaria de Administração através de servidor designado pelo Secretário nos
termos do Art. 67 da Lei 8.666/93, e deverá atestar a realização dos serviços contratados,
para cumprimento das normas estabelecidas nos artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/1964.
8.2 – O Fiscal anotará todas as ocorrências relacionadas com a execução da
contratação em registro próprio, determinando o que for necessária à regularização das
faltas ou inconsistências observadas, nos moldes do Termo de Referencia/ Pregão/
Contrato.
8.3 – A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Administração Pública e não
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer irregularidade.
8.4 – No relatório gerencial da despesa de que trata os casos omissos, a Lei nº 8.666/1993,
deste TR/Contrato, constarão os produtos fornecidos, e será o mesmo base para
conferencia do Fiscal do Contrato, que confrontará suas informações com os
comprovantes de abastecimento entregues aos condutores.
8.5 – A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durante a execução
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do Contrato.
9.

CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:

O custo estimado da contratação, o valor máximo global estabelecido em decorrência da
identificação dos elementos que compõem os preços, pode ser definido da seguinte forma: Por
meio de fundamentada pesquisa dos preços praticados no mercado em contratações similares;
ou ainda por meio da adoção de valores constantes de indicadores setoriais, tabelas de
fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes, se for o caso.
10. DA VALIDADE DOS MATERIAIS:
Os materiais deverão ter prazo de validade de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir da
data de entrega.
11.DO PRAZO DEVIGENCIA:
11.1. O prazo de vigência do contrato será período de o qual deverá ser de no mínimo 12 (doze)
meses.

Lindiana Melo Rocha
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
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ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO Nº....../2020
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020

O
presente
Contrato
para
celebrar
a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE
GENEROS
ALIMENTICIOS
EM
ATENDIMENTO
AS
NECESSIDADES
DAS
DIVERSAS
SECRETARIAS
DO
MUNICIPIO DE ALMADINA-BA NO EXERCICIO DE 2020,
CONFORME ANEXO I, celebrado entre a PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
ALMADINA
e
a
empresa:
............................................................, inscrito no CNPJ:
......................................................................

O Município de Almadina, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa localizada à Rua
Euzébio Ferreira, 26, Centro CEP 45640-000 Almadina – BA , inscrita no CNPJ sob o nº 14.147.466/000129, neste ato representado pela Excelentíssimo Prefeito Municipal, Milton Silva Cerqueira, brasileiro,
casado, portador de RG Nº 03570781-01 SSP-BA e inscrito no CPF 020.784.735-53, residente e
domiciliado na Praça Basilia Oliveira, Centro- Almadina – BA, e do outro lado a
empresa________________
, situada à
, inscrita no CNPJ
sob nº
, aqui representada
pelo Sr°.
, maior, empresário, inscrito no CPF/MF nº
e RG n.º
SSP/BA., residente e domiciliado
, de agora em
diante denominado simplesmente, CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se
integra a este ajuste como se nele estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de
celebrarem o presente instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
alterações posteriores, e tendo em vista o que consta no PREGÃO PRESENCIAL 006/2020, as cláusulas e
condições a seguir descritas:
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1
Constitui objeto do presente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE
ALMADINA-BA NO EXERCICIO DE 2020, CONFORME ANEXO I conforme especificações, quantidades e
condições constantes no Termo de referência e na proposta de Preços apresentadas na licitação do
Pregão Presencial Nº ......../........ e adjudicado conforme parecer devidamente homologado e
publicado na imprensa oficial.
§ 1° - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou
supressões na aquisição dos bens objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
2.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária a seguir especificada:
Unidade Orçamentária:
Projeto Atividade:
Elementos de Despesa:
Fonte Recurso:
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3.
CLAUSULA TERCEIRA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O valor total deste contrato é de R$ ................. (prazo por extenso) para o fornecimento de
.........................................
§ 1° - Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo nas condições previstas no Art. 65, II, “d” da
Lei 8.666/1993.
§ 2° - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e despesas
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que,
direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.
§ 3° - O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária nominal ao contratado ou crédito em
conta corrente, em até 30 (trinta) dias corridos após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e
devidamente atestada a entrega definitiva do objeto contratado.
§ 4° - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será
imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido
que esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização
do valor contratual
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses contado a partir da sua assinatura,
podendo ser prorrogado, desde que observadas às disposições do art.57 da Lei nº. 8.666/93.

4.

5.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

O prazo de entrega do objeto contratado é imediato, contados a partir da autorização de
fornecimento
§ 1º - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam
e vencem os prazos em dias de expediente na Administração Pública Municipal. Quando ocorrer o
vencimento fora do dia útil, considerar-se-á o primeiro dia útil imediatamente subsequente, sem ônus
para a Administração.
§ 2º - Poderá ser prorrogado o prazo de entrega previsto nesta cláusula, observadas as disposições
dos parágrafos 1º e 2º do Art. 57 da Lei 8666/93.
§ 3º - A forma de fornecimento do objeto do presente contrato é parcelada.
§ 4º - O local de entrega será .........
6.

CLÁUSULA SEXTA –DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBEJTO

O objeto contratado será recebido, provisoriamente, para efeito de verificação da conformidade do
material e/ou equipamento com a especificação fornecida pelo CONTRATANTE no prazo de até 03
(três) dias úteis.
§ 1º - O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados, pelo
CONTRATANTE, todos os procedimentos previstos no Art. 73, inciso II, da Lei 8.666/93.
§ 2º - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em
desacordo com as especificações do objeto da licitação e as disposições deste Contrato.
7.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES:

O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pelo
órgão ou entidade promotor da licitação, sujeitará o licitante ou o contratado às seguintes sanções
previstas nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo:
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A) advertência;
B) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a
União, com órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o
Distrito Federal e Municípios por prazo de até 05(cinco) anos;
C) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em
assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
D) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte
do objeto não entregue;
E) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada
dia subsequente ao trigésimo.
§ 1º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com
atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.
§ 2º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
§ 3º - Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências do CONTRATADO, junto
ao CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá atualização monetária;
8.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO:

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais, e
as previstas na Lei nº 8666/93.
§ 1º. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses
previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
§ 2º. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao
Contratado direito a qualquer indenização.
9.

CLÁUSULA NONA – COBRANÇA JUDICIAL

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução,
constituindo este Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante
retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

10.

CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS

§ 1º. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.
§ 2º. O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no Edital.
§ 3º. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo
ou em parte.
§ 4º. Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que
compatíveis com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria
geral dos contratos e as disposições do Direito Privado.
§ 5º. O CONTRATADO responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na
execução do fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força
maior, sem que haja culpa do CONTRATADO, apurados na forma da legislação vigente, quando
comunicado ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem
expressa e escrita do CONTRATANTE.
§ 6º. Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do objeto contratado, o CONTRATANTE,
poderá optar por uma das seguintes alternativas: a) promover a rescisão contratual,
independentemente de interpelação judicial, respondendo o CONTRATADO pelas perdas e danos
decorrentes da rescisão; b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa
correspondente ao período total de atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor.
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§ 7º. O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, na
imprensa oficial, conforme Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93.

11.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESPONSABILIDADE CIVIL

Serão oferecidas em prazo razoável a ser arbitrado pelo órgão competente para que seja assegurado
a plena execução do contrato, bem como a possibilidade da troca dos bens licitados, que se
encontre com vícios ou defeitos, como também prejuízos causados a terceiros, conforme prevê o Art.
55, VI da Lei 8.666/1993, podendo ainda o setor de fiscalização recusar os materiais que estejam no
prazo de validade na eminência de expirar.

12.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA –FORO
As partes elegem o Foro da cidade de Coaraci - Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. E, por
estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e
forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Almadina-BA, XX de XXXXX de 2020.

MILTON SILVA CERQUEIRA
Prefeito Municipal
Contratante

XXXXXXXXXXXXXXXXX
CPF00000000000000
Contratado
Testemunhas:

CPF:
R.G:

CPF:
R.G:
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ANEXO III
MODELO DE CARTA PROPOSTA
.............................., ... de ............. de 2020
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA – BAHIA
PREGÃO PRESENCIAL 006/2020

Prezados Senhores,
Pela presente submetemos à apreciação de V.S.as. à nossa proposta relativa à licitação em
epígrafe, declarando que:

a)
Executaremos os serviços objeto da licitação em epígrafe, pelo valor mensal de R$
.......................... (por extenso), no prazo máximo definido no Edital do Pregão Presencial 006/2020,
com início a partir da data da assinatura do Contrato e recebimento da respectiva Ordem de
Serviço a ser emitida pela PREFEITURA, ao tempo em que assumimos inteira responsabilidade por
quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;
b)

Manteremos válida a Proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados
da data de recebimento dos documentos de habilitação e proposta comercial, aceitando que,
ocorrendo RECURSO de habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações,
bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o
período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá,
tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos;

c)
Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários
à perfeita execução dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e de seus Anexos, bem
como da fiscalização da PREFEITURA;
d)

Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas,
assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de
conformidade com as normas e padrões da PREFEITURA.
Atenciosamente,
(Nome e assinatura do Responsável Legal da licitante)
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ANEXO IV
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO OBJETO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA – BA.
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.

Empresa:
Endereço:
Cidade:

Estado:

CNPJ

Telefone:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ALMADINA-BA NO EXERCICIO DE 2020,
CONFORME ANEXO I

LOTE
Nª
1
2
3
4

Especificação

UND

QTD

P. UNT

VALOR TOTAL

P. TOTAL

R$

Validade da Proposta:
Local / Data

Assinatura / carimbo
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ANEXO V
MODELO DE CREDENCIAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020
PROCURAÇÃO

A

(nome

da

empresa)

,
CNPJ
sede

n.º

,

com

neste ato
à
representada pelo(s)
(diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil,
profissão e endereço) pelo presente instrumento de procuração, nomeia e constitui, seu(s)
Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a
quem confere(m) amplos poderes para junto à Prefeitura Municipal de Almadina, praticar os atos
necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de Pregão Presencial Nº
006/2020, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes
especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e
demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar
quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais
poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para esta licitação.

Local e Data

,

de

de

Assinatura do responsável legal e carimbo do CNPJ

Obs. Esta declaração deverá ser entregue O Pregoeiro, após a abertura da sessão, antes e
separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e documentos de habilitação) exigidos nesta
licitação.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES

A empresa (Nome da Empresa) , com
(CNPJ)
, Declara, sob

sito

à

(endereço

completo

as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e
contratação com a administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores).

Local e Data

,

de

de

Assinatura do responsável legal e carimbo do CNPJ
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ANEXO VII
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020
DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGOS DE MENOR
A empresa _____________inscrito no CNPJ n°
,
DECLARA,
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Local e data,

de

de

Assinatura e carimbo do CNPJ
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ANEXO VIII
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO
,
inscrito
no
CNPJ
n°
, DECLARA, por seu representante legal
infra-assinado para cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de
dezembro de 2002, publicada no DOU de 18 de dezembro de 2002, e no subitem 3.1 do mesmo
edital, e para fins do Pregão Presencial SRP nº 006/2020 da Prefeitura Municipal de Almadina-BA,
DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital
do Pregão em epígrafe.

Local e data,

de

de

Assinatura e carimbo do CNPJ

Obs. Esta declaração deverá ser entregue O Pregoeiro, após a abertura da sessão, antes e
separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e documentos de habilitação) exigidos nesta
licitação.
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ANEXO IX
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL

inscrito no CNPJ n°
DECLARA, por seu representante legal infraassinado que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital deste Pregão, ressalvado o
direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para
o cumprimento integral das obrigações desta licitação.

Local e data,

de

de

Assinatura e carimbo do CNPJ
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ANEXO X
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE CUSTOS DOS PRODUTOS OFERECIDOS
DECLARAÇÃO DE CUSTOS DOS PRODUTOS OFERECIDOS

Declaramos, para fins de aceitação da nossa Proposta, que nos preços ofertados, bem como nos
lances verbais por nós realizados, já estão incluídos todos os custos de produção, bem como
todas as despesas necessárias à entrega dos produtos no local exigido, aí incluídos impostos,
encargos sociais, taxas, fretes, não cabendo, portanto, nenhum pagamento além dos valores
informados em nossa proposta ou nos lances verbais por nós realizados.

Local e data

Nome, qualificação e assinatura do licitante.
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ANEXO XI
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(.........................................................................),
como
representante
devidamente
constituído de
(..................................................................) doravante denominado....................... (Licitante), para
fins do
disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do edital), declara, sob as
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a)

a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada
de maneira independente (pelo ....................................), e o conteúdo da proposta não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

(b)

a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃO PRESENCIAL
N° 006/2020não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou
de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c)
que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020, quanto a
participar ou não da referida licitação;
(d)
que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da
licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020, antes da
adjudicação do objeto da referida licitação;
(e)

que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL SRP
N° 006/2020, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante do certame antes da abertura oficial das propostas;

(f)

que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.
,em

de

de

(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa)
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ANEXO XII
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020
MINUTA DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

(nome e qualificação do licitante)

,

participante

do

Processo licitatório acima identificado, promovido pela Prefeitura Municipal de Almadina (BA),
nomeia e constitui seu Procurador o portador desta, Sr.

(nome

qualificação do Procurador)

,

concedendo

e
ao

mesmo amplos, gerais e ilimitados poderes para representá-lo na Sessão do Pregão, podendo
efetuar lances verbais, assinar propostas e demais documentos concernentes e necessários ao
certame, e negociar preços e demais condições, podendo, enfim, tudo decidir para o bom e fiel
cumprimento do presente mandato.

Local e data

Nome, Qualificação e Assinatura
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Pregão Presencial nº 006/2020
Processo Administrativo nº044/2020
ANEXO XIV
PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
Completo
CEP
Fones / Fax
E-mail
Site Internet
Optante
SIMPLES

SIM ( ) NÃO ( )

Dados do Representante da Empresa para assinatura do Contrato:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço Completo
CEP
Fone / Fax
E-mail
Carteira de
Identidade
Orgão Expedidor
CPF
Dados Bancários da Empresa:
Banco
Agência
Conta
Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço Completo
CEP
Fone / Fax
E-mail

Local e data Assinatura e carimbo da empresa
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MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Anual: 044/2020 – Registro de Preços

Validade da Ata: 12 (doze) meses

Pregão Presencial - SRP Nº Realização da Sessão para recebimento e julgamento de propostas e
006/2020
documentos habilitatórios): 22/05/2020, às 11:30 horas hs
Realização para Registro Final dos Preços Unitários: xx/xx/2020, às xx:00 horas hs
Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE
ALMADINA-BA NO EXERCICIO DE 2020, CONFORME ANEXO I
PREÂMBULO

Aos >>>>>>>>>>>dias do mês de XXX do ano de dois mil e vinte (xx/xx/2020), às xx:xx horas, o
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA BAHIA, inscrita no CNPJ: xxxxxxxxx, com endereço situada na
Rua Euzébio Ferreira 26, centro, Almadina/BA, CEP: 45.640-000, representada neste ato pelo
PREFEITO MUNICIPAL, o Srº MILTON SILVA CERQUEIRA, portador do RG n. ...........................SSP/BA., e
C.P.F n.° .............................................................., residente e domiciliada em Almadina – BA, tendo
como fundamento a Ata de Julgamento de Propostas e Documentos de Habilitação, referente
ao certame realizado em xx/xx/2020, do Processo Anual nº 044/2020, Pregão Presencial – Sistema
de Registro de Preços – SRP - nº 006/2020, do tipo menor preço Global, conforme avisos e
prorrogações publicados nos dias XXXXX, na Imprensa Oficial do Município, e em jornais de
grande circulação, que tem por objeto o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE
GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO
MUNICIPIO DE ALMADINA-BA NO EXERCICIO DE 2020, CONFORME ANEXO I, para o período de 12
(doze) meses, sendo o fornecimento de forma parcelada, e que ao final do certame realizado
em xx/xx/2020, foi declarada vencedora e adjudicada a empresa que ofertou o menor valor
Global, e que apresentou todos os documentos habilitatórios conforme Edital, que concluídas as
etapas, os atos foram HOMOLOGADOS pelo gestor do MUNICIPIO, conforme publicação, no Diário
Oficial do Município, RESOLVE, portanto REGISTRAR OS PREÇOS para cumprimento do objeto ora
homologado. Esta Ata será utilizada pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA, como ÓRGÃO
GERENCIADOR, na forma prevista no Edital, com a empresa vencedora que ofereceu melhor
preço e agora registrado, a saber:
A
Empresa
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>,
CNPJ:
>>>>>>>>>>>>>>>>>;
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>,
declarada vencedora nos Itens >>>>>>>>>>>>>>, com o valor
(...................................);.

com
de

R$

sede

a

...............

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
O valor Total Adjudicado R$ ............... (...................................);.
01. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
01. OBJETO:
Constitui objeto do presente O REGISTRO DE PREÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ALMADINA-BA NO EXERCICIO DE 2020, CONFORME ANEXO I, para
o período de 12 (doze) meses, sendo o fornecimento de forma parcelada, em quantidades,
qualidades e especificações contidas no Anexo I do Edital.
02. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:

I

– A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses contados a partir
da data de sua assinatura.
II
– Nos termos do art. 15, parágrafo 4.º, da Lei Federal 8666/93, durante o prazo de validade
desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a adquirir os produtos objeto
desta.
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III
– Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8666/93, com as
alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8883/94, a presente Ata de Registro de Preços
será cancelada, garantidos às suas detentoras o contraditório e a ampla defesa. VALOR TOTAL
DOS LOTES R$ (xxxxxxx)
03. DOPREÇO:
Os preços reajustados são os que constam na planilha abaixo, tendo como referência a
Proposta de Preços apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços nº002/2020:
A

Empresa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>,CNPJ:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>,
com
sede
a
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>,, declarada vencedora nos >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>,
com o valor de total de R$ .......................... (..........................................), Conforme planilha abaixo:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>
A
Empresa
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>,
CNPJ:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>,
com sede a
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>, declarada Vencedora nos Itens ......................, com valor
total de R$
............................ ( ...................................). Conforme planilha abaixo:
O valor Total dos lotes homologado é de R$ ........................ (........................).

I
– O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços são os
constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial SRP
N.º002/2020
II
– Em cada Serviço decorrente desta Ata serão observadas as disposições da legislação
pertinente, assim como as cláusulas e condições do Edital do Pregão Presencial SRP n.º 006/2020,
que integra o presente instrumento de compromisso.
III
– Em cada Serviço, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas
apresentadas, no Pregão Presencial SRP n.º 006/2020 pelas empresas detentoras da presente Ata,
as quais também a integram.

Nª

Especificação

1
2
3
4
VALOR TOTAL

ITEM
UND

QTD

P. UNT

P. TOTAL

R$

04. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1
- Os prestadores de serviços deveram respeitar o prazo para prestação dos serviços,
data e horário devidamente registrados, conforme escala de trabalho elaborada pela Secretaria
de Administração do Município de Almadina, comparecendo no local designado pelo Secretário
de Administração nos endereços previamente descritos no plano de trabalho;
05. DAS CONDIÇÕES DEFORNECIMENTO
I
– As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender todos os
pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver
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prevista para data posterior do seu vencimento.
II
– Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a
qual poderá ser feita por memorando, oficio, telex ou fac-símile, devendo dela constar: a data, o
valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o local para entrega, o carimbo e assinatura
do responsável.
III
– Cada fornecimento deverá ser entregue acompanhado da Nota Fiscal ou Nota
Fiscal/fatura, conforme o caso.
IV
– A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada
pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a
data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.
06. DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO
As aquisições, objeto da presente Ata de Registro de Preços, serão sempre previamente
autorizadas pelo servidor responsável da Secretaria Requisitante.
I
- Integram esta Ata o edital de Pregão Presencial SRP de n.º 002/2020 com todas suas
peças, anexos e pareceres, e as propostas das empresas classificadas no certame supra
numerado.
II
– Fica eleito o Foro da Comarca de Coaraci – BA, para dirimir quaisquer questões
decorrentes da utilização da presente Ata.
III
– Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8666/93, Lei 10.520/02,
Decreto Federal 2.184/2011 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os
princípios gerais de Direito.
ENCERRAMENTO
Após feita a leitura, lavrou-se a presente Ata de Registro de Preços, a qual vai assinada pelo
Gestor da Prefeitura de Almadina e pelo representante da empresa vencedora. Deu-se por
encerrada a sessão, lavrando a presente ata que depois de lida e aceita pelo participante, será
publicada para surtirem seus efeitos.
Órgão Gerenciador da Ata:

MILTON SILVA CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
Fornecedor Registrado:

CNPJ:
Contratado

Contratado Testemunhas:

RG:

RG
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020.
PROCESSO LICITATÓRIO ANUAL Nº 007/2020.
PROCESSO ADM. Nº 045/2020
Regido pelos seguintes dispositivos legais: Lei 10.520, de 17 de dezembro de 2002, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas posteriores autorizações, Lei Complementar n° 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações,
e Dec. Municipal 268/2017 de 27 de dezembro de 2017 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços.
MODALIDADE: Pregão Presencial – SRP
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por lote
REGIME DE EXECUÇÃO: Direta.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por LOTE
ÓRGÃOS INTERESSADOS: DIVERSAS SECRETARIAS
OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OS VEÍCULOS
LOCADOS E PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE ALMADINA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS E MODELO DE PROPOSTA, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS.

SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME

Data: 22/05/2020

Horário: 16:30 horas

Pregoeiro: Dalton Luiz Almeida Filho

LOCAL: Prefeitura Municipal de Almadina, situada na Rua Euzébio Ferreira 26, Centro, Almadina – Bahia

Senhor Licitante,
Para registro no Processo Administrativo desta Licitação solicitamos que seja preenchido o recibo de retirada
deste edital, remetendo-o à Comissão Permanente de Licitação, por meio do fax ou e-mail.
Informamos que a comunicação de eventuais alterações e retificações no instrumento convocatório, bem
como
informações
adicionais
sobre
a
presente
licitação
estarão
disponíveis
no
site:
http://almadina.ba.gov.br/diarioOficial, sendo responsabilidade exclusiva do licitante o acompanhamento de
possíveis alterações através do referido site.
Almadina/BA, 06 de maio de 2020.
Dalton Luiz Almeida Filho
Pregoeiro
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EDITAL Nº 007/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020
Processo Administrativo nº 045/2020
Processo Licitatório Anual: 007/2020
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Número de Licitação: 007/2020
1.

PREÂMBULO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA - ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito Público, situada na Rua
Euzébio Ferreira 26, centro, Almadina-Bahia, através Pregoeiro designada pela Portaria nº.002/2020, Sr.º Dalton
Luiz Almeida Filho, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2020,
do tipo “MAIOR DESCONTO PERCENTUAL”, o qual será processado e julgado de conformidade com os preceitos
da Lei Federal nº 10.520/2002, de 17.07.2002 subsidiariamente à Lei nº. 8.666/1993, de 21.06.1993 e suas
posteriores alterações, Lei Complementar 123/2006 e Legislação vigente. O edital completo poderá ser lido e/ou
obtido pelos interessados no DIÁRIO OFICIAL, quaisquer dúvidas poderam ser sanadas através do email
almadinalicitacao@gmail.com ou no Setor de Licitações e Contratos, desta Prefeitura Municipal, situada na Rua
Euzébio Ferreira 26, Centro, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 12h00min.

2.

AQUISIÇÃO DO EDITAL: Dias Úteis E No Horário Das 08:00h Às 12:00 Horas

2.1. CREDENCIAMENTO, ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:
Dia 22/05/2020, às 16:30 horas, na sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Almadina,
situada na Rua Euzébio Ferreira 26, centro, na cidade de Almadina/BA, iniciando com o credenciamento,
seguidamente com abertura dos envelopes de propostas, classificação, lances verbais, abertura dos envelopes
de habilitação e demais atos (haverá intervalo para almoço, se necessário).
Após o credenciamento dos licitantes interessados em participar do certame, que ocorrerá na data
2.2.
definida no item anterior, os demais atos correrão na ordem sequencial até a fase final.
O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei Federal n.º 10.520, de 17
2.3.
de dezembro de 2002, que regulamenta a modalidade Pregão, Lei Complementar 123/2006, Lei 8.666/93 e
demais normas pertinentes ao procedimento licitatório e ao objeto licitado.
Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, optantes do Simples, caberá à
2.4.
licitante comprovar a sua situação.

3.

OBJETO DALICITAÇÃO:

3.1. O objeto da presente licitação é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA
E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OS VEÍCULOS LOCADOS E PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE ALMADINA,
CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS E MODELO DE PROPOSTA,
ANEXOS DO EDITAL, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS.

4. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:

4.1.1.

ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA

4.1.2.

ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO

4.1.3.

ANEXO III – PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS

4.1.4.

ANEXO IV– MODELO DE DOCUMENTO DECREDENCIAMENTO

4.1.5.

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES

4.1.6.

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGOS DE MENOR
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4.1.7.

ANEXO VII– DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO

4.1.8.

ANEXO VIII– DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO TEOR DO EDITAL

4.1.9.

ANEXO IX– DECLARAÇÃO DE RESPONSIBILIDADDES DOS CUSTOS DOS PRODUTOS OFERECIDOS

4.1.10.

ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DEPROPOSTA

4.1.11.

ANEXO XI– PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS

4.1.12.

ANEXO XII – ATA DE REGISTRO DEPREÇOS

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

5.1.
Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta
licitação, que atendam às exigências deste edital.
5.2.

Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de credores,
dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles que tenham sido
declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública de qualquer um dos entes
federativos, ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Federal,
Estadual ou Municipal.

5.3.
A participação neste certame, sem prévia impugnação, implica aceitação de todas as
condições estabelecidas neste instrumento convocatório.
6. ENTREGA DOS ENVELOPES

6.1.

Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DEHABILITAÇÃO”.

6.1.1.
Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” deverão ser
indevassáveis, fechados e entregues o Pregoeiro, na sessão pública de abertura deste certame, conforme
endereço, dia e horário especificados abaixo:
LOCAL: Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Almadina, situada na Rua Euzébio Ferreira 26, centro,
Almadina, Bahia.
DATA: 22/05/2020.
HORÁRIO: Às 16:30hs

6.1.2.

Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2020
ENVELOPE N º 1 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE: ...........................................................................
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2020
ENVELOPE N º 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE: ..........................................................................

6.1.2.1.
A documentação exigida neste Edital deverá ser apresentada em qualquer sistema de cópia
autenticada, ou por publicação em órgão oficial, sem prejuízo da eventual exigência da apresentação dos
originais para conferência, quando solicitada pelo Pregoeiro.
6.1.2.2.
É facultado às empresas LICITANTES a apresentação dos documentos originais para
autenticação das cópias pelo Pregoeiro em até 24 (vinte quatro) horas úteis anterior a data do certame.

6.2.

O Pregoeiro e Equipe de Apoio não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e
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“Documentação de Habilitação” que não sejam entregues ao Pregoeiro designado no preâmbulo, no local,
data e horário definidos neste edital.
7.CREDENCIAMENTO:

7.1.
Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o
proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento, junto o Pregoeiro, devidamente
munido de documento que o credencie a participar deste certame e a responder pela representada,
devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento oficial equivalente.
7.2.
O credenciamento far-se-á através de instrumento de mandato, ou documento que comprove
os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, em nome do proponente.
7.3.
No caso de credenciamento por instrumento de mandato, este deve está acompanhado do
respectivo estatuto ou contrato social, e da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos
os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
7.4.

O documento de credenciamento deverá obedecer aos modelos deste Edital.

7.5.

Entende-se por documento credencial:

a)
Estatuto/Contrato Social da empresa licitante, inclusive quando a pessoa credenciada for
proprietário, sócio ou dirigente da empresa licitante;
b)
Procuração ou documento equivalente do licitante, nos modelos do Anexo V deste Edital, com
firma reconhecida, no caso de procurador;
c)
Declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
deste Edital, conforme Anexo VIII;
d)
Declaração ou documento equivalente emitido por meio eletrônico nos sites específicos de
Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (quando for o caso), para fins de aplicação
do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/06 e 147/2014.
7.6.
O credenciamento deverá ser entregue a comissão EM SEPARADO DOS ENVELOPES (fora dos
envelopes) 1 e 2, e apresentado em forma de carta em papel timbrado da licitante, ou por procuração,
contendo identificação do credenciado (nome, número de identidade e do CPF) e, devidamente assinado
pelo titular ou representante legal da licitante, com a firma devidamente reconhecida em cartório.
7.6.1.1. Os documentos credenciais deverão dar plenos poderes ao credenciado para formular lances verbais,
negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recurso, enfim,
para praticar em nome do licitante todos os atos pertinentes a este Pregão, conforme modelo anexo.

7.7.
Quando a licitante se fizer representar por sócio, deverá apresentar os documentos abaixo
relacionados, em cópia autenticada, de acordo com os subitens 7.6. e 7.6.1.1.:
a)

Cédula de identidade do representante legal da empresa;

b)

Contrato social da empresa devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão equivalente.

7.8.
Quando a licitante se fizer representar por credenciado deverá apresentar junto com a credencial
os documentos abaixo relacionados, em cópia autenticada, de acordo com os subitens 7.6. e 7.6.1.1.:
a)

Cédula de identidade do credenciado;

b)

Contrato social ou estatuto da empresa devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão

equivalente;

c)

Credenciamento ou instrumento equivalente, com firma reconhecida.
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7.9.

Cada credenciado poderá representar apenas 01 (um) licitante.

7.10.
O representante legal do licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido
de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso,
de renunciar ao direito de interposição de recurso, enfim, para representar o licitante durante a reunião de
abertura dos envelopes 1 - Proposta de Preços ou 2 – Habilitação relativos a este Pregão.
7.10.1.1. Neste caso, o licitante ficará excluído da etapa de lances verbais e mantido o seu preço apresentado
na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

7.11.
A ausência do representante do licitante, quando convocado, o impedirá de formular lances e
manifestar a intenção de recurso.
7.12.
Juntamente com o credenciamento, será exigida a Declaração ou documento equivalente de
Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para fins de aplicação do tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123.
7.12.1.1.
A não apresentação da declaração mencionada no item acima ou outro documento
que comprove a situação atual da empresa, acarretará na inaplicabilidade do tratamento diferenciado,
previsto na Lei Complementar 123/2006, para o licitante, não podendo o mesmo invocar esse tratamento
diferenciado no decorrer da licitação.
7.12.1.2.

A declaração de que trata o item 7.12, deverá ser emitida no site da Secretaria da
Receita Federal ou órgão equivalente, ou ainda pro profissional da área contábil, acompanhado do selo
respectivo.

7.13.

7.14.
7.15.

Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam munidos dos documentos
relacionados para credenciamento neste edital. A ausência desta documentação implicará, de
imediato, na impossibilidade da formulação de lances após a classificação preliminar, bem como na
perda do direito de interpor recurso das decisões do Pregoeiro, ficando a licitante impedida de se
manifestar durante os trabalhos.
Iniciada a sessão publica do Pregão, não caberá desistência da Proposta.
A ausência do credenciado importará a imediata impossibilidade de participação da licitante por ele
representada, pois a presença física do representante legal da empresa è obrigatória.

8. DA PROPOSTA

8.1.
A proposta de preços deverá ser apresentada de acordo com o modelo dos Anexo III e IV, em uma
via datilografada ou digitada, em papel timbrado da empresa, contendo razão social, CNPJ, endereço,
telefone de contato, não podendo conter rasuras ou entrelinhas, devendo ser assinada, rubricada em todas as
páginas, devendo conter no mínimo:
a)
Preço unitário e total, por item e por lote, expressos em reais, com no máximo 02 (DUAS)
casas decimais após a vírgula, incluindo todas as despesas que possam recair sobre o objeto, inclusive fretes,
seguros, impostos, etc., devendo o preço do item ser apresentado em algarismos, totalizando por lotes nas
mesmas condições descritas, no fechamento do lote, constar valor por extenso, bem como na totalização do
valor global, constando valor por extenso.
b)
A validade da proposta terá validade mínima de 60 (sessenta) dias, a contar da data de
abertura do envelope, sendo este considerado como válido, no caso de omissão da proposta;
c)
Ocorrendo divergência na proposta entre os valores unitários e totais, prevalecerá o
unitário, e entre algarismos e extenso, prevalecerá o extenso;

d)
A licitante terá sua proposta desclassificada cuja especificação não respeitar
rigorosamente a descrição e unidade relacionadas nos Anexos deste Edital;

8.2.
Será considerada desclassificada a proposta com valor superior ao estimado para contratação, de
acordo com o Anexo I – Termo de Referência:
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8.3.
Em atenção à Portaria SDE nº 51, de 03 de dezembro de 2009, da Secretaria de Direito Econômico
do Ministério da Justiça, os licitantes deverão apresentar juntamente com a proposta de preços uma
Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo do Anexo X.
8.4.
A critério do Pregoeiro, a qualquer momento poderá ser exigida a apresentação da planilha de
composição de preços, para fins de análise da compatibilidade da proposta por parte da Contratante.
Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, duas
casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratação.
8.5. - Em caso de Realinhamento das Propostas os Descontos terão que apresentar um percentual igual de item
a item (desconto linear), ou seja: se o Licitante oferecer um lance verbal de 10% no total do Lote, este desconto
deverá ser aplicado item a item sem nenhuma disparidade, não sendo aceito que um item leve um desconto
maior que o Outro item.
8.6 - As Empresas que precisarem apresentar realinhamento terão o prazo de 48 horas após encerramento da
Sessão e lavrada a Ata para entregarem suas propostas realinhadas e assinadas no Setor de Licitação. Não
serão aceitas propostas enviadas por qualquer outro meio de Comunicação, não sendo mais recebida a
posteriori e estando desclassificadas as que descumprirem o prazo referido.
8.7 - A validade dos produtos ofertados será de no mínimo 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de
entrega. O prazo para entrega dos produtos será de 24 horas após a emissão da OF – Ordem de Fornecimento
– emitida pelo Setor Responsável e/ou da Secretaria solicitante.
9. HABILITAÇÃO

9.1.
Será considerada habilitada a licitante primeira classificada que apresentar os documentos a
seguir indicados, por meio de envelope hermeticamente fechado, na forma já mencionada no subitem 6.1.
9.2.
A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e conter,
obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação:
9.3.
A documentação relativa à habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, econômica- financeira e
técnica, conforme a constituição, consistirá em:
9.3.1. DA REGULARIDADE JURÍDICA

9.3.1.1.

Registro Comercial, no caso de empresa individual.

9.3.1.2.
Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades empresárias, Cooperativas e congêneres e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores (os documentos em apreço deverão estar acompanhados
da última alteração contratual).
9.3.1.3.
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de
diretoria em exercício (os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva).
9.3.1.4.
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir (os documentos em apreço deverão estar acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva);
9.3.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

9.3.2.1.

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas(CNPJ).

9.3.2.2.
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HXLDGIF3RZBAD2YUSWZ9IG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Almadina

Quarta-feira
13 de Maio de 2020
125 - Ano - Nº 2332

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
CNPJ: 14.147.466/0001-29
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2020

9.3.2.3.
Certidão conjunta negativa ou prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos Federais e
Certidão da Dívida Ativa da União); Certidão conjunta negativa ou prova de regularidade com a Fazenda
Estadual do domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
9.3.2.4.
Certidão Negativa de Débitos do Município do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei,
9.3.2.5.
Prova de Regularidade Fiscal (CRF – Certificado de Regularidade Fiscal), emitida pela Caixa
Econômica Federal, relativamente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
9.3.2.6.
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos da Lei 12.440 de 07 de Junho de 2011,
Resolução Administrativa TST nº 1470/2011 e Inciso IV do Art. 27 e Inciso V do Art. 29 da Lei 8.666/93 introduzidos
pela Lei 12.440 de 07 de Junho de 2011.

9.3.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

9.3.3.1.
Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da comarca
da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física, e no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para
entrega dos envelopes, de acordo com inciso II do artigo 31 da Lei Federal 8.666/93.
9.3.4. QUALIFICAÇÃO TECNICA E REQUISITOS DE CUMPRIMENTO DO EDITAL

9.3.4.1.
Declaração da licitante, em papel timbrado da empresa, que conhece e aceita o inteiro teor
completo do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os
documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação, conforme
modelo do Anexo VIII deste edital;
9.3.4.2.
Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de catorze anos, conforme modelo do Anexo VI deste edital.
9.3.4.3.
Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as penalidades
cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação e habilitação com a administração
pública, conforme Anexo V deste edital;
9.3.4.4.
JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS REFERIDOS NESTE ITEM (ITEM 9 – DA HABILITAÇÃO), SERÃO
APRESENTADOS PARA FINS DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO SE ACHA DECLARADA
INIDÔNEA PARA LICITAR E CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU SUSPENSA DO DIREITO DE LICITAR OU
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL;
9.3.4.5.
Apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito publico ou privado, em
papel timbrado do emitente, contendo informações que comprovem a aptidão para o desempenho de
atividades pertinentes em características, indicar prazos das atividades executadas ou em execução pela
licitante, quantidades com a prestação do objeto licitado, acompanhados de notas fiscais e homologação ou
extrato com o valor dos contratos a fim de atendimento do art.30, II da Lei 8.666/93.
Observação: Toda documentação devera ser entregue devidamente organizada e identificada nas respectivas
ordens exigidas pelo edital.
9.4. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS:

9.4.1.1.
Os documentos necessários à HABILITAÇÃO, indicados no subitem 9.1, poderão ser apresentados
por qualquer processo de cópia, devidamente autenticados por Cartório competente ou publicação em órgão
da Imprensa Oficial. Não será aceito qualquer documento via fax ou em papel termo sensível.
9.4.1.2.
Os documentos indicados nos subitens 9.1 poderão ser apresentados por impressão via INTERNET,
neste caso, somente serão aceitos se estiver impresso o site que o disponibilizou e houver a possibilidade da
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conferência de sua veracidade, devidamente observados os prazos de validade.

9.4.1.3.
Toda a documentação apresentada pelos interessados, para fins de habilitação, deverá
pertencer à empresa (filial ou matriz) que efetivamente fornecerá os serviços, objeto da licitação, ou seja, o
número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) deverá ser o mesmo em todos os
documentos, com as seguintes exceções:
9.4.1.3.1.
Quando a licitante apresentar-se como filial, poderão ser apresentados com o CNPJ da
Matriz, a Certidão conjunta negativa ou prova de regularidade com a Fazenda Federal (subitem 9.3.2.3.), e o
CRF, relativo ao FGTS (subitem 9.3.2.5.), desde que o interessado comprove que o recolhimento do INSS e do
FGTS é realizado de forma centralizada, onde é feito o recolhimento centralizado.
9.4.1.4.
Todos os documentos acima referidos deverão estar com prazo de validade em vigor, na data
de abertura dos envelopes, contendo a habilitação dos interessados.
9.4.1.5.
Para comprovação dos atestados exigidos no subitem 9.3.4.1, os mesmos deverão vir
acompanhados de cópia do contrato que o originou, bem como extrato de publicação e com firma
reconhecida do representante legal do emitente ou nota fiscal dos serviços e/ou produtos referidos.
10. SESSÃO DO PREGÃO
10.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes,
o Pregoeiro declarará aberta a sessão do PREGÃO, oportunidade em que não mais aceitará novos
proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de
Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.
10.2.

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

10.2.1.
Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o atendimento
a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo imediatamente
desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.
10.2.2.
O Pregoeiro classificará o autor da proposta de maior desconto e aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de maior
desconto, para participarem dos lances verbais.
10.2.3.
Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula
anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 3 (três), para que seus
autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas.
10.2.4.
Serão desclassificadas as propostas que não atenderem quaisquer das exigências deste Edital ou
que se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes, bem como aquelas que consignarem preços,
simbólicos, irrisórios, de valor zero, manifestamente inexequíveis, financeiramente incompatíveis com o objeto da
licitação ou maiores que o preço máximos estabelecido para cada item;

10.3.

LANCES VERBAIS

10.3.1.
Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade para nova disputa, por meio de lances
verbais e sucessivos, de valores distintos e crescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior
desconto e os demais.
10.3.2.
Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será
realizado sorteio no certame para definir a ordem de apresentação dos lances.
10.3.3.
A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante,
para efeito de posterior ordenação das propostas.
10.4.

JULGAMENTO
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10.4.1.
O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das propostas e
Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas por lote, ao critério do menor preço por lote,
do objeto deste Edital.
10.4.2.
A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de todas as
licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, das licitantes proclamadas para tal,
classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao
valor;
10.4.3.
Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a consulta de preços.
Quando convocado pelo Pregoeiro, o licitante desejar efetuar ligações para consulta de preços, ou estiver
ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o direito ao lance e será excluído da
etapa de lances para aquele lote;
10.4.4.
Somente serão aceitas as consultas efetuadas via telefone na fase de negociação caso o preço
do licitante não esteja compatível com o preço médio obtido na consulta ao mercado, quando este tiver
interesse em cobrir o preço apurado na pesquisa de mercado.
10.4.5.
A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no
envelope “Documentos de Habilitação” da licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao
atendimento das exigências constantes do presente Edital.
10.5.

10.5.1.1.

Etapa de Classificação de Preços
Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes.

10.5.1.2.
O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram
propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados.
10.5.1.3.

O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas

as licitantes.

10.5.1.4.
Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos
pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, lances verbais estes que deverão ser formulados de
forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, ficando esclarecido que o valor do primeiro lance verbal
deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada.
10.5.1.5.

O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas (para os lances
verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escritas classificado como menor
preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem decrescente de valor.

10.5.1.6.
O Pregoeiro poderá estabelecer lances mínimos a serem ofertados de acordo com o lote
a ser adquirido, em negociação com os licitantes classificados para etapa de lances verbais.
10.5.1.7.
Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem
lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão do Pregão.
10.5.1.8.

Nas situações previstas nos subitens 10.5.1.6. e 10.5.1.7., o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor preço para a administração.

10.5.1.9.
Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às
sanções administrativas constantes do item 17, deste Edital.
10.5.1.10.

Será desclassificada a proposta que contiver preço ou prestação dos serviços
condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão;

10.5.1.11.
A proposta de preços que for superior ao valor estimado na Planilha de Referencia deste
Edital será considerada desclassificada.
10.5.1.12.

-Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na
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proposta específica, prevalecerão as da proposta.

10.5.1.13.

- O critério do julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE a ser efetivamente pago
pelo Município, consoante as propostas apresentadas na forma do solicitado neste Edital.

10.5.1.14.
- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeito.
10.5.1.15.
- Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.
10.5.1.16.
-Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do Edital e que
seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.
10.5.2.
-Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação
de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.
10.5.3.
-Constatado o atendimento pleno às exigências deste Edital, será declarado o proponente
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste edital para o qual apresentou proposta.
10.5.4.
Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das
condições de habilitação do proponente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que
atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital
para o qual apresentou proposta.
10.5.5.
Apurada a melhor proposta que atenda ao Edital, o Pregoeiro deverá negociar para que seja
obtido um melhor preço.
10.6.
Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio, e
pelos licitantes.
10.7.
Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao Pregão, o
Pregoeiro devolverá, aos licitantes julgados desclassificados, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”
inviolados, podendo, todavia, retê-los até a emissão de empenho dos licitantes vencedores da licitação.
10.8.
Do tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte
segundo a lei complementar123/06:

10.8.1.
Em caso de participação de licitante que detenha a condição de microempresa ou de empresa
de pequeno porte nos termos da Lei 123/06, serão observados o seguinte:
a)
Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de
pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas pela
microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta
melhor classificada apresentada por empresa que não estiver amparada por esta lei complementar.
b)
A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a
oportunidade de apresentar novo lance de preço no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após a notificação
por parte do Pregoeiro, sob pena de preclusão.
c)
Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma
da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício
do mesmo direito
d)
No caso de equivalência de valores apresentados pelas micros empresas e empresas de
pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea “b”, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta.
e)
Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “b”, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
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11. RECURSOS

11.1.
Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para
apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
11.2.
O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão
reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para apresentar
contra-razões no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.
11.3.

A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a decadência do direito de

recurso.

11.4.

Os recursos deverão ser decididos no prazo de 03 (três) dias úteis.

11.5.
O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.6.
O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e
comunicado a todos por meio da publicação publicado no Diário Oficial do Município.

12. ADJUDICAÇÃO E DAHOMOLOGAÇÃO

12.1.
Inexistindo interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao(s) licitante(s)
vencedor(es), com a posterior Homologação do resultado pela Autoridade Competente.
12.2.
Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao(s) licitante(s) vencedor(es) e homologará o
procedimento licitatório.
13. DO REAJUSTE DOPREÇO
13.1. O preço unitário da contratação somente poderá ser reajustado após a vigência contratual de 12 (doze)
meses, em percentual a ser discutido entre as partes, tendo como limite o percentual máximo da variação
positiva do IGP-M/FGV do período ou outro indicador econômico que vier a substituí-lo, apurado nos 12
(doze)meses anteriores.
13.2.

DA ALTERAÇÃO DO PREÇO

13.2.1. É vedada a alteração dos preços, exceto nas hipóteses, expressamente, previstas em lei (art. 65 da Lei
Federal n.º 8.666/93), de forma a manter e assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato a ser
celebrado, em consonância com os termos e condições da proposta apresentada.
14. INSTRUMENTO CONTRATUAL
14.1.
Homologada a licitação pela Autoridade Superior, o Município de Almadina convocará o
proponente vencedor para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis,
contados a partir da convocação. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pelo proponente vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito
pelo órgão comprador.
14.2.
Havendo recusa da licitante vencedora em atender a convocação no prazo mencionado no
item anterior é facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para assinar a Ata de Registro de Preços ou revogar a licitação. Contudo, antes de tal convocação, deverão
ser examinados os seus documentos habilitatórios, que deverão atender as exigências editalícias.
14.3.

No ato da contratação, o proponente vencedor deverá apresentar documento de procuração
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devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar a Ata de Registro de Preços
em nome da empresa.
14.4.
A licitante obriga-se a aceitar, os acréscimos ou supressões à Ata de Registro de Preços de até
25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, resultante de acordo celebrado entre as partes, na
forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei Federal N.º 8.666/93, sempre que solicitado pela Administração, nas
mesmas condições, desde que dentro do prazo contratual estabelecido.
15. DO CONTRATO

15.1.
Encerrado o procedimento licitatório, com a publicação da Homologação do resultado, o(s)
licitante(s) vencedor(es), em consonância com o preceituado no art. 64 da Lei Federal n.º 8.666/93, será(ão)
convocado(s) para assinar o respectivo instrumento de Contrato, nos termos da minuta constante do Anexo II
deste Edital.
15.2.

O(s) adjudicatário(s) terá(ão) o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação, para
assinar o instrumento contratual, podendo ser prorrogado, por uma vez, por igual período, quando solicitado
pela licitante durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

15.3.
Farão parte integrante do contrato, todos os elementos apresentados pelo(s) licitante(s)
vencedor(es) que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, independentemente de transcrição.
15.4.
Na hipótese de o(s) adjudicatário(s) deixar(em) de assinar o contrato no prazo fixado, sem
justificativa expressa e aceita pela Administração, decairá do direito à contratação.
15.5.
Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato decorrente desta
licitação somente será aceita se apresentada antes do decurso do prazo fixado no subitem 15.2. e
devidamente fundamentada com justo motivo.
15.6.
O contrato a ser assinado com a(s) licitante(s) vencedora(s) terá a vigência Até o dia 31 de
dezembro de 2020, podendo ser prorrogado nas mesmas condições e garantias previstas neste edital e
proposta do licitante, contado a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado caso haja
necessidade ou ainda rescindido a qualquer tempo.
15.6.1.
A prestação dos serviços deverá ser efetuada a partir da data de assinatura do contrato,
juntamente com a emissão da Autorização de Fornecimento, atestado pelo secretario responsável pela pasta,
sendo o pagamento proporcional aos serviços/produtos entregues previamente solicitados.
15.7.

Correrão por conta do contratado às despesas que incidirem ou venham a incidir sobre o

contrato.

15.8.
Na ocorrência da hipótese de o(s) adjudicatário(s) deixar(em) de retirar o instrumento no prazo
fixado neste ato convocatório, o fato em si constituirá descumprimento total da obrigação assumida, podendo
o respectivo objeto da licitação ser adjudicado à licitante remanescente, na ordem de classificação do lote ou
grupo de lote, a exclusivo critério da Administração, sujeitando-se o licitante faltoso, ainda às penalidades e
sanções previstas neste ato convocatório e na legislação pertinente.
15.9.

A empresa que descumprir as suas obrigações, o não atendimento das cláusulas prevista neste
edital, Termo de Referencia e Contrato, serão impedidas de participarem de licitações por um período de 05
(cinco) anos, nos termos do Art. 87., II, III, IV e § 1º e § 2º, Pela inexecução total ou parcial do contrato.

15.10.
Por ocasião da assinatura do instrumento contratual, o(s) licitante(s) contratado(s) está(rão)
obrigado(s) a, previamente, reapresentar novos comprovantes de regularidade do INSS (por intermédio da CND
– Certidão Negativa de Débito) e do FGTS (por meio do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS), caso as
apresentadas na licitação estejam vencidas.
16. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SUA VERIFICAÇÃO:

16.1.
Os produtos/serviços serão solicitados de acordo a necessidade atendendo ao cronograma de
execução preestabelecido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria solicitante, de forma a garantir o
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fornecimento, independente de suas localizações.

16.2.
Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta de preços apresentada, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da
aplicação de penalidades.
17. DO PAGAMENTO E DO PREÇO.

17.1.
O pagamento somente será efetuado após o recebimento dos materiais no prazo solicitado, na
forma e local especificados neste ato convocatório e em seus anexos, acompanhado dos documentos fiscais
respectivos, devidamente atestados pela Secretaria Municipal solicitante.
17.2.

O pagamento será efetuado pela tesouraria do Município, até o 15° (decimo quinto) dia útil,
contados da data da relação de frequência e apresentação das NOTAS FISCAIS devidamente atestadas pelo
servidor responsável da(s) Secretaria(s) a que se refere o item anterior.

17.3.

Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento
passará a fluir após a sua reapresentação.

17.4.
A critério da contratante, poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir dívidas de
responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular
execução contratual.
17.5.

A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número
de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da
Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.

17.6.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa do Contratante, o valor devido será
acrescido de encargos moratórios calculados desde a data final do período de adimplemento até a data do
efetivo pagamento, o valor original deverá ser atualizado pelo IGPM-DI da FGV.

17.7.
Nos casos de eventuais falhas da prestação dos serviços, a parcela referente aos serviços não
executados, ou faltas injustificadas, dentre outros problemas ocorridos, são deduzidos do pagamento
respectivo, pelo valor unitário da linha ou do lote, conforme ocaso.
18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
18.1. A despesa decorrente da aquisição dos bens relacionados neste processo correrá à conta da(s)
seguinte(s) dotação(ões) do orçamento vigente.
19. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

19.1.

Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA:

19.2.
Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com
a disponibilização dos meios/recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, na
qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;
19.3.
Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou dos materiais empregados;
19.4.

Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos

serviços;

19.5.
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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19.6.

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

19.7.
Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, 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 nº 8.666, de1993.
19.8.
Providenciar e selecionar, a seu exclusivo critério, e contratar, em seu nome, a mão de obra
necessária à execução dos serviços, seja ela especializada ou não, técnica ou administrativa, respondendo por
todos os encargos trabalhistas, sindicais previdenciários, sociais e honorários advocatícios.
19.9.
Cumprir rigorosamente todas as disposições legais referentes à segurança, higiene e medicina do
trabalho fornecendo, por sua conta, todos os materiais necessários à segurança dos empregados.
19.10.
Será da Contratada a inteira e total responsabilidade, civil ou penal, nos casos de danos causados
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura.
19.11.
Arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução
deste Contrato, isentando a contratante de qualquer responsabilidade.
19.12.
Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na prestação dos serviços,
salvo, a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, desde que
devidamente apurados na forma da legislação vigente e sejam comunicados à contratante, no prazo máximo
de até 2 (dois) dias da ocorrência.
19.13.
Exigir dos profissionais, no momento da contratação, a comprovação de registro no Conselho
Respectivo, bem como o certificado da especialização.
20. DAS PENALIDADES

20.1.
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da
CONTRATADA, sujeitando-a às seguintes penalidades:
20.2.
20.3.
20.4.

Advertência que será aplicada sempre por escrito.
Multa nos seguintes percentuais:
Multa no importe de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor do fornecimento;
20.5.
Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, no caso de atraso superior a trinta
dias, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou instrumento equivalente;
20.6.
Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Publica Municipal.
20.7.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
20.8.
Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento de indenização à
CONTRATANTE por perdas e danos;
20.9.
As sanções previstas neste item poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com
a gravidade da infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da
intimação do ato.
20.10.
Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força
maior ou caso fortuito.
20.11.
Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra, revolução,
bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou acontecimentos
assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes contratantes.
21. DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES

21.1.
A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública
poderá ser também aplicada àqueles que:
21.1.1.
Retardarem a execução do pregão;
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21.1.2.
21.1.3.

Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração;
Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

22. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:

22.1.
Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do presente
edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de acordo com os prazos do Art. 41 da Lei
8.666/93, no endereço discriminado no subitem 2.1 deste edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição
no prazo de vinte e quatro horas. Demais informações poderão ser obtidas pelo, ou email:
almadinalicitacao@gmail.com
22.2.

Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os respectivos prazos

legais.

22.3.

Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data para a realização

do certame.

23. DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1.
Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação e da
proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.
23.2.

As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a
segurança da contratação (artigo 4º, parágrafo único do Decreto Federal nº3555 de 08 de setembro de 2000).

23.3.
Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais como dos
Documentos de Habilitação apresentados na sessão.
23.4.
É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem
como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as
decisões.
23.5.

É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após a abertura da sessão do Pregão.

23.6.
O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previsto no
parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.
23.7.
A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou
por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.
24.
Quaisquer esclarecimentos e informações adicionais sobre esta Licitação, poderão ser solicitados à
Comissão Permanente de Licitação - CPL, no endereço indicado no preâmbulo deste Edital, ou através do email: almadinalicitacao@gmail.com, até o segundo dia útil anterior a data de apresentação das propostas.
25.
- O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas surgidas na relação contratual a ser firmada com
base na presente licitação é o da Comarca de Coaraci– BA, excluído qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
Almadina, 06 de maio de 2020.

Dalton Luiz Almeida Filho
Pregoeiro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2020
O Presente Termo de Referência tem como objetivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO
PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OS VEÍCULOS LOCADOS E PERTENCENTES A FROTA DO
MUNICÍPIO DE ALMADINA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS
ANEXOS E MODELO DE PROPOSTA, ANEXOS DO EDITAL, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS.

2. JUSTIFICATIVA:
2.1. O presente certame será realizado na modalidade de Pregão Presencial, visando o MAIOR DESCONTO POR
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS. A contratação pretendida tem por finalidade atender as demandas
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operacionais, concernente à frota de veículos locados e pertencentes ao município de Almadina, mantendo-os
em perfeitas condições de uso, trafegabilidade, rendimento e segurança, assegurando que estes veículos,
estejam à disposição dos serviços a qualquer tempo em que forem demandados, e com isso, garantir a
eficiência e eficácia na qualidade da prestação dos serviços públicos à comunidade. Considerando-se, ainda,
que o Município não possui mão de obra especializada, nem tão pouco acessórios e peças/materiais
necessários para realização dos serviços de manutenção dos veículos e, para se manter um transporte eficiente,
de forma a garantir a qualidade dos serviços, necessário se faz a contratação, objeto deste Termo de
Referência.
2.1 Do detalhamento do objeto:
Serviços / Peças

Especificação
Serviço de manutenção de veículos (mão de obra)

Manutenção Veicular

Fornecimento de peças, acessórios, componentes
e/ou materiais necessários à manutenção e
conservação de veículos

2.3. A licitação, para a contratação de que trata o objeto deste Termo de Referência, em único Item justifica-se
pela necessidade de preservar a integridade qualitativa do objeto, uma vez que vários prestadores de serviços
poderão implicar descontinuidade da padronização, bem como em dificuldades gerenciais e, até mesmo,
aumento dos custos, pois a contratação tem a finalidade de formar um todo unitário. Some-se a isso a
possibilidade de estabelecimento de um padrão de qualidade e eficiência que pode ser acompanhado ao
longo dos serviços, o que fica sobremaneira dificultado quando se trata de diversos prestadores de serviços.

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. Os serviços a serem contratados dadas às suas características, usualmente encontradas no mercado e de
fácil especificação, inserem-se no conceito de bens e serviços comuns, para fins do disposto na Lei nº 10.520/02.
3.2. O objeto da contratação caracteriza-se como serviço essencial e continuado, enquadrando-se na exceção
do art.57, II, da Lei nº 8.666/93, sendo imprescindível a continua manutenção destes, caso contrário, implicará no
aumento da utilização o uso dos veículos da frota municipal, resultando em gastos excedentes para o Município
de Almadina.
3.3. O Colendo Tribunal de Contas da União exemplifica como serviço continuado a manutenção de veículos,
conforme jurisprudência abaixo:
Serviços de natureza contínua são serviços auxiliares e necessários a Administração no
desempenho das respectivas atribuições. São aqueles que, se interrompidos, podem comprometer
a continuidade de atividades essenciais e cuja contratação deva estender-se por mais de um
exercício financeiro. O que é continuo para determinado órgão ou entidade pode não ser para
outros. São exemplos de serviços de natureza contínua: vigilância, limpeza e conservação,
manutenção elétrica, manutenção de elevadores, manutenção de veículos etc. Em processo
próprio, deve a Administração definir e justificar quais outros serviços contínuos necessita para
desenvolver as atividades que lhe são peculiares. (TCU. Licitações e contratos: orientações e
jurisprudência do TCU/Tribunal de Contas da União. 4. ed. rev., atual. e ampl. Brasília: TCU,
Secretaria- Geral da Presidência; Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e
Publicações, 2010, p. 772)

3.4. A manutenção preventiva e corretiva de veículos é um serviço essencial para manter a integridade dos
veículos deste Município, razão pela qual tal serviço não pode sofrer descontinuidade, sob pena de paralisação
de funções de permanente interesse público. Portanto, resulta a possibilidade jurídica de se aplicar o disposto no
art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, desde que a Administração demonstre a vantagem econômica da prorrogação.

4.

DA FROTA DE VEICULOS
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4.1. Compõem a frota de veículos do Município os seguintes veículos:

Gabinete do Prefeito
Condição

Modelo

Marca

Placa

Ano/Modelo

Locado

Hilux sw4

Toyota

PLO-1ª20

2019

Condição

Modelo

Marca

Placa

Ano ou
Modelo

Próprio

Uno Mille Way Economy

Fiat

JSC-4739

2010

Próprio

Bandeirante

Toyota

JOE-2705

1997

Próprio

F-4000

Ford

JQC-0922

1997

Próprio

JEEP

JEEP

JLE-9413

1997

Próprio

Basculante PAC

VW

OZF-4940

2013

Próprio

RETROESCAVADEIRA

CASE

Y65ALM

2013

Próprio

MOTONIVELADORA

CASE

VHP-845B

2013

Próprio

RETROESCAVADEIRA

CASE

LAJJD-0010

2018

Locado

308 Active

Peugeot

OZG-5628

2014

Condição

Modelo

Marca

Placa

Ano ou
Modelo

Próprio

Ônibus

VW

OUV-3289

2013

Próprio

Ônibus

Mercedes

OZO-5570

2013

Próprio

Micro-ônibus

Volare

DIT-7980

2008

Próprio

Uno Mille Way Economy - Preto

Fiat

JSC-8250

2010

Modelo

Marca

Placa

Ano ou
Modelo

Secretaria de ADM

Secretaria de Educação

Secretaria de Saúde
Condição
Próprio

Fiorino - Ambulância

Fiat

JSG-1045

2006

Próprio

Kangoo - Ambulância

Renault

OZE-8515

2013

Próprio

Montana - Ambulância

Chevrolet

PKT-2529

2018

Próprio

Strada - Ambulância

Fiat

PKY-7999

2018

Locado

Uno

Fiat

OUG-5517

2014

Próprio

Uno Mille Fire – Azul

Fiat

JPK-8668

2007

Próprio

Montana - Ambulância

Chevrolet

PKY-6590

2018

4.2. O quantitativo/marca/modelo dos veículos poderá sofrer alteração mediante a elaboração de termo
aditivo para essa finalidade. A atualização da frota será formalizada a empresa mediante correspondência
oficial.

5.

FUNDAMENTO LEGAL:
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O procedimento licitatório a ser adotado obedecerá, integralmente, ao que estabelece as Leis Federais n 8.666
de 21.06.1993, Lei Federal nº 10520, de 17.07.2002, com suas alterações e todas as demais normas e legislação
vigentes e aplicáveis ao presente termo.

6.

DA ESTIMATIVA ANUAL – PEÇA / MATERIAL, MÃO DE OBRA / SERVIÇO

6.1. O valor estimado para o período de 12 (doze) meses foi obtido com base na soma dos valores de serviços
prestados de manutenção de veículos incluindo mão de obra e peças, materiais e acessórios utilizados de
janeiro de 2018 até dezembro de 2018. Na estimativa foi também considerado o envelhecimento natural dos
carros que acarretará em uma maior frequência de manutenção e substituição de peças.

7. DA EXECUÇÃO E ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS
7.1. Os serviços compreendem a manutenção da Frota de Veículos Oficiais, com serviços e fornecimento de
peças, acessórios, componentes e outros materiais, abrangendo todas as áreas e especialidades automotivas
afetas à integridade dos veículos e relativos à manutenção, análise, avaliação e diagnóstico, desmontagem,
montagem, retificação, reparação, correção, restauração, reposição, troca e remendo em pneus e câmaras
de ar furados ou danificados.
7.2. O serviço de manutenção veicular será pago considerando a hora/trabalho para mão de obra e pelo
percentual de desconto do preço à vista das tabelas das montadoras para peças e acessórios utilizados.
7.3. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva constarão de:
a) emprego de mão de obra pela empresa contratada para execução de reparos, conservação e
recuperação de veículos;
b) fornecimento e aplicação de peças e acessórios de reposição genuínos, originais ou similares que atendam
às recomendações do fabricante, a serem utilizados na execução dos serviços objeto da licitação.
7.4. A manutenção veicular deverá ser realizada com periodicidade recomendada pelos fabricantes e de
acordo com as especificações dos mesmos, sempre mediante solicitação da Contratante, bem como quando
houver a necessidade decorrente de imprevistos, tais como: panes mecânicas e elétricas, casos fortuitos ou
motivos de força maior.
7.5. Os serviços serão executados com estrita observância dos prazos e valores constantes nas tabelas
relacionadas abaixo, que serão fornecidas à Contratante, pela empresa vencedora do certame, quando da
assinatura do instrumento contratual, por serem ferramentas essenciais à fiscalização do contrato e ao
pagamento das Ordens de Serviços:
7.5.1. Tabela do Fabricante de Tempo Padrão de Mão de Obra para os serviços de manutenção veicular.
7.5.2. Tabela Oficial de Preços à vista de Peças e Acessórios Novos e Genuínos emitida pelos fabricantes dos
veículos.
7.6. A empresa contratada deverá atender prontamente a todos os chamados que receber do Fiscal do
Contrato em no máximo 4 (quatro) horas, contadas do registro da solicitação dos serviços, quando da
ocorrência de panes em componentes dos veículos/motores
7.7. A empresa contratada deverá apresentar o orçamento para a execução dos serviços no prazo máximo de
2 (dois) dias úteis após a entrada do veículo no seu estabelecimento ou da solicitação do serviço pelo Fiscal do
Contrato.
7.8. Todo serviço somente será realizado após autorização do Fiscal do Contrato juntamente com o Secretário
de Administração.
7.9. A empresa contratada deverá fornecer números de telefone fixos e celulares ou quaisquer outras formas de
comunicação com os responsáveis pelas equipes de manutenção veicular.
7.10. Os serviços deverão ser prestados de forma ininterrupta no período de 08h as 18h, nos dias úteis, e de 08h
as 13h, aos sábados.
7.10.1. Verifica-se a necessidade da prestação dos serviços aos sábados, de 08h as 13h, haja vista que há
prestação de serviço no Setor de Transporte aos sábados de forma eventual, caso contrário, prejudicaria a
prestação do serviço do MUNICIPIO.
7.11. As revisões de caráter preventivo deverão obedecer aos cronogramas de manutenção definidos pelos
fabricantes nos Manuais de Proprietário, analisado o interesse da Administração em sua execução.
7.12. Das especificações do fornecimento de peças e acessórios:
7.12.1. A empresa contratada deverá providenciar, quando houver necessidade de substituições de acessórios,
componentes, partes e peças de reposição, orçamento, com os valores à vista das tabelas de preços das
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fabricantes, que deverão ser apresentados ao Fiscal do Contrato com o desconto contratual disposto na
proposta de preços vencedora da licitação.
7.12.2. As peças e acessórios deverão ser novos e de primeiro uso, com garantia de fábrica/montadora.
7.12.3. As peças e acessórios substituídos deverão ser entregues à Contratante, no ato da entrega do veículo
devidamente consertado.
7.12.4. A empresa contratada deverá prestar contas e esclarecimentos sobre as peças e acessórios adquiridos e
serviços subcontratados, fornecendo toda e qualquer informação ao Fiscal do Contrato para
acompanhamento da execução contratual.
7.12.5. As peças e acessórios fabricados no Brasil ou no estrangeiro de venda regular no Brasil, também serão
fornecidos com o percentual de desconto ofertado na Proposta de Preço do licitante para cada uma das
fabricantes.
7.12.6. No caso de fornecimento de peças e acessórios importados de venda não regular no Brasil serão
fornecidos pelo preço de tabela, no mercado nacional, dos fabricantes ou revendedores autorizados dos
veículos. A empresa Contratada deverá apresentar, junto com o orçamento, a indicação do nome do
fornecedor e telefone.
7.13. Das especificações dos serviços de revisão de motor:
7.13.1. Os serviços de revisão de motor: consistem em verificação das correias, óleo, filtro de óleo e de
combustível, juntas e demais componentes, substituindo peças necessárias e outros.
8. EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
8.1. A Contratada deverá possuir, todo o aparelhamento necessário para execução do serviço
objeto da presente licitação, que deverá ser, no mínimo, semelhante à seguinte configuração:
a) Elevador automotivo com capacidade para operar com todos os modelos dos veículos objeto deste termo
de referência;
b) Equipamento computadorizado para mapeamento de injeção eletrônica (motores a gasolina), limpeza e
análise de bicos injetores (motores a gasolina);
c) Elevador/rampa para lubrificação;
8.2. A empresa licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços declaração de
que possui instalações, equipamentos, aparelhamento e ferramentas principais disponíveis para a execução do
objeto licitado, devendo dispor, obrigatoriamente, de no mínimo:
a) endereço das instalações (oficina, Almoxarifado e outras informações);
b) espaço físico coberto disponível para acomodação dos veículos da frota do Municipio mencionados no item
4, simultaneamente e que ofereça segurança 24 (vinte e quatro) horas;
c) pessoal técnico disponível para a execução dos serviços
8.3. Deverá ser facultado ao Município vistoriar as dependências da licitante para avaliar as
condições físicas das instalações, verificar equipamentos, aparelhamento, ferramentaria e pessoal especializado
para a execução dos serviços.
8.4. Os danos e/ou prejuízos que venham a ocorrer nos veículos, que se encontram descritos
neste termo de referência, e/ou seus acessórios, e, que estejam sob a responsabilidade da Contratada, serão
ressarcidos ao Município no prazo estipulado na notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena de multa,
sem prejuízo das demais sanções e penalidades cabíveis.
8.5. Após a execução de quaisquer serviços a empresa CONTRATADA deverá proceder à limpeza interna e
externa dos veículos submetidos aos seus cuidados, entregando-os, perfeitamente limpos e lavados.
8.6. Os serviços objeto da licitação serão executados nas dependências da empresa prestadora
dos serviços.
8.6.1. A CONTRATADA deverá possuir área para guarda dos veículos em manutenção, em instalações físicas
próprias, proporcionando desta forma a segurança do patrimônio público e evitando a exposição deste as
intempéries durante o período em que permanecer nas dependências da empresa.
9. DO ORÇAMENTO PRÉVIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E APLICAÇÃO E/OU FORNECIMENTO DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO
9.1. Os serviços executados, bem como a aplicação e/ou fornecimento de peças e acessórios de reposição,
quando solicitados, ficarão sujeitos, obrigatoriamente, à:
9.1.1. apresentação de orçamento prévio para análise e aprovação do CONTRATANTE e deverá conter a(s)
descrição(ões) e preço(s) do(s) serviço(s) a ser (em) realizado(s) e prazo de execução do(s) mesmo(s) contado
da data de entrada do veículo na oficina;
9.1.2. a(s) especificação(ões) e preço(s) da(s) peça(s) e/ou acessório(s) de reposição original (is), constando
nome(s), referência(s), modelo(s), capacidade(s) etc;
9.2. Na solicitação de orçamento prévio pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá apresentar o mesmo no
prazo de 02 (dois) dias úteis.
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9.3. O CONTRATANTE poderá recusar o orçamento prévio e solicitar à CONTRATADA a sua revisão, e que a
execução dos serviços se dê com o que for aprovado.
9.4. Será facultado ao CONTRATANTE, conferir os preços propostos no orçamento prévio, por meio de pesquisa
de mercado, antes da aprovação do mesmo.
9.5. As peças e/ou acessórios substituídos pela CONTRATADA, deverão ser entregues ao CONTRATANTE, no ato
do recebimento do veículo devidamente consertado.
10. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
10.1. Será vencedora a licitante que, atendendo às condições e especificações deste edital, oferecer o MAIOR
DESCONTO.

11. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
11.1. A CONTRATADA deverá recolher os veículos para conserto à sua oficina quando do recebimento da
Ordem de Serviço do CONTRATANTE (via e-mail ou documento impresso), devendo iniciar imediatamente os
serviços que se fizerem necessários, observando na sua execução a tabela de tempo – padrão de serviço dos
fabricantes, sendo que a entrega dos referidos veículos devidamente consertados e em condições de uso,
deverá ocorrer até o primeiro dia útil subsequente à conclusão dos serviços.

12. PRAZOS DE GARANTIA DOS SERVIÇOS E DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO
12.1 O prazo de garantia dos Serviços e peças e acessórios aplicados, deverá ser de no mínimo de 03 (três)
meses ou 5.000 (cinco mil) quilômetros, contado da data do recebimento do veículo pelo CONTRATANTE,
devidamente consertado.
13 DO FORNECIMENTO DAS TABELAS DE TEMPOS PADRÕES DOS FABRICANTES
13.1. A licitante, no ato da SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS, terá que fornecer à Contratante a tabela padrão de
mão e obra – com valor do homem/hora trabalhada – e relação completa de peças, acessórios e/ou materiais
de todos os fabricantes dos veículos, ou seja, para cada grupo, com os respectivos valores em moeda nacional,
podendo ser em papel e/ou em mídia eletrônico-digital.

14 DAS OBRIGAÇÕES
14.1 A CONTRATADA obriga-se a:
a) executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas;
b) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste
contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais
empregados;
c) manter preposto, aceito pelo contratante, para representá-lo quando da execução do contrato;
d) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;
e) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento do contratante;
f) arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;
g) Cumprir as Normas Brasileiras - NBR, publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos
sólidos, bem como as legislações correlatas, dentre as quais a Resolução CONAMA nº 416/2009, a Lei nº
12.305/2010; e a Instrução Normativa IBAMA nº 01/2010;
h) manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
14.2 O CONTRATANTE obriga-se a:
a) acompanhar, conferir e fiscalizar a execução do contrato;
b) proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuados;
c) rejeitar, no todo ou em parte, o serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato;
d) autorizar, quando for o caso, o orçamento apresentado pela CONTRATADA, de fornecimento e/ou
substituição de peças e acessórios a serem utilizados/aplicados nos veículos;
e) atestar os serviços executados pela CONTRATADA, observando o seguinte:
i) - comparar o tempo utilizado na execução dos serviços se compatível com a tabela de tempo – padrão do
fabricante do veículo;
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ii) - exigir sempre da CONTRATADA quando da substituição/aplicação de peças e acessórios, que as mesmas
sejam novas e genuínas
15 DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
15.1 O CONTRATANTE designará um fiscal para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, que registrará,
em relatório, todas as ocorrências relacionadas com sua execução, determinando o que for necessário à
regularização das falhas ou defeitos observados.
15.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal serão solicitadas à autoridade
competente, para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no Art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei nº
8.666/93.
15.3. Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados imediatamente, salvo quando
implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidos no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
15.4. É direito da fiscalização rejeitar quaisquer materiais e/ou serviços, quando entender que a sua execução
está irregular e/ou que os materiais empregados não são os especificados.
16 DO PAGAMENTO
16.1 O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data
da ENTREGA da nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos comprobatórios.
16.2 A nota fiscal/fatura deverá conter, obrigatoriamente, a discriminação do(s) produto(s) fornecido(s), o
período e o número do Contrato a que se refere, e vir acompanhada da primeira via das Ordens de
Fornecimento/Serviço e do Relatório contendo os serviços executados e as peças fornecidas.
17 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
17.1 O Contrato vigorará por 12 meses, contados da sua assinatura, e poderá ser prorrogado, por mútuo acordo
entre as partes, mediante Termo Aditivo, com vantagens para a Administração, por iguais e sucessivos períodos,
observados o limite de 60 meses.
18 DO REAJUSTAMENTO
18.1. Decorridos doze meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser reajustado, alcançando
a data de formulação da proposta e aplicando-se o índice IPCA acumulado no período, a requerimento da
contratada e caso se verifique hipótese legal que autorize reajustamento.
18.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais
ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
18.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente.
18.4. O reajuste terá como objetivo a recuperação dos valores inicialmente contratados da defasagem
provocada pela inflação, de maneira a manter o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato.
26. DISPOSIÇÕES GERAIS
26.1 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações e legislação correlata.

Lindiana Melo Rocha
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO Nº....../2020
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 007/2020

O presente Contrato para celebrar a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OS VEÍCULOS LOCADOS E
PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE ALMADINA,
CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES
NO EDITAL E SEUS ANEXOS E MODELO DE PROPOSTA, ATRAVÉS
DE REGISTRO DE PREÇOS., celebrado entre a PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
ALMADINA
e
a
empresa:
............................................................,
inscrito
no
CNPJ:
......................................................................

O Município de Almadina, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa localizada à Rua Euzébio
Ferreira, 26, Centro CEP 45640-000 Almadina – BA , inscrita no CNPJ sob o nº 14.147.466/0001-29, neste ato
representado pela Excelentíssimo Prefeito Municipal, Milton Silva Cerqueira, brasileiro, casado, portador de RG Nº
03570781-01 SSP-BA e inscrito no CPF 020.784.735-53, residente e domiciliado na Praça Basilia Oliveira, CentroAlmadina – BA, e do outro lado a empresa________________
, situada à
,
, aqui representada
inscrita no CNPJ sob nº
pelo Sr°.
, maior, empresário, inscrito no CPF/MF nº e RG n.º
SSP/BA., residente e domiciliado
, de agora em diante
denominado simplesmente, CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste
como se nele estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento,
nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, e tendo em vista o que consta
no PREGÃO PRESENCIAL 007/2020, as cláusulas e condições a seguir descritas:

1.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOOBJETO

Constitui objeto do presente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OS VEÍCULOS LOCADOS E PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE ALMADINA,
CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS E MODELO DE PROPOSTA,
ANEXOS DO EDITAL, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS. Apresentadas na licitação do Pregão Presencial Nº
......../........ e adjudicado conforme parecer devidamente homologado e publicado na imprensa oficial.
§ 1° - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou supressões
na aquisição dos bens objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

2.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a
seguir especificada:
Unidade Orçamentária:
Projeto Atividade:
Elementos de Despesa:
Fonte Recurso:

3.

CLAUSULA TERCEIRA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor total deste contrato é de R$ ................. (prazo por extenso) para o
fornecimento de .........................................
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§ 1° - Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo nas condições previstas no Art. 65, II, “d” da Lei
8.666/1993.
§ 2° - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes
de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente,
impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.
§ 3° - O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária nominal ao contratado ou crédito em conta
corrente, em até 30 (trinta) dias corridos após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e devidamente atestada a
entrega definitiva do objeto contratado.
§ 4° - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será
imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse
intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual
4.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses contado a partir da sua assinatura, podendo ser
prorrogado, desde que observadas às disposições do art.57 da Lei nº. 8.666/93.

5.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

O prazo de entrega do objeto contratado é imediato, contados a partir da autorização de fornecimento
§ 1º - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem
os prazos em dias de expediente na Administração Pública Municipal. Quando ocorrer o vencimento fora do dia
útil, considerar-se-á o primeiro dia útil imediatamente subsequente, sem ônus para a Administração.
§ 2º - Poderá ser prorrogado o prazo de entrega previsto nesta cláusula, observadas as disposições dos
parágrafos 1º e 2º do Art. 57 da Lei 8666/93.
§ 3º - A forma de fornecimento do objeto do presente contrato é parcelada.
§ 4º - O local de entrega será de acordo a autorização de fornecimento.

6.

CLÁUSULA SEXTA –DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBEJTO

O objeto contratado será recebido, provisoriamente, para efeito de verificação da conformidade do material
e/ou equipamento com a especificação fornecida pelo CONTRATANTE no prazo de até 01 (hum) dia útil.
§ 1º - O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados, pelo CONTRATANTE,
todos os procedimentos previstos no Art. 73, inciso II, da Lei 8.666/93.
§ 2º - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em desacordo com
as especificações do objeto da licitação e as disposições deste Contrato.

7.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES:

O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pelo órgão ou
entidade promotor da licitação, sujeitará o licitante ou o contratado às seguintes sanções previstas nas Leis nº
10.520/02 e nº 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
A) advertência;
B) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União, com
órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito Federal e Municípios
por prazo de até 05(cinco) anos;
C) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do
adjudicatário em assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da
data de sua convocação;
D) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor da parte do objeto não entregue;
E) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não
entregue por cada dia subsequente ao trigésimo.
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§ 1º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de
outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.
§ 2º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
§ 3º - Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências do CONTRATADO, junto ao
CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá atualização monetária;

8.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO:

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais, e as previstas
na Lei nº 8666/93.
§ 1º. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos
incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
§ 2º. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao Contratado
direito a qualquer indenização.
9.

CLÁUSULA NONA – COBRANÇA JUDICIAL

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de
créditos, sempre que possível.

10.

CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS

§ 1º. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado com terceiros,
ainda que vinculados à execução do presente Contrato.
§ 2º. O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.
§ 3º. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em
parte.
§ 4º. Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que compatíveis com os
preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições do Direito Privado.
§ 5º. O CONTRATADO responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução do
fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa do
CONTRATADO, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado ao CONTRATANTE no prazo de 48
(quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE.
§ 6º. Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do objeto contratado, o CONTRATANTE, poderá
optar por uma das seguintes alternativas: a) promover a rescisão contratual, independentemente de
interpelação judicial, respondendo o CONTRATADO pelas perdas e danos decorrentes da rescisão; b) exigir a
execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período total de atraso,
respeitado o disposto na legislação em vigor.
§ 7º. O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, na imprensa
oficial, conforme Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93.

11.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESPONSABILIDADE CIVIL

Serão oferecidas em prazo razoável a ser arbitrado pelo órgão competente para que seja assegurado a plena
execução do contrato, bem como a possibilidade da troca dos bens licitados, que se encontre com vícios ou
defeitos, como também prejuízos causados a terceiros, conforme prevê o Art. 55, VI
da Lei 8.666/1993, podendo ainda o setor de fiscalização recusar os materiais que
não estejam de acordo ao objeto licitado.
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12.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA –FORO
As partes elegem o Foro da cidade de Coaraci - Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. E, por estarem assim justos e
contratados, firmam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas,
que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Almadina-BA, XX de XXXXX de 2020.

MILTON SILVA CERQUEIRA
Prefeito Municipal
Contratante

XXXXXXXXXXXXXXXXX
CPF00000000000000
Contratado

Testemunhas:

CPF:
R.G:

CPF:
R.G:
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ANEXO III
PLANILHA PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2020
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA – BA.
SETOR DE LICITAÇÕES.
Empresa:
Endereço:
Cidade:

Estado:

CNPJ

Telefone:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OS
VEÍCULOS LOCADOS E PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE ALMADINA, CONFORME QUANTITATIVOS E
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS E MODELO DE PROPOSTA, ANEXOS DO EDITAL,
ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS.

MANUTENÇÃO VEICULAR
ITEM

1

2

DESCRIÇÃO

Serviço
obra).

(mão

UND

de

VALOR UNIT
DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS
SERVIÇOS

PERCENTUAL
DE DESCONTO
(%)

VALOR TOTAL
DAS PEÇAS
(R$)

Homem/hora
% Desconto

Material (peças,
acessórios,
componentes e/ou
materiais).

QTD
ESTIMADA DE
SERVIÇOS
(Hh)

VALOR TOTAL

VALOR
ESTIMADO
DAS PEÇAS

R$

Validade da Proposta: 60 dias
Local / Data
Assinatura / carimbo

ANEXO IV
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MODELO DE CREDENCIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2020

A

(nome

da

,
CNPJ
sede

empresa)

n.º

,

com

neste ato representada
à
pelo(s)
(diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e
endereço) pelo presente instrumento de procuração, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es)
(nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a quem confere(m) amplos poderes para
junto à Prefeitura Municipal de Almadina, praticar os atos necessários para representar a outorgante na
licitação na modalidade de Pregão Presencial SRP Nº 007/2020, usando dos recursos legais e
acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los,
apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar
compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com
ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para esta licitação.

,

Local e Data

de

de

Assinatura do responsável legal e carimbo do CNPJ

ANEXO V
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES

A empresa (Nome da Empresa) , com

sito

à

(endereço

completo

(CNPJ)
, Declara, sob
as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e contratação com a
administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores).

Local e Data

,

de

de

Assinatura do responsável legal e carimbo do CNPJ
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGOS DE MENOR

A empresa _____________inscrito no CNPJ n°
, DECLARA, para
fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. (Observação: em caso
afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Local e data,

de

de

Assinatura e carimbo do CNPJ
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO
,
inscrito
no
CNPJ
n°
, DECLARA, por seu representante legal infraassinado para cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, e para fins do Pregão
Presencial SRP nº 007/2020 da Prefeitura Municipal de Almadina-BA, DECLARA expressamente que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe.

Local e data,

de

de

Assinatura e carimbo do CNPJ

.
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ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL

inscrito no CNPJ n°
DECLARA, por seu representante legal infra-assinado
que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, bem
como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das
obrigações desta licitação.

Local e data,

de

de

Assinatura e carimbo do CNPJ
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ANEXO IX
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE CUSTOS DOS PRODUTOS OFERECIDOS

Declaramos, para fins de aceitação da nossa Proposta, que nos preços ofertados, bem como nos lances
verbais por nós realizados, já estão incluídos todos os custos de produção, bem como todas as despesas
necessárias à entrega dos produtos no local exigido, aí incluídos impostos, encargos sociais, taxas, fretes, não
cabendo, portanto, nenhum pagamento além dos valores informados em nossa proposta ou nos lances
verbais por nós realizados.

Local e data

Nome, qualificação e assinatura do licitante.
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ANEXO X
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 007/2020
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(.........................................................................), como representante devidamente constituído de
(..................................................................) doravante denominado....................... (Licitante), para fins do
disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do edital), declara, sob as penas da lei,
em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a)

a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de maneira
independente (pelo ....................................), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 007/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b)

a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃO PRESENCIAL SRP N°
007/2020 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
(identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c)

que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 007/2020, quanto a participar ou não da
referida licitação;

(d)

que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 007/2020, antes da adjudicação do objeto
da referida licitação;

(e)

que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL SRP N°
007/2020, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante do certame antes da abertura oficial das propostas;

(f)

que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes
e informações para firmá-la.
,em

de

de

(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa)
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ANEXO XI
PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
Completo
CEP
Fones / Fax
E-mail
Site Internet
Optante
SIMPLES

SIM ( ) NÃO ( )

Dados do Representante da Empresa para assinatura do Contrato:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço Completo
CEP
Fone / Fax
E-mail
Carteira de
Identidade
Orgão Expedidor
CPF
Dados Bancários da Empresa:
Banco
Agência
Conta
Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço Completo
CEP
Fone / Fax
E-mail

Local e data Assinatura e carimbo da empresa
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ANEXO XII
MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Anual:

007/2020 – Registro de Preços

Validade da Ata: 12 (doze) meses

Pregão Presencial - SRP Nº
Realização da Sessão para recebimento e julgamento de propostas e
007/2020
documentos habilitatórios): xx/xx/2020, às xx:00 horas hs
Realização para Registro Final dos Preços Unitários: xx/05/2020, às xx:00 horas hs
Objeto:

Contratação de empresa para manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para
os veículos locados e pertencentes a frota do município de Almadina, conforme quantitativos
e especificações constantes no edital e seus anexos e modelo de Proposta, anexos do edital,
através de Registro de Preços.
PREÂMBULO

Aos >>>>>>>>>>>dias do mês de XXX do ano de dois mil e vinte (xx/xx/2020), às xx:xx horas, o PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALMADINA BAHIA, inscrita no CNPJ: xxxxxxxxx, com endereço situada na Rua Euzébio Ferreira
26, centro, Almadina/BA, CEP: 46.930-000, representada neste ato pelo PREFEITO MUNICIPAL, o Srº MILTON
SILVA CERQUEIRA, portador do RG n. ...........................SSP/BA., e C.P.F n.°
.............................................................., residente e domiciliada em Almadina – BA, tendo como fundamento
a Ata de Julgamento de Propostas e Documentos de Habilitação, referente ao certame realizado em
xx/xx/2020, do Processo Anual nº 007/2020, Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços – SRP - nº
007/2020, do tipo menor preço Global, conforme avisos e prorrogações publicados nos dias XXXXX, na
Imprensa Oficial do Município, e em jornais de grande circulação, que tem por objeto o REGISTRO DE
PREÇOS PARA Contratação de empresa para manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para
os veículos locados e pertencentes a frota do município de Almadina, conforme quantitativos e
especificações constantes no edital e seus anexos e modelo de Proposta, anexos do edital, através de
Registro de Preços.I, para o período de 12 (doze) meses, sendo o fornecimento de forma parcelada, e que
ao final do certame realizado em xxx/xx/2020, foi declarada vencedora e adjudicada a empresa que
ofertou o menor valor Global, e que apresentou todos os documentos habilitatórios conforme Edital, que
concluídas as etapas, os atos foram HOMOLOGADOS pelo gestor do MUNICIPIO, conforme publicação, no
Diário Oficial do Município, RESOLVE, portanto REGISTRAR OS PREÇOS para cumprimento do objeto ora
homologado. Esta Ata será utilizada pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA, como ÓRGÃO
GERENCIADOR, na forma prevista no Edital, com a empresa vencedora que ofereceu melhor preço e agora
registrado, a saber:
A Empresa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>, CNPJ: >>>>>>>>>>>>>>>>>; com sede a >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>,
declarada vencedora nos Itens >>>>>>>>>>>>>>, com o valor de R$ ............... (...................................);.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
O valor Total Adjudicado R$ ............... (...................................);.
01. DAS DISPOSIÇÕESFINAIS:
01. OBJETO:
Constitui objeto do presente O REGISTRO DE PREÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO
PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OS VEÍCULOS LOCADOS E PERTENCENTES A FROTA DO
MUNICÍPIO DE ALMADINA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS
ANEXOS E MODELO DE PROPOSTA, ANEXOS DO EDITAL, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS. para o período de
12 (doze) meses, sendo o fornecimento de forma parcelada, em quantidades, qualidades e especificações
contidas no Anexo I do Edital.
02. DA VALIDADE DO REGISTRO DEPREÇOS:

I

– A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses
contados a partir da data de sua assinatura.
II
– Nos termos do art. 15, parágrafo 4.º, da Lei Federal 8666/93, durante o
prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado
a adquirir os produtos objeto desta.
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III
– Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8666/93, com as alterações
que lhe foram impostas pela Lei Federal 8883/94, a presente Ata de Registro de Preços será cancelada,
garantidos às suas detentoras o contraditório e a ampla defesa.
03. DO PREÇO:
Os preços reajustados são os que constam na planilha abaixo, tendo como referência a Proposta de
Preços apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 007/2020:
A

Empresa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>,CNPJ:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>,
com
sede
a
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>,, declarada vencedora nos >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>, com o valor
de total de R$ .......................... (..........................................), Conforme planilha abaixo:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
A Empresa
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>, CNPJ: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>, com sede
a
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>, declarada Vencedora nos Itens ......................, com valor total de R$
............................ ( ...................................). Conforme planilha abaixo:
O valor Total dos lotes homologado é de R$ ........................ (........................).

I

– O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços são os
constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial SRP N.º 007/2020
II
– Em cada Serviço decorrente desta Ata serão observadas as disposições da legislação pertinente,
assim como as cláusulas e condições do Edital do Pregão Presencial SRP n.º 007/2020, que integra o presente
instrumento de compromisso.
III
– Em cada Serviço, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas, no
Pregão Presencial SRP n.º 007/2020 pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a
integram.

Nª

Especificação

ITEM
UND

QTD

P. UNT

1
2
3
4
VALOR TOTAL

P. TOTAL

R$

04. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS e PRODUTOS
4.1
- Os CONTRATADOS deverão respeitar o prazo para entrega dos produtos e serviços, data e
horário devidamente registrados, conforme autorização de fornecimento enviada pela Secretaria de
Administração do Município de Almadina, entregando no local designado.
05. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
I
– As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data
posterior do seu vencimento.

II

– Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade
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requisitante, a qual poderá ser feita por e-mail, oficio, devendo dela constar: a data, o valor unitário do
produto, a quantidade pretendida, o local para entrega, o carimbo e assinatura do responsável.
III
– Cada fornecimento deverá ser entregue acompanhado da Nota Fiscal ou Nota Fiscal/fatura,
conforme o caso.
IV
– A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada pela
unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que
a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.
06. DA AUTORIZAÇÃO PARAFORNECIMENTO
As aquisições, objeto da presente Ata de Registro de Preços, serão sempre previamente autorizadas pelo
servidor responsável da Secretaria Requisitante.
I
- Integram esta Ata o edital de Pregão Presencial SRP de n.º 007/2020 com todas suas peças, anexos
e pareceres, e as propostas das empresas classificadas no certame supra numerado.
II
– Fica eleito o Foro da Comarca de Coaraci – BA, para dirimir quaisquer questões decorrentes da
utilização da presente Ata.
III
– Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8666/93, Lei 10.520/02, e demais
normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.
ENCERRAMENTO
Após feita a leitura, lavrou-se a presente Ata de Registro de Preços, a qual vai assinada pelo Gestor da
Prefeitura de Almadina e pelo representante da empresa vencedora. Deu-se por encerrada a sessão,
lavrando a presente ata que depois de lida e aceita pelo participante, será publicada para surtirem seus
efeitos.
Órgão Gerenciador da Ata:

MILTON SILVA CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
Fornecedor Registrado:

CNPJ:
Contratado

Contratado

Testemunhas:

RG:

RG
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020.
PROCESSO LICITATÓRIO ANUAL Nº 008/2020.
PROCESSO ADM. Nº 046/2020
Regido pelos seguintes dispositivos legais: Lei 10.520, de 17 de dezembro de 2002, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas posteriores autorizações, Lei Complementar n° 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações,
e Dec. Municipal 268/2017 de 27 de dezembro de 2017 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços.
MODALIDADE: Pregão Presencial – SRP
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por ITEM
REGIME DE EXECUÇÃO: Direta.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por ITEM
ÓRGÃOS INTERESSADOS: DIVERSAS SECRETARIAS

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS, EM ATENDIMENTO
AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALMADINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO
EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA E MODELO DE PROPOSTA, ANEXOS DO EDITAL, ATRAVÉS DE REGISTRO DE
PREÇOS.
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME

Data: 25/05/2020

Horário: 08:30 horas

Pregoeiro: Dalton Luiz Almeida Filho

LOCAL: Prefeitura Municipal de Almadina, situada na Rua Euzébio Ferreira 26, Centro, Almadina – Bahia

Senhor Licitante,
Para registro no Processo Administrativo desta Licitação solicitamos que seja preenchido o recibo de retirada
deste edital, remetendo-o à Comissão Permanente de Licitação, por meio do fax ou e-mail.
Informamos que a comunicação de eventuais alterações e retificações no instrumento convocatório, bem
como
informações
adicionais
sobre
a
presente
licitação
estarão
disponíveis
no
site:
http://almadina.ba.gov.br/diarioOficial, sendo responsabilidade exclusiva do licitante o acompanhamento de
possíveis alterações através do referido site.
Almadina/BA, 07 de maio de 2020.
Dalton Luiz Almeida Filho
Pregoeiro
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EDITAL Nº 008/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020
Processo Administrativo nº 046/2020
Processo Licitatório Anual: 008/2020
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Número de Licitação: 008/2020
1.

PREÂMBULO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA - ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito Público, situada na Rua
Euzébio Ferreira 26, centro, Almadina-Bahia, através Pregoeiro designada pela Portaria nº.002/2020, Sr.º Dalton
Luiz Almeida Filho, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2020,
do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, o qual será processado e julgado de conformidade com os preceitos da Lei
Federal nº 10.520/2002, de 17.07.2002 subsidiariamente à Lei nº. 8.666/1993, de 21.06.1993 e suas posteriores
alterações, Lei Complementar 123/2006 e Legislação vigente. O edital completo poderá ser lido e/ou obtido
pelos interessados no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, desta Prefeitura Municipal, situada na Rua Euzébio Ferreira
26, Centro, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 12h00min.

2.

AQUISIÇÃO DO EDITAL: Dias Úteis E No Horário Das 08:00h Às 12:00 Horas

2.1. CREDENCIAMENTO, ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:
Dia 25/05/2020, às 08:30 horas, na sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Almadina,
situada na Rua Euzébio Ferreira 26, centro, na cidade de Almadina/BA, iniciando com o credenciamento,
seguidamente com abertura dos envelopes de propostas, classificação, lances verbais, abertura dos envelopes
de habilitação e demais atos (haverá intervalo para almoço, se necessário).
2.2.
Após o credenciamento dos licitantes interessados em participar do certame, que ocorrerá na data
definida no item anterior, os demais atos correrão na ordem sequencial até a fase final.
2.3.
O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei Federal n.º 10.520, de 17
de dezembro de 2002, que regulamenta a modalidade Pregão, Lei Complementar 123/2006, Lei 8.666/93 e
demais normas pertinentes ao procedimento licitatório e ao objeto licitado.
Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, optantes do Simples, caberá à
2.4.
licitante comprovar a sua situação.

3.

OBJETO DA LICITAÇÃO:

3.1. O objeto da presente licitação é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE
PNEUS E ACESSÓRIOS, EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALMADINA,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA E MODELO DE
PROPOSTA, ANEXOS DO EDITAL, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS.

4. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:

4.1.1.

ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA

4.1.2.

ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO

4.1.3.

ANEXO III – PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS

4.1.4.

ANEXO IV– MODELO DE DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO

4.1.5.

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES

4.1.6.

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGOS DE MENOR
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4.1.7.

ANEXO VII– DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO

4.1.8.

ANEXO VIII– DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO TEOR DO EDITAL

4.1.9.

ANEXO IX– DECLARAÇÃO DE RESPONSIBILIDADDES DOS CUSTOS DOS PRODUTOS OFERECIDOS

4.1.10.

ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DEPROPOSTA

4.1.11.

ANEXO XI– PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS

4.1.12.

ANEXO XII – ATA DE REGISTRO DEPREÇOS

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

5.1.
Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta
licitação, que atendam às exigências deste edital.
5.2.

Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de credores,
dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles que tenham sido
declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública de qualquer um dos entes
federativos, ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Federal,
Estadual ou Municipal.

5.3.
A participação neste certame, sem prévia impugnação, implica aceitação de todas as
condições estabelecidas neste instrumento convocatório.
6. ENTREGA DOS ENVELOPES

6.1.

Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DEHABILITAÇÃO”.

6.1.1.
Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” deverão ser
indevassáveis, fechados e entregues o Pregoeiro, na sessão pública de abertura deste certame, conforme
endereço, dia e horário especificados abaixo:
LOCAL: Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Almadina, situada na Rua Euzébio Ferreira 26, centro,
Almadina, Bahia.
DATA: 25/05/2020.
HORÁRIO: Às 08:30hs

6.1.2.

Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2020
ENVELOPE N º 1 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE: ...........................................................................
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2020
ENVELOPE N º 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE: ..........................................................................

6.1.2.1.
A documentação exigida neste Edital deverá ser apresentada em qualquer sistema de cópia
autenticada, ou por publicação em órgão oficial, sem prejuízo da eventual exigência da apresentação dos
originais para conferência, quando solicitada pelo Pregoeiro.
6.1.2.2.
É facultado às empresas LICITANTES a apresentação dos documentos originais para
autenticação das cópias pelo Pregoeiro em até 24 (vinte quatro) horas úteis anterior a data do certame.
6.2.
O Pregoeiro e Equipe de Apoio não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e
“Documentação de Habilitação” que não sejam entregues ao Pregoeiro designado no preâmbulo, no local,
data e horário definidos neste edital.
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7.CREDENCIAMENTO:

7.1.
Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o
proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento, junto o Pregoeiro, devidamente
munido de documento que o credencie a participar deste certame e a responder pela representada,
devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento oficial equivalente.
7.2.
O credenciamento far-se-á através de instrumento de mandato, ou documento que comprove
os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, em nome do proponente.
7.3.
No caso de credenciamento por instrumento de mandato, este deve está acompanhado do
respectivo estatuto ou contrato social, e da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos
os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
7.4.

O documento de credenciamento deverá obedecer aos modelos deste Edital.

7.5.

Entende-se por documento credencial:

a)
Estatuto/Contrato Social da empresa licitante, inclusive quando a pessoa credenciada for
proprietário, sócio ou dirigente da empresa licitante;
b)
Procuração ou documento equivalente do licitante, nos modelos do Anexo V deste Edital, com
firma reconhecida, no caso de procurador;
c)
Declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
deste Edital, conforme Anexo VIII;
d)
Declaração ou documento equivalente emitido por meio eletrônico nos sites específicos de
Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (quando for o caso), para fins de aplicação
do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/06 e 147/2014.
7.6.
O credenciamento deverá ser entregue a comissão EM SEPARADO DOS ENVELOPES (fora dos
envelopes) 1 e 2, e apresentado em forma de carta em papel timbrado da licitante, ou por procuração,
contendo identificação do credenciado (nome, número de identidade e do CPF) e, devidamente assinado
pelo titular ou representante legal da licitante, com a firma devidamente reconhecida em cartório.
7.6.1.1. Os documentos credenciais deverão dar plenos poderes ao credenciado para formular lances verbais,
negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recurso, enfim,
para praticar em nome do licitante todos os atos pertinentes a este Pregão, conforme modelo anexo.

7.7.
Quando a licitante se fizer representar por sócio, deverá apresentar os documentos abaixo
relacionados, em cópia autenticada, de acordo com os subitens 7.6. e 7.6.1.1.:
a)

Cédula de identidade do representante legal da empresa;

b)

Contrato social da empresa devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão equivalente.

7.8.
Quando a licitante se fizer representar por credenciado deverá apresentar junto com a credencial
os documentos abaixo relacionados, em cópia autenticada, de acordo com os subitens 7.6. e 7.6.1.1.:
a)

Cédula de identidade do credenciado;

b)

Contrato social ou estatuto da empresa devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão

equivalente;

c)
7.9.

Credenciamento ou instrumento equivalente, com firma reconhecida.
Cada credenciado poderá representar apenas 01 (um) licitante.
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7.10.
O representante legal do licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido
de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso,
de renunciar ao direito de interposição de recurso, enfim, para representar o licitante durante a reunião de
abertura dos envelopes 1 - Proposta de Preços ou 2 – Habilitação relativos a este Pregão.
7.10.1.1. Neste caso, o licitante ficará excluído da etapa de lances verbais e mantido o seu preço apresentado
na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

7.11.
A ausência do representante do licitante, quando convocado, o impedirá de formular lances e
manifestar a intenção de recurso.
7.12.
Juntamente com o credenciamento, será exigida a Declaração ou documento equivalente de
Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para fins de aplicação do tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123.
7.12.1.1.
A não apresentação da declaração mencionada no item acima ou outro documento
que comprove a situação atual da empresa, acarretará na inaplicabilidade do tratamento diferenciado,
previsto na Lei Complementar 123/2006, para o licitante, não podendo o mesmo invocar esse tratamento
diferenciado no decorrer da licitação.
7.12.1.2.

A declaração de que trata o item 7.12, deverá ser emitida no site da Secretaria da
Receita Federal ou órgão equivalente, ou ainda pro profissional da área contábil, acompanhado do selo
respectivo.

7.13.

7.14.
7.15.

Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam munidos dos documentos
relacionados para credenciamento neste edital. A ausência desta documentação implicará, de
imediato, na impossibilidade da formulação de lances após a classificação preliminar, bem como na
perda do direito de interpor recurso das decisões do Pregoeiro, ficando a licitante impedida de se
manifestar durante os trabalhos.
Iniciada a sessão publica do Pregão, não caberá desistência da Proposta.
A ausência do credenciado importará a imediata impossibilidade de participação da licitante por ele
representada, pois a presença física do representante legal da empresa è obrigatória.

8. DA PROPOSTA

8.1.
A proposta de preços deverá ser apresentada de acordo com o modelo dos Anexo III e IV, em uma
via datilografada ou digitada, em papel timbrado da empresa, contendo razão social, CNPJ, endereço,
telefone de contato, não podendo conter rasuras ou entrelinhas, devendo ser assinada, rubricada em todas as
páginas, devendo conter no mínimo:
a)
Preço unitário e total, por item e por ITEM, expressos em reais, com no máximo 02 (DUAS)
casas decimais após a vírgula, incluindo todas as despesas que possam recair sobre o objeto, inclusive fretes,
seguros, impostos, etc., devendo o preço do item ser apresentado em algarismos, totalizando por ITEMs nas
mesmas condições descritas, no fechamento do ITEM, constar valor por extenso, bem como na totalização do
valor global, constando valor por extenso.
b)
A validade da proposta terá validade mínima de 60 (sessenta) dias, a contar da data de
abertura do envelope, sendo este considerado como válido, no caso de omissão da proposta;
c)
Ocorrendo divergência na proposta entre os valores unitários e totais, prevalecerá o
unitário, e entre algarismos e extenso, prevalecerá o extenso;

d)
A licitante terá sua proposta desclassificada cuja especificação não respeitar
rigorosamente a descrição e unidade relacionadas nos Anexos deste Edital;

8.2.
Será considerada desclassificada a proposta com valor superior ao estimado para contratação, de
acordo com o Anexo I – Termo de Referência:
8.3.

Em atenção à Portaria SDE nº 51, de 03 de dezembro de 2009, da Secretaria de Direito Econômico
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do Ministério da Justiça, os licitantes deverão apresentar juntamente com a proposta de preços uma
Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo do Anexo X.

8.4.
A critério do Pregoeiro, a qualquer momento poderá ser exigida a apresentação da planilha de
composição de preços, para fins de análise da compatibilidade da proposta por parte da Contratante.
Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, duas
casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratação.
8.5. - Em caso de Realinhamento das Propostas os Descontos terão que apresentar um percentual igual de item
a item (desconto linear), ou seja: se o Licitante oferecer um lance verbal de 10% no total do ITEM, este desconto
deverá ser aplicado item a item sem nenhuma disparidade, não sendo aceito que um item leve um desconto
maior que o Outro item.
8.6 - As Empresas que precisarem apresentar realinhamento terão o prazo de 48 horas após encerramento da
Sessão e lavrada a Ata para entregarem suas propostas realinhadas e assinadas no Setor de Licitação. Não
serão aceitas propostas enviadas por qualquer outro meio de Comunicação, não sendo mais recebida a
posteriori e estando desclassificadas as que descumprirem o prazo referido.
8.7 - A validade dos produtos ofertados será de no mínimo 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de
entrega. O prazo para entrega dos produtos será de 24 horas após a emissão da OF – Ordem de Fornecimento
– emitida pelo Setor Responsável e/ou da Secretaria solicitante.
9. HABILITAÇÃO

9.1.
Será considerada habilitada a licitante primeira classificada que apresentar os documentos a
seguir indicados, por meio de envelope hermeticamente fechado, na forma já mencionada no subitem 6.1.
9.2.
A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e conter,
obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação:
9.3.
A documentação relativa à habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, econômica- financeira e
técnica, conforme a constituição, consistirá em:
9.3.1. DA REGULARIDADE JURÍDICA

9.3.1.1.

Registro Comercial, no caso de empresa individual.

9.3.1.2.
Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades empresárias, Cooperativas e congêneres e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores (os documentos em apreço deverão estar acompanhados
da última alteração contratual).
9.3.1.3.
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de
diretoria em exercício (os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva).
9.3.1.4.
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir (os documentos em apreço deverão estar acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva);
9.3.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

9.3.2.1.

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas(CNPJ).

9.3.2.2.
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação.
9.3.2.3.
Certidão conjunta negativa ou prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos Federais e
Certidão da Dívida Ativa da União); Certidão conjunta negativa ou prova de regularidade com a Fazenda

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HXLDGIF3RZBAD2YUSWZ9IG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Almadina

Quarta-feira
13 de Maio de 2020
163 - Ano - Nº 2332

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
CNPJ: 14.147.466/0001-29
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2020
Estadual do domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

9.3.2.4.
Certidão Negativa de Débitos do Município do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei,
9.3.2.5.
Prova de Regularidade Fiscal (CRF – Certificado de Regularidade Fiscal), emitida pela Caixa
Econômica Federal, relativamente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
9.3.2.6.
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos da Lei 12.440 de 07 de Junho de 2011,
Resolução Administrativa TST nº 1470/2011 e Inciso IV do Art. 27 e Inciso V do Art. 29 da Lei 8.666/93 introduzidos
pela Lei 12.440 de 07 de Junho de 2011.

9.3.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

9.3.3.1.
Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da comarca
da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física, e no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para
entrega dos envelopes, de acordo com inciso II do artigo 31 da Lei Federal 8.666/93.
9.3.4. QUALIFICAÇÃO TECNICA E REQUISITOS DE CUMPRIMENTO DO EDITAL

9.3.4.1.
Declaração da licitante, em papel timbrado da empresa, que conhece e aceita o inteiro teor
completo do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os
documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação, conforme
modelo do Anexo VIII deste edital;
9.3.4.2.
Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de catorze anos, conforme modelo do Anexo VI deste edital.
9.3.4.3.
Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as penalidades
cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação e habilitação com a administração
pública, conforme Anexo V deste edital;
9.3.4.4.
JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS REFERIDOS NESTE ITEM (ITEM 9 – DA HABILITAÇÃO), SERÃO
APRESENTADOS PARA FINS DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO SE ACHA DECLARADA
INIDÔNEA PARA LICITAR E CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU SUSPENSA DO DIREITO DE LICITAR OU
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL;
9.3.4.5.
Apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito publico ou privado, em
papel timbrado do emitente, contendo informações que comprovem a aptidão para o desempenho de
atividades pertinentes em características, indicar prazos das atividades executadas ou em execução pela
licitante, quantidades com a prestação do objeto licitado, acompanhados de notas fiscais e homologação ou
extrato com o valor dos contratos a fim de atendimento do art.30, II da Lei 8.666/93.
Observação: Toda documentação devera ser entregue devidamente organizada e identificada nas respectivas
ordens exigidas pelo edital.
9.4. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS:

9.4.1.1.
Os documentos necessários à HABILITAÇÃO, indicados no subitem 9.1, poderão ser apresentados
por qualquer processo de cópia, devidamente autenticados por Cartório competente ou publicação em órgão
da Imprensa Oficial. Não será aceito qualquer documento via fax ou em papel termo sensível.
9.4.1.2.
Os documentos indicados nos subitens 9.1 poderão ser apresentados por impressão via INTERNET,
neste caso, somente serão aceitos se estiver impresso o site que o disponibilizou e houver a possibilidade da
conferência de sua veracidade, devidamente observados os prazos de validade.
9.4.1.3.

Toda a documentação apresentada pelos interessados, para fins de habilitação, deverá
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pertencer à empresa (filial ou matriz) que efetivamente fornecerá os serviços, objeto da licitação, ou seja, o
número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) deverá ser o mesmo em todos os
documentos, com as seguintes exceções:

9.4.1.3.1.
Quando a licitante apresentar-se como filial, poderão ser apresentados com o CNPJ da
Matriz, a Certidão conjunta negativa ou prova de regularidade com a Fazenda Federal (subitem 9.3.2.3.), e o
CRF, relativo ao FGTS (subitem 9.3.2.5.), desde que o interessado comprove que o recolhimento do INSS e do
FGTS é realizado de forma centralizada, onde é feito o recolhimento centralizado.
9.4.1.4.
Todos os documentos acima referidos deverão estar com prazo de validade em vigor, na data
de abertura dos envelopes, contendo a habilitação dos interessados.
9.4.1.5.
Para comprovação dos atestados exigidos no subitem 9.3.4.1, os mesmos deverão vir
acompanhados de cópia do contrato que o originou, bem como extrato de publicação e com firma
reconhecida do representante legal do emitente ou nota fiscal dos serviços e/ou produtos referidos.
10. SESSÃO DO PREGÃO
10.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes,
o Pregoeiro declarará aberta a sessão do PREGÃO, oportunidade em que não mais aceitará novos
proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de
Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.
10.2.

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

10.2.1.
Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o atendimento
a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo imediatamente
desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.
10.2.2.
O Pregoeiro classificará o autor da proposta de maior desconto e aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de maior
desconto, para participarem dos lances verbais.
10.2.3.
Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula
anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 3 (três), para que seus
autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas.
10.2.4.
Serão desclassificadas as propostas que não atenderem quaisquer das exigências deste Edital ou
que se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes, bem como aquelas que consignarem preços,
simbólicos, irrisórios, de valor zero, manifestamente inexequíveis, financeiramente incompatíveis com o objeto da
licitação ou maiores que o preço máximos estabelecido para cada item;

10.3.

LANCES VERBAIS

10.3.1.
Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade para nova disputa, por meio de lances
verbais e sucessivos, de valores distintos e crescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior
desconto e os demais.
10.3.2.
Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será
realizado sorteio no certame para definir a ordem de apresentação dos lances.
10.3.3.
A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante,
para efeito de posterior ordenação das propostas.
10.4.

JULGAMENTO

10.4.1.
O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das propostas e
Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas por ITEM, ao critério do menor preço por ITEM,
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do objeto deste Edital.

10.4.2.
A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de todas as
licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, das licitantes proclamadas para tal,
classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao
valor;
10.4.3.
Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a consulta de preços.
Quando convocado pelo Pregoeiro, o licitante desejar efetuar ligações para consulta de preços, ou estiver
ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o direito ao lance e será excluído da
etapa de lances para aquele ITEM;
10.4.4.
Somente serão aceitas as consultas efetuadas via telefone na fase de negociação caso o preço
do licitante não esteja compatível com o preço médio obtido na consulta ao mercado, quando este tiver
interesse em cobrir o preço apurado na pesquisa de mercado.
10.4.5.
A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no
envelope “Documentos de Habilitação” da licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao
atendimento das exigências constantes do presente Edital.
10.5.

10.5.1.1.

Etapa de Classificação de Preços
Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes.

10.5.1.2.
O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram
propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados.
10.5.1.3.

O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas

as licitantes.

10.5.1.4.
Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos
pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, lances verbais estes que deverão ser formulados de
forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, ficando esclarecido que o valor do primeiro lance verbal
deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada.
10.5.1.5.

O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas (para os lances
verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escritas classificado como menor
preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem decrescente de valor.

10.5.1.6.
O Pregoeiro poderá estabelecer lances mínimos a serem ofertados de acordo com o
ITEM a ser adquirido, em negociação com os licitantes classificados para etapa de lances verbais.
10.5.1.7.
Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem
lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão do Pregão.
10.5.1.8.

Nas situações previstas nos subitens 10.5.1.6. e 10.5.1.7., o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor preço para a administração.

10.5.1.9.
Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às
sanções administrativas constantes do item 17, deste Edital.
10.5.1.10.

Será desclassificada a proposta que contiver preço ou prestação dos serviços
condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão;

10.5.1.11.
A proposta de preços que for superior ao valor estimado na Planilha de Referencia deste
Edital será considerada desclassificada.
10.5.1.12.
-Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na
proposta específica, prevalecerão as da proposta.
10.5.1.13.
- O critério do julgamento será o de MENOR PREÇO ITEM a ser efetivamente pago pelo
Município, consoante as propostas apresentadas na forma do solicitado neste Edital.
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10.5.1.14.
- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeito.
10.5.1.15.

- Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.

10.5.1.16.
-Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do Edital e que
seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.
10.5.2.
-Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação
de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.
10.5.3.
-Constatado o atendimento pleno às exigências deste Edital, será declarado o proponente
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste edital para o qual apresentou proposta.
10.5.4.
Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das
condições de habilitação do proponente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que
atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital
para o qual apresentou proposta.
10.5.5.
Apurada a melhor proposta que atenda ao Edital, o Pregoeiro deverá negociar para que seja
obtido um melhor preço.
10.6.
Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio, e
pelos licitantes.
10.7.
Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao Pregão, o
Pregoeiro devolverá, aos licitantes julgados desclassificados, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”
inviolados, podendo, todavia, retê-los até a emissão de empenho dos licitantes vencedores da licitação.
10.8.
Do tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte
segundo a lei complementar123/06:

10.8.1.
Em caso de participação de licitante que detenha a condição de microempresa ou de empresa
de pequeno porte nos termos da Lei 123/06, serão observados o seguinte:
a)
Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de
pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas pela
microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta
melhor classificada apresentada por empresa que não estiver amparada por esta lei complementar.
b)
A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a
oportunidade de apresentar novo lance de preço no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após a notificação
por parte do Pregoeiro, sob pena de preclusão.
c)
Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma
da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício
do mesmo direito
d)
No caso de equivalência de valores apresentados pelas micros empresas e empresas de
pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea “b”, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta.
e)
Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “b”, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
11. RECURSOS

11.1.
Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para
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apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.

11.2.
O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão
reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para apresentar
contra-razões no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.
11.3.

A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a decadência do direito de

recurso.

11.4.

Os recursos deverão ser decididos no prazo de 03 (três) dias úteis.

11.5.
O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.6.
O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e
comunicado a todos por meio da publicação publicado no Diário Oficial do Município.

12. ADJUDICAÇÃO E DAHOMOLOGAÇÃO

12.1.
Inexistindo interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao(s) licitante(s)
vencedor(es), com a posterior Homologação do resultado pela Autoridade Competente.
12.2.
Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao(s) licitante(s) vencedor(es) e homologará o
procedimento licitatório.
13. DO REAJUSTE DOPREÇO
13.1. O preço unitário da contratação somente poderá ser reajustado após a vigência contratual de 12 (doze)
meses, em percentual a ser discutido entre as partes, tendo como limite o percentual máximo da variação
positiva do IGP-M/FGV do período ou outro indicador econômico que vier a substituí-lo, apurado nos 12
(doze)meses anteriores.
13.2.

DA ALTERAÇÃO DO PREÇO

13.2.1. É vedada a alteração dos preços, exceto nas hipóteses, expressamente, previstas em lei (art. 65 da Lei
Federal n.º 8.666/93), de forma a manter e assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato a ser
celebrado, em consonância com os termos e condições da proposta apresentada.
14. INSTRUMENTO CONTRATUAL
14.1.
Homologada a licitação pela Autoridade Superior, o Município de Almadina convocará o
proponente vencedor para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis,
contados a partir da convocação. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pelo proponente vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito
pelo órgão comprador.
14.2.
Havendo recusa da licitante vencedora em atender a convocação no prazo mencionado no
item anterior é facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para assinar a Ata de Registro de Preços ou revogar a licitação. Contudo, antes de tal convocação, deverão
ser examinados os seus documentos habilitatórios, que deverão atender as exigências editalícias.
14.3.
No ato da contratação, o proponente vencedor deverá apresentar documento de procuração
devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar a Ata de Registro de Preços
em nome da empresa.
14.4.

A licitante obriga-se a aceitar, os acréscimos ou supressões à Ata de Registro de Preços de até
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25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, resultante de acordo celebrado entre as partes, na
forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei Federal N.º 8.666/93, sempre que solicitado pela Administração, nas
mesmas condições, desde que dentro do prazo contratual estabelecido.
15. DO CONTRATO

15.1.
Encerrado o procedimento licitatório, com a publicação da Homologação do resultado, o(s)
licitante(s) vencedor(es), em consonância com o preceituado no art. 64 da Lei Federal n.º 8.666/93, será(ão)
convocado(s) para assinar o respectivo instrumento de Contrato, nos termos da minuta constante do Anexo II
deste Edital.
15.2.

O(s) adjudicatário(s) terá(ão) o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação, para
assinar o instrumento contratual, podendo ser prorrogado, por uma vez, por igual período, quando solicitado
pela licitante durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

15.3.
Farão parte integrante do contrato, todos os elementos apresentados pelo(s) licitante(s)
vencedor(es) que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, independentemente de transcrição.
15.4.
Na hipótese de o(s) adjudicatário(s) deixar(em) de assinar o contrato no prazo fixado, sem
justificativa expressa e aceita pela Administração, decairá do direito à contratação.
15.5.
Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato decorrente desta
licitação somente será aceita se apresentada antes do decurso do prazo fixado no subitem 15.2. e
devidamente fundamentada com justo motivo.
15.6.
O contrato a ser assinado com a(s) licitante(s) vencedora(s) terá a vigência Até o dia 31 de
dezembro de 2019, podendo ser prorrogado nas mesmas condições e garantias previstas neste edital e
proposta do licitante, contado a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado caso haja
necessidade ou ainda rescindido a qualquer tempo.
15.6.1.
A prestação dos serviços deverá ser efetuada a partir da data de assinatura do contrato,
juntamente com a emissão da Autorização de Fornecimento, atestado pelo secretario responsável pela pasta,
sendo o pagamento proporcional aos serviços/produtos entregues previamente solicitados.
15.7.

Correrão por conta do contratado às despesas que incidirem ou venham a incidir sobre o

contrato.

15.8.
Na ocorrência da hipótese de o(s) adjudicatário(s) deixar(em) de retirar o instrumento no prazo
fixado neste ato convocatório, o fato em si constituirá descumprimento total da obrigação assumida, podendo
o respectivo objeto da licitação ser adjudicado à licitante remanescente, na ordem de classificação do ITEM ou
grupo de ITEM, a exclusivo critério da Administração, sujeitando-se o licitante faltoso, ainda às penalidades e
sanções previstas neste ato convocatório e na legislação pertinente.
15.9.

A empresa que descumprir as suas obrigações, o não atendimento das cláusulas prevista neste
edital, Termo de Referencia e Contrato, serão impedidas de participarem de licitações por um período de 05
(cinco) anos, nos termos do Art. 87., II, III, IV e § 1º e § 2º, Pela inexecução total ou parcial do contrato.

15.10.
Por ocasião da assinatura do instrumento contratual, o(s) licitante(s) contratado(s) está(rão)
obrigado(s) a, previamente, reapresentar novos comprovantes de regularidade do INSS (por intermédio da CND
– Certidão Negativa de Débito) e do FGTS (por meio do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS), caso as
apresentadas na licitação estejam vencidas.
16. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SUA VERIFICAÇÃO:

16.1.
Os produtos/serviços serão solicitados de acordo a necessidade atendendo ao cronograma de
execução preestabelecido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria solicitante, de forma a garantir o
fornecimento, independente de suas localizações.
16.2.
Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta de preços apresentada, devendo ser
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corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da
aplicação de penalidades.
17. DO PAGAMENTO E DO PREÇO.

17.1.
O pagamento somente será efetuado após o recebimento dos materiais no prazo solicitado, na
forma e local especificados neste ato convocatório e em seus anexos, acompanhado dos documentos fiscais
respectivos, devidamente atestados pela Secretaria Municipal solicitante.
17.2.

O pagamento será efetuado pela tesouraria do Município, até o 15° (decimo quinto) dia útil,
contados da data da relação de frequência e apresentação das NOTAS FISCAIS devidamente atestadas pelo
servidor responsável da(s) Secretaria(s) a que se refere o item anterior.

17.3.
Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento
passará a fluir após a sua reapresentação.
17.4.
A critério da contratante, poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir dívidas de
responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular
execução contratual.
17.5.

A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número
de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da
Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.

17.6.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa do Contratante, o valor devido será
acrescido de encargos moratórios calculados desde a data final do período de adimplemento até a data do
efetivo pagamento, o valor original deverá ser atualizado pelo IGPM-DI da FGV.

17.7.
Nos casos de eventuais falhas da prestação dos serviços, a parcela referente aos serviços não
executados, ou faltas injustificadas, dentre outros problemas ocorridos, são deduzidos do pagamento
respectivo, pelo valor unitário da linha ou do ITEM, conforme ocaso.
18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
18.1. A despesa decorrente da aquisição dos bens relacionados neste processo correrá à conta da(s)
seguinte(s) dotação(ões) do orçamento vigente.
19. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

19.1.

Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA:

19.2.
Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com
a disponibilização dos meios/recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, na
qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;
19.3.
Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou dos materiais empregados;
19.4.

Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos

serviços;

19.5.
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
19.6.

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

19.7.
Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
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atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do
art. 57 da Lei nº 8.666, de1993.

19.8.
Providenciar e selecionar, a seu exclusivo critério, e contratar, em seu nome, a mão de obra
necessária à execução dos serviços, seja ela especializada ou não, técnica ou administrativa, respondendo por
todos os encargos trabalhistas, sindicais previdenciários, sociais e honorários advocatícios.
19.9.
Cumprir rigorosamente todas as disposições legais referentes à segurança, higiene e medicina do
trabalho fornecendo, por sua conta, todos os materiais necessários à segurança dos empregados.
19.10.
Será da Contratada a inteira e total responsabilidade, civil ou penal, nos casos de danos causados
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura.
19.11.
Arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução
deste Contrato, isentando a contratante de qualquer responsabilidade.
19.12.
Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na prestação dos serviços,
salvo, a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, desde que
devidamente apurados na forma da legislação vigente e sejam comunicados à contratante, no prazo máximo
de até 2 (dois) dias da ocorrência.
19.13.
Exigir dos profissionais, no momento da contratação, a comprovação de registro no Conselho
Respectivo, bem como o certificado da especialização.
20. DAS PENALIDADES

20.1.
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da
CONTRATADA, sujeitando-a às seguintes penalidades:
20.2.
20.3.
20.4.

Advertência que será aplicada sempre por escrito.
Multa nos seguintes percentuais:
Multa no importe de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor do fornecimento;
20.5.
Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, no caso de atraso superior a trinta
dias, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou instrumento equivalente;
20.6.
Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Publica Municipal.
20.7.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
20.8.
Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento de indenização à
CONTRATANTE por perdas e danos;
20.9.
As sanções previstas neste item poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com
a gravidade da infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da
intimação do ato.
20.10.
Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força
maior ou caso fortuito.
20.11.
Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra, revolução,
bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou acontecimentos
assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes contratantes.
21. DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES

21.1.
A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública
poderá ser também aplicada àqueles que:
21.1.1.
Retardarem a execução do pregão;
21.1.2.
Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração;
21.1.3.
Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.
22. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:
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22.1.
Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do presente
edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de acordo com os prazos do Art. 41 da Lei
8.666/93, no endereço discriminado no subitem 2.1 deste edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição
no prazo de vinte e quatro horas. Demais informações poderão ser obtidas pelo, ou email:
almadinalicitacao@gmail.com
22.2.

Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os respectivos prazos

legais.

22.3.

Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data para a realização

do certame.

23. DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1.
Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação e da
proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.
23.2.

As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a
segurança da contratação (artigo 4º, parágrafo único do Decreto Federal nº3555 de 08 de setembro de 2000).

23.3.
Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais como dos
Documentos de Habilitação apresentados na sessão.
23.4.
É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem
como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as
decisões.
23.5.

É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após a abertura da sessão do Pregão.

23.6.
O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previsto no
parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.
23.7.
A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou
por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.
24.

Quaisquer esclarecimentos e informações adicionais sobre esta Licitação, poderão ser solicitados à
Comissão Permanente de Licitação - CPL, no endereço indicado no preâmbulo deste Edital, ou através do email: almadinalicitacao@gmail.com, até o segundo dia útil anterior a data de apresentação das propostas.

25.
- O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas surgidas na relação contratual a ser firmada com
base na presente licitação é o da Comarca de Coaraci– BA, excluído qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
Almadina, 07 de maio de 2020.
Dalton Luiz Almeida Filho
Pregoeiro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2020
1. Do Objeto:
O Presente Termo de Referência tem como objetivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS, EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE
ALMADINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA E MODELO
DE PROPOSTA, ANEXOS DO EDITAL, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS.

2. JUSTIFICATIVA:
2.1. O presente certame será realizado na modalidade de Pregão Presencial, visando o MAIOR DESCONTO POR
AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS. A contratação pretendida tem por finalidade atender as demandas
operacionais, concernente à frota de veículos locados e pertencentes ao município de Almadina, e com isso,
garantir a eficiência e eficácia na qualidade da prestação dos serviços públicos à comunidade, de forma a
garantir a qualidade dos serviços, necessário se faz a contratação, objeto deste Termo de Referência.
3. Das Especificações dos Itens:
ITENS

PNEUS, CAMARAS E AR E PROTETORES
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD

UNIDADE

24

UNIDADE

24

UNIDADE

24

1

PNEUS 750 R16 12 LONAS - TRANSPORTE

2

PNEUS 750 R16 12 LONAS - LAMEIRO

3

PNEUS
LD
TRANSPORTE

4

PNEUS LD TRANSPORTE 1000X20 - LAMEIRO

UNIDADE

24

5

PNEUS 215/75 R 17,5 - TRANSPORTE

UNIDADE

24

6

PNEUS 215/75 R 17,5 - LAMEIRO

UNIDADE

24

7

PNEUS 175/70 R13

UNIDADE

24

8

PNEUS 1,85/70 R14

UNIDADE

24

TRANSPORTE

1000X20

–

9

PNEUS 1,75/70 R14

UNIDADE

24

10

PNEUS 1,85/65 R15

UNIDADE

24

11

PNEUS 205/55 R16

UNIDADE

24

12

PNEUS 225/65 R16

UNIDADE

24

13

PNEUS 265/60 R18

UNIDADE

24

14

PNEUS RADIAL 275/80 R 22,5 - TRANSPORTE

UNIDADE

24

15

PNEUS RADIAL 275/80 R 22,5 - LAMEIRO

UNIDADE

24

16

PNEU 14.00-24

UNIDADE

12

17

PNEU 17.5/25 - TRASEIRO - JCB

UNIDADE

12

18

PNEU 12.5/80.18 - DIANTEIRO - JCB

UNIDADE

12

19

PNEU 19.5L/24 - TRASEIRO - JD

UNIDADE

12

20

PNEU 12.5/80.18 - DIANTEIRO - JD

UNIDADE

12

VALOR TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

MARCA

R$
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4.
FUNDAMENTO LEGAL:
O procedimento licitatório a ser adotado obedecerá, integralmente, ao que estabelece as Leis Federais n 8.666
de 21.06.1993, Lei Federal nº 10520, de 17.07.2002, com suas alterações e todas as demais normas e legislação
vigentes e aplicáveis ao presente termo.

5.

DEVERES E DISCIPLINA EXIGIDOS DA EMPRESA VENCEDORA:

6.1. - Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes deste contrato;
- Responsabilizar-se pelo fornecimento, testes e funcionamento do objeto deste Contrato e pelo fornecimento da
documentação pertinente atendido os requisitos e observadas às normas constantes dos Anexos que integram este
instrumento.
- Executar o fornecimento na forma estabelecida neste instrumento, observando as normas legais a que está
sujeita para o cumprimento deste contrato;
- Levar imediatamente ao conhecimento do CONTRATANTE quaisquer irregularidades ocorridas no fornecimento do
objeto;
- Prestar informações/esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, bem como atender suas reclamações
inerentes ao fornecimento do objeto, principalmente quanto à qualidade, providenciando a imediata correção
das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo CONTRATANTE;
- Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do Contratante para acompanhamento da execução do
contrato. A existência da fiscalização de modo algum diminui ou atenua a responsabilidade da Contratada pela
execução de qualquer serviço;
- Colocar à disposição do CONTRATANTE todos os meios necessários à comprovação da qualidade e
operacionalidade do bem, permitindo a verificação de sua conformidade com as especificações.
- Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas por
ocasião da licitação/contratação;

6.

DEVERES DO CONTRATANTE

6.1. CONSTITUEM DEVERES DO CONTRATANTE:
- Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela empresa Contratada para a fiel execução do
contrato; Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do contrato em
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
- Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato a ser firmado e efetuar os pagamentos nas condições e preços
pactuados;
- Efetuar o pagamento na forma convencionada no contrato com as Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas;
- Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelos profissionais da CONTRATADA;
Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio de servidor especialmente designado, nos termos do
art. 67, da Lei n° 8.666/1993;
- Rejeitar o objeto em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA exigindo sua imediata
correção, sob pena de aplicação das penalidades previstas em lei, ressalvados os casos fortuitos ou de força
maiores, devidamente justificados e aceitos pela Prefeitura Municipal de Almadina.
- Comunicar à empresa CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o objeto do contrato.
6.2. PREÇOS
Os preços ofertados deverão ser na condição de preço à vista para pagamento, mediante apresentação de notafiscal/ fatura, após certificação da nota fiscal/fatura acompanhada de todas as certidões exigidas. Todos os preços
deverão ser apresentados em moeda corrente do país, devendo incluir todos os custos diretos e indiretos, julgados
necessários pela proponente e todas as incidências que sobre eles possam recair, tais como encargos fiscais,
tributos, taxas, impostos e outros;
7.

DA FISCALIZAÇÃO

7.1 - A fiscalização do objeto do Contrato a ser gerado neste processo licitatório, ficará a cargo da Secretaria de
Administração através de servidor designado pelo Secretário de Administração nos termos do Art. 67 da Lei
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8.666/93, e deverá atestar a realização dos serviços contratados, para cumprimento das normas estabelecidas nos
artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/1964.
7.2 – O Fiscal anotará todas as ocorrências relacionadas com a execução da contratação em registro próprio,
determinando o que for necessária à regularização das faltas ou inconsistências observadas, nos moldes do Termo
de Referencia/ Pregão/ Contrato.
7.3 – A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Administração Pública e não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por qualquer irregularidade.
7.4 – Na planilha da despesa de que trata o objeto TR/Contrato, constarão os produtos fornecidos, e será o mesmo
base para conferencia do Fiscal do Contrato, que confrontará suas informações com as autorizações de
fornecimento.
8.

CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:

8.1. O custo estimado da contratação, o valor máximo global estabelecido em decorrência da identificação dos
elementos que compõem o preço dos serviços licitados.
9. DA VALIDADE DOS MATERIAIS:
Os materiais deverão ter prazo de validade de, no mínimo, 03 (três) meses, contados a partir da data de entrega.
10.DO PRAZO DEVIGENCIA:
10.1. O prazo de vigência do contrato será período de o qual deverá ser de até no máximo 12 (doze) meses.
Lindiana Melo Rocha
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO Nº....../2020
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 008/2020

O presente Contrato para celebrar a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E
ACESSÓRIOS,
EM
ATENDIMENTO
AS
DIVERSAS
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALMADINA, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E TERMO DE
REFERÊNCIA E MODELO DE PROPOSTA, ANEXOS DO
EDITAL, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, celebrado entre
a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA e a empresa:
............................................................,
inscrito
no
CNPJ:
......................................................................

O Município de Almadina, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa localizada à Rua Euzébio
Ferreira, 26, Centro CEP 45640-000 Almadina – BA , inscrita no CNPJ sob o nº 14.147.466/0001-29, neste ato
representado pela Excelentíssimo Prefeito Municipal, Milton Silva Cerqueira, brasileiro, casado, portador de RG Nº
03570781-01 SSP-BA e inscrito no CPF 020.784.735-53, residente e domiciliado na Praça Basilia Oliveira, CentroAlmadina – BA, e do outro lado a empresa________________
, situada à
,
inscrita no CNPJ sob nº
, aqui representada
pelo Sr°.
, maior, empresário, inscrito no CPF/MF nº e RG n.º
SSP/BA., residente e domiciliado
, de agora em diante
denominado simplesmente, CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste
como se nele estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento,
nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, e tendo em vista o que consta
no PREGÃO PRESENCIAL 008/2020, as cláusulas e condições a seguir descritas:

1.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOOBJETO

Constitui objeto do presente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E
ACESSÓRIOS, EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALMADINA, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA E MODELO DE PROPOSTA, ANEXOS
DO EDITAL, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS. Apresentadas na licitação do Pregão Presencial Nº ......../........ e
adjudicado conforme parecer devidamente homologado e publicado na imprensa oficial.
§ 1° - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou supressões
na aquisição dos bens objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

2.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a
seguir especificada:
Unidade Orçamentária:
Projeto Atividade:
Elementos de Despesa:
Fonte Recurso:

3.

CLAUSULA TERCEIRA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor total deste contrato é de R$ ................. (prazo por extenso) para o
fornecimento de .........................................
§ 1° - Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo nas condições previstas
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no Art. 65, II, “d” da Lei 8.666/1993.
§ 2° - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes
de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente,
impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.
§ 3° - O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária nominal ao contratado ou crédito em conta
corrente, em até 30 (trinta) dias corridos após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e devidamente atestada a
entrega definitiva do objeto contratado.
§ 4° - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será
imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse
intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual
4.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses contado a partir da sua assinatura, podendo ser
prorrogado, desde que observadas às disposições do art.57 da Lei nº. 8.666/93.

5.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

O prazo de entrega do objeto contratado é imediato, contados a partir da autorização de fornecimento
§ 1º - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem
os prazos em dias de expediente na Administração Pública Municipal. Quando ocorrer o vencimento fora do dia
útil, considerar-se-á o primeiro dia útil imediatamente subsequente, sem ônus para a Administração.
§ 2º - Poderá ser prorrogado o prazo de entrega previsto nesta cláusula, observadas as disposições dos
parágrafos 1º e 2º do Art. 57 da Lei 8666/93.
§ 3º - A forma de fornecimento do objeto do presente contrato é parcelada.
§ 4º - O local de entrega será de acordo a autorização de fornecimento.

6.

CLÁUSULA SEXTA –DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBEJTO

O objeto contratado será recebido, provisoriamente, para efeito de verificação da conformidade do material
e/ou equipamento com a especificação fornecida pelo CONTRATANTE no prazo de até 01 (hum) dia útil.
§ 1º - O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados, pelo CONTRATANTE,
todos os procedimentos previstos no Art. 73, inciso II, da Lei 8.666/93.
§ 2º - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em desacordo com
as especificações do objeto da licitação e as disposições deste Contrato.

7.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES:

O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pelo órgão ou
entidade promotor da licitação, sujeitará o licitante ou o contratado às seguintes sanções previstas nas Leis nº
10.520/02 e nº 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
A) advertência;
B) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União, com
órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito Federal e Municípios
por prazo de até 05(cinco) anos;
C) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o
contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
D) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do objeto
não entregue;
E) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada dia
subsequente ao trigésimo.

§ 1º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto
entregue com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato,
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eventualmente existente.
§ 2º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
§ 3º - Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências do CONTRATADO, junto ao
CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá atualização monetária;

8.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO:

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais, e as previstas
na Lei nº 8666/93.
§ 1º. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos
incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
§ 2º. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao Contratado
direito a qualquer indenização.
9.

CLÁUSULA NONA – COBRANÇA JUDICIAL

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de
créditos, sempre que possível.

10.

CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS

§ 1º. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado com terceiros,
ainda que vinculados à execução do presente Contrato.
§ 2º. O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.
§ 3º. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em
parte.
§ 4º. Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que compatíveis com os
preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições do Direito Privado.
§ 5º. O CONTRATADO responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução do
fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa do
CONTRATADO, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado ao CONTRATANTE no prazo de 48
(quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE.
§ 6º. Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do objeto contratado, o CONTRATANTE, poderá
optar por uma das seguintes alternativas: a) promover a rescisão contratual, independentemente de
interpelação judicial, respondendo o CONTRATADO pelas perdas e danos decorrentes da rescisão; b) exigir a
execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período total de atraso,
respeitado o disposto na legislação em vigor.
§ 7º. O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, na imprensa
oficial, conforme Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93.

11.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESPONSABILIDADE CIVIL

Serão oferecidas em prazo razoável a ser arbitrado pelo órgão competente para que seja assegurado a plena
execução do contrato, bem como a possibilidade da troca dos bens licitados, que se encontre com vícios ou
defeitos, como também prejuízos causados a terceiros, conforme prevê o Art. 55, VI da Lei 8.666/1993, podendo
ainda o setor de fiscalização recusar os materiais que não estejam de acordo ao objeto licitado.

12.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA –FORO
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As partes elegem o Foro da cidade de Coaraci - Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. E, por estarem assim justos e
contratados, firmam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas,
que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Almadina-BA, XX de XXXXX de 2019.

MILTON SILVA CERQUEIRA
Prefeito Municipal
Contratante

XXXXXXXXXXXXXXXXX
CPF00000000000000
Contratado

Testemunhas:

CPF:
R.G:

CPF:
R.G:
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ANEXO III
PLANILHA PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2020
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA – BA.
SETOR DE LICITAÇÕES.
Empresa:
Endereço:
Cidade:

Estado:

CNPJ

Telefone:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS, EM
ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALMADINA, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA E MODELO DE PROPOSTA,
ANEXOS DO EDITAL, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS.
ITEM

DESCRIÇÃO

Quantitativo

Valor
Unitário

Valor
Total

1
2

VALOR TOTAL DOS ITENS

R$

Validade da Proposta: 60 dias
Local / Data
Assinatura / carimbo

ANEXO IV
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MODELO DE CREDENCIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2020
A

(nome

da

,
CNPJ
sede

empresa)

n.º

,

com

neste ato representada
à
pelo(s)
(diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e
endereço) pelo presente instrumento de procuração, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es)
(nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a quem confere(m) amplos poderes para
junto à Prefeitura Municipal de Almadina, praticar os atos necessários para representar a outorgante na
licitação na modalidade de Pregão Presencial SRP Nº 008/2020, usando dos recursos legais e
acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los,
apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar
compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com
ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para esta licitação.
Local e Data

,

de

de

Assinatura do responsável legal e carimbo do CNPJ

ANEXO V
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES

A empresa (Nome da Empresa) , com

sito

à

(endereço

completo

(CNPJ)
, Declara, sob
as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e contratação com a
administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores).

Local e Data

,

de

de

Assinatura do responsável legal e carimbo do CNPJ
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGOS DE MENOR

A empresa _____________inscrito no CNPJ n°
, DECLARA, para
fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. (Observação: em caso
afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Local e data,

de

de

Assinatura e carimbo do CNPJ
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO
,
inscrito
no
CNPJ
n°
, DECLARA, por seu representante legal infraassinado para cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, e para fins do Pregão
Presencial SRP nº 008/2020 da Prefeitura Municipal de Almadina-BA, DECLARA expressamente que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe.

Local e data,

de

de

Assinatura e carimbo do CNPJ

.
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ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL

DECLARA, por seu representante legal infra-assinado
inscrito no CNPJ n°
que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, bem
como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das
obrigações desta licitação.

Local e data,

de

de

Assinatura e carimbo do CNPJ
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ANEXO IX
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE CUSTOS DOS PRODUTOS OFERECIDOS

Declaramos, para fins de aceitação da nossa Proposta, que nos preços ofertados, bem como nos lances
verbais por nós realizados, já estão incluídos todos os custos de produção, bem como todas as despesas
necessárias à entrega dos produtos no local exigido, aí incluídos impostos, encargos sociais, taxas, fretes, não
cabendo, portanto, nenhum pagamento além dos valores informados em nossa proposta ou nos lances
verbais por nós realizados.

Local e data

Nome, qualificação e assinatura do licitante.
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ANEXO X
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 008/2020
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(.........................................................................), como representante devidamente constituído de
(..................................................................) doravante denominado....................... (Licitante), para fins do
disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do edital), declara, sob as penas da lei,
em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a)

a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de maneira
independente (pelo ....................................), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 008/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b)

a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃO PRESENCIAL SRP N°
008/2020 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
(identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c)

que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 008/2020, quanto a participar ou não da
referida licitação;

(d)

que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 008/2020, antes da adjudicação do objeto
da referida licitação;

(e)

que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL SRP N°
008/2020, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante do certame antes da abertura oficial das propostas;

(f)

que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes
e informações para firmá-la.
,em

de

de

(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa)
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ANEXO XI
PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
Completo
CEP
Fones / Fax
E-mail
Site Internet
Optante
SIMPLES

SIM ( ) NÃO ( )

Dados do Representante da Empresa para assinatura do Contrato:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço Completo
CEP
Fone / Fax
E-mail
Carteira de
Identidade
Orgão Expedidor
CPF
Dados Bancários da Empresa:
Banco
Agência
Conta
Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço Completo
CEP
Fone / Fax
E-mail

Local e data Assinatura e carimbo da empresa
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ANEXO XII
MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Anual:

008/2020 – Registro de Preços

Validade da Ata: 12 (doze) meses

Pregão Presencial - SRP Nº
Realização da Sessão para recebimento e julgamento de propostas e
008/2020
documentos habilitatórios): xx/xx/2020, às xx:00 horas hs
Realização para Registro Final dos Preços Unitários: xx/05/2020, às xx:00 horas hs
Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E
ACESSÓRIOS, EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE
ALMADINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E TERMO DE
REFERÊNCIA E MODELO DE PROPOSTA, ANEXOS DO EDITAL, ATRAVÉS DE REGISTRO DE
PREÇOS.
PREÂMBULO

Aos >>>>>>>>>>>dias do mês de XXX do ano de dois mil e vinte (xx/xx/2020), às xx:xx horas, o PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALMADINA BAHIA, inscrita no CNPJ: xxxxxxxxx, com endereço situada na Rua Euzébio Ferreira
26, centro, Almadina/BA, CEP: 46.930-000, representada neste ato pelo PREFEITO MUNICIPAL, o Srº MILTON
SILVA CERQUEIRA, portador do RG n. ...........................SSP/BA., e C.P.F n.°
.............................................................., residente e domiciliada em Almadina – BA, tendo como fundamento
a Ata de Julgamento de Propostas e Documentos de Habilitação, referente ao certame realizado em
xx/xx/2020, do Processo Anual nº 008/2020, Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços – SRP - nº
008/2020, do tipo menor preço Global, conforme avisos e prorrogações publicados nos dias XXXXX, na
Imprensa Oficial do Município, e em jornais de grande circulação, que tem por objeto o REGISTRO DE
PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E

ACESSÓRIOS, EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALMADINA,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA E MODELO DE
PROPOSTA, ANEXOS DO EDITAL, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS., para o período de 12 (doze) meses,
sendo o fornecimento de forma parcelada, e que ao final do certame realizado em xxx/xx/2020, foi
declarada vencedora e adjudicada a empresa que ofertou o menor valor Global, e que apresentou todos
os documentos habilitatórios conforme Edital, que concluídas as etapas, os atos foram HOMOLOGADOS pelo
gestor do MUNICIPIO, conforme publicação, no Diário Oficial do Município, RESOLVE, portanto REGISTRAR OS
PREÇOS para cumprimento do objeto ora homologado. Esta Ata será utilizada pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALMADINA, como ÓRGÃO GERENCIADOR, na forma prevista no Edital, com a empresa vencedora que
ofereceu melhor preço e agora registrado, a saber:
A Empresa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>, CNPJ: >>>>>>>>>>>>>>>>>; com sede a >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>,
declarada vencedora nos Itens >>>>>>>>>>>>>>, com o valor de R$ ............... (...................................);.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
O valor Total Adjudicado R$ ............... (...................................);.
01. DAS DISPOSIÇÕESFINAIS:
01. OBJETO:
Constitui objeto do presente O REGISTRO DE PREÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS, EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO
DE ALMADINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA E
MODELO DE PROPOSTA, ANEXOS DO EDITAL, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS. Para o período de 12
(doze) meses, sendo o fornecimento de forma parcelada, em quantidades, qualidades e especificações
contidas no Anexo I do Edital.
02. DA VALIDADE DO REGISTRO DEPREÇOS:

I

– A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses
contados a partir da data de sua assinatura.
II
– Nos termos do art. 15, parágrafo 4.º, da Lei Federal 8666/93, durante o
prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado
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a adquirir os produtos objeto desta.
III
– Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8666/93, com as alterações
que lhe foram impostas pela Lei Federal 8883/94, a presente Ata de Registro de Preços será cancelada,
garantidos às suas detentoras o contraditório e a ampla defesa.
03. DO PREÇO:
Os preços reajustados são os que constam na planilha abaixo, tendo como referência a Proposta de
Preços apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços nº/2020:
A

Empresa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>,CNPJ:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>,
com
sede
a
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>,, declarada vencedora nos >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>, com o valor
de total de R$ .......................... (..........................................), Conforme planilha abaixo:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
A Empresa
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>, CNPJ: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>, com sede
a
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>, declarada Vencedora nos Itens ......................, com valor total de R$
............................ ( ...................................). Conforme planilha abaixo:
O valor Total dos ITEMs homologado é de R$ ........................ (........................).

I

– O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços são os
constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial SRP N.º 008/2020
II
– Em cada Serviço decorrente desta Ata serão observadas as disposições da legislação pertinente,
assim como as cláusulas e condições do Edital do Pregão Presencial SRP n.º 008/2020, que integra o presente
instrumento de compromisso.
III
– Em cada Serviço, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas, no
Pregão Presencial SRP n.º 008/2020 pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a
integram.

Nª

Especificação

ITEM
UND

1
2
3
4
VALOR TOTAL

QTD

P. UNT

P. TOTAL

R$

04. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS e PRODUTOS
4.1
- Os CONTRATADOS deverão respeitar o prazo para entrega dos produtos e serviços, data e
horário devidamente registrados, conforme autorização de fornecimento enviada pela Secretaria de
Administração do Município de Almadina, entregando no local designado.
05. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
I
– As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data
posterior do seu vencimento.
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II
– Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual poderá
ser feita por e-mail, oficio, devendo dela constar: a data, o valor unitário do produto, a quantidade
pretendida, o local para entrega, o carimbo e assinatura do responsável.
III
– Cada fornecimento deverá ser entregue acompanhado da Nota Fiscal ou Nota Fiscal/fatura,
conforme o caso.
IV
– A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada pela
unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que
a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.
06. DA AUTORIZAÇÃO PARAFORNECIMENTO
As aquisições, objeto da presente Ata de Registro de Preços, serão sempre previamente autorizadas pelo
servidor responsável da Secretaria Requisitante.
I
- Integram esta Ata o edital de Pregão Presencial SRP de n.º 008/2020 com todas suas peças, anexos
e pareceres, e as propostas das empresas classificadas no certame supra numerado.
II
– Fica eleito o Foro da Comarca de Coaraci – BA, para dirimir quaisquer questões decorrentes da
utilização da presente Ata.
III
– Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8666/93, Lei 10.520/02, e demais
normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.
ENCERRAMENTO
Após feita a leitura, lavrou-se a presente Ata de Registro de Preços, a qual vai assinada pelo Gestor da
Prefeitura de Almadina e pelo representante da empresa vencedora. Deu-se por encerrada a sessão,
lavrando a presente ata que depois de lida e aceita pelo participante, será publicada para surtirem seus
efeitos.
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