PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS – ESTADO DA BAHIA
PODER EXECUTIVO CNPJ: 16.418.717/0001-98

EDITAL DE LICITAÇÃO N. 015/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
I - REGÊNCIA LEGAL: LEIS FEDERAIS Nº(S) 10.520/02 E 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR Nº
123/2006, LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, PORTARIA MUNICIPAL Nº 096/2017, PORTARIA
MUNICIPAL N.º 013/2019, DECRETO MUNICIPAL 030/2020 DECRETO FEDERAL 10.024/19, E PELAS
CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, MEDIANTE AS SEGUINTES CONDIÇÕES.
II - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
III - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 106/2022
IV - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

V - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO - LOTE
VI - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
VII - FORMA DE FORNECIMENTO: FORNECIMENTO DIÁRIO POR ITEM
- SESSÃO PÚBLICA: DATA: PORTARIA MUNICIPAL Nº 096/2017, PORTARIA MUNICIPAL N.º 013/2019,
DECRETO MUNICIPAL 030/2020, DECRETO FEDERAL 10.024/19, E PELAS CONDIÇÕES PREVISTAS
NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, MEDIANTE AS SEGUINTES CONDIÇÕES.
VIII

23/08/2022
HORA: 10:00h
8.1 - LOCAL: O Pregão será realizado em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da

informação – INTERNET, através do site www.licitacoes-e.com.br ou www.bb.com.br, acessando o
link de LICITAÇÕES, identificador, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou
transferidos para o aplicativo “licitação-e”, constante da página eletrônica do Banco do Brasil. A Sessão
será conduzida pelo Pregoeiro Natan Silva Brito com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos
termos da Portaria Municipal nº 96/2017 Portaria Nº 013/2019 de 06 de setembro de 2019.
8.2 - Endereço para envio da documentação (Proposta de Preços e Habilitação):

www.licitacoes-e.com.br

Acolhimento das propostas de preços: 08h:00 min do dia 17/08/2022 (horário de Brasília).
Abertura das propostas: Às 09h00min do dia 23/08/2022.
Data da disputa de preços: 23/08/2022.HORÁRIO: 10h00min (horário de Brasília).
Local: www.licitacoes-e.com.br.
Pregoeiro: Natan Silva Brito
E-mail: pmc.licitacoes2017@gmail.com

Local:
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Tempo Normal de Disputa de cada lote: O tempo normal de disputa acontecerá conforme
discricionariedade do Pregoeiro, acrescido do tempo aleatório, determinado pelo sistema (tempo
randômico).
IX - OBJETO:

9.1. Constitui objeto desta Licitação, Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios
para atender as necessidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino do Município, conforme
especificações constantes nos Anexos deste Edital.
9.2 - As empresas interessadas, poderão se candidatar, na Licitação objeto deste Edital, o fornecimento

constantes do Anexo I.
9.3 - Os quantitativos totais expressos no Anexo I, deste edital, são estimativos e representam a previsão

das Secretarias requisitantes.
9.4 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles

poderão advir, ficando facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativas às
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de
condições.
X - FUNDAMENTO LEGAL
10.1 - A presente Licitação será regida pela Constituição Federal, normas gerais LEIS FEDERAIS Nº(S)

10.520/02 E 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014,
PORTARIA MUNICIPAL Nº 096/2017, PORTARIA MUNICIPAL N.º 013/2019, DECRETO MUNICIPAL
030/2020, DECRETO FEDERAL 10.024/19 e demais normas e redações aplicáveis, bem como as cláusulas,

condições e anexos deste Edital, aplicando-se, subsidiariamente, os Princípios de Direito Público,
suplementados pelos preceitos de Direito Privado.
10.2 - As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que

dele fazem parte integrante.
XI - DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
11.1 - Poderão participar do certame os interessados previamente credenciados perante o Banco o Brasil

(www.bb.com.br), que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste edital e seus anexos
e, que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, e que atendam aos requisitos de
habilitação previstos neste Edital e seus Anexos.
11.2 - Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas temporariamente de

participar e de licitar com a Administração Pública ou, ainda, as declaradas inidôneas, na forma dos
incisos II e III do art. 186 da Lei Estadual nº 9.433/05 ou da Lei Federal nº 8.666/93.
11.3 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição,

celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob
pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais, conforme Lei nº 10.520/02, Lei Estadual nº 9.433/05 e
Lei nº 8.666/93.
11.4 - Cópia deste Edital e seus anexos estarão a partir da data da publicação de seu resumo em Diário Oficial
do Município - https://www.caetanos.ba.gov.br/ à disposição dos interessados, os quais poderão obtê-lo
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junto a Divisão de Licitação e Contratos ou na Divisão de Compras na sede desta
Prefeitura de segunda a sexta das 8:30 às 12:00h e no site https://www.caetanos.ba.gov.br/. Outras informações
sobre a licitação serão prestadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio na Divisão de Licitações e Contratos, nos
mesmos locais e horários, pelo(s) Telefone: 3462-1204.
XII - CREDENCIAMENTO
12.1 - O credenciamento do LICITANTE será realizado pela Secretaria da Administração, através do

Banco do Brasil, no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis após a formalização do pedido e da entrega
da documentação necessária;
12.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e senha pessoal

intransferíveis, com validade de 01 (um) ano para acesso às Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br) e
funcionará como assinatura eletrônica, implicando em responsabilidade legal e na presunção de sua
capacidade para a realização das transações inerentes a este pregão eletrônico, validando todos os atos
praticados;
12.3 - Os interessados deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por

instrumento público ou particular, com firma reconhecida, acompanhada de RG e CPF do outorgado,
atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema;
12.4 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá

apresentar cópia do respectivo Estatuto, Contrato Social ou Consolidação, acompanhado de RG e CPF
do representante legal, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações
em decorrência de tal investidura;
12.5 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do

pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
12.6 - Informações complementares sobre credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone 0800 729

0500 ou pelo e-mail: licitações@bb.com.br.
XIII - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS

LANCES
13.1 - Antes de enviar a proposta comercial em formulário eletrônico, o LICITANTE deverá manifestar

em campo próprio do site www.licitacoes-e.com.br, o pleno conhecimento e atendimento às exigências
de habilitação e demais condições previstas neste Edital.
13.2 - As propostas comerciais deverão ser enviadas através do site: www.licitacoes-e.com.br mediante

a opção “Acesso Identificado”, no sistema eletrônico do Banco do Brasil, obedecendo a data e horários
estabelecidos no item VIII do Edital.
13.3 - A proposta ofertada deverá conter especificações e características detalhadas dos

produtos/serviços cotados, bem como, a garantia e outros elementos que de forma inequívoca os
identifiquem, em consonância com o conteúdo do Anexo IX - Termo de Referência.
13.4 - A partir do horário previsto no Edital (VIII), terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com

a abertura e divulgação das propostas de preços recebidas e em consonância com as especificações e
condições detalhadas pelo edital, passando o Pregoeiro a avaliar a sua aceitabilidade,
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sendo posteriormente classificadas para a etapa de lances.
13.5 - Após a classificação das propostas, o Pregoeiro fará a divulgação no sistema eletrônico,

convocando os proponentes para apresentarem lances.
13.6 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as condições e exigências deste Edital e/ou,

consignarem preços inexequíveis ou superfaturados para a Administração, assim considerados aqueles
incoerentes com os praticados pelo mercado, para a execução do objeto do contrato.
13.7 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao

sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente
informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
13.8 - Iniciada a sessão pública do pregão eletrônico, não caberá desistência da proposta.
13.9 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital.
13.10 - Os LICITANTES poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário estabelecido e as

condições de aceitação.
13.11 - O sistema rejeitará automaticamente os lances cujos valores forem superiores ao último lance

registrado.
13.12 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e

registrado em primeiro lugar.
13.13 - A desistência em apresentar lance, implicará a exclusão do LICITANTE nesta etapa e na

manutenção do último preço apresentado pelo LICITANTE, para efeito da classificação final.
13.14 - Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo

critério de menor preço Lote.
13.15 - Durante o transcurso da sessão, os LICITANTES serão informados, em tempo real, do valor do

menor lance registrado que tenha sido apresentado, vedada a identificação do detentor do lance, bem
como dos demais participantes.
13.16 - No caso de desconexão do Pregoeiro com o site www.licitacoes-e.com.br no decorrer da etapa

competitiva do pregão, e permanecendo o sistema acessível aos LICITANTES, a etapa terá continuidade
para a recepção de lances, devendo o Pregoeiro, assim que for possível, retomar sua atuação no certame,
sem prejuízo dos atos realizados.
13.16.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão

eletrônico será suspensa e terá reinicio somente após 30 (trinta) minutos da comunicação eletrônica
expressa aos participantes, encaminhada através de mensagem em formulário próprio do site
licitações-e, divulgando data e hora da reabertura da sessão.
13.17 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 02 (duas) horas, a sessão do pregão eletrônico

será suspensa e somente terá reinício no
www.licitacoese.com.br.

dia e horário previamente fixado no site

13.18 - A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido

pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
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determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual, será automaticamente encerrada a recepção
de lances.
13.19 - Alternativamente ao disposto no item anterior, poderá o Pregoeiro, mediante justificativa

devidamente registrada em ata, antecipar o encerramento da sessão de disputa do tempo normal, desde
que transcorrido o tempo mínimo de 50% do previsto inicialmente no edital para a sessão de lances,
mediante o encaminhamento de aviso automático de fechamento iminente dos lances e subsequente
transcurso do prazo de 01 (um) segundo até 30 (trinta) minutos, findo o qual será encerrada a recepção
de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema
eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para
que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.
13.20 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de

lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de
menor valor.
13.21 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor

preço e o valor estimado para a contratação.
13.22 - A PROPOSTA READEQUADA ao(s) lance(s) verbai(s) a empresa será feita após a sessão

de licitação, onde serão obedecidos os seguintes critérios:
13.22.1 - Os valores readequados dos itens de cada lote conforme item 13.22, deverá respeitar o
percentual de redução ofertado pela licitante durante a etapa de lances de cada lote;
13.22.2 - O subitem 13.22.1 poderá sofrer variação de 01 % (um por cento) para mais ou para menos
do valor reduzido, porém, nenhum item do lote poderá ter preço superior ao da proposta inicial, nem
poderá, a empresa vencedora aplicar o valor da redução em apenas alguns dos itens do lote em
detrimento deoutros.
13.22.2 - A proposta escrita readequada do vencedor poderá ser menor do que o ofertado para o um
melhor ajustamento dos valores unitários e totais dos itens de cada lote. Mas não poderá ser maior do
que o lance vencedor do lote.
XIV - DA PROPOSTA DE PREÇOS
14.1 - O licitante vencedor deverá apresentar proposta por escrito, conforme modelo Anexo I do Edital,

com a documentação de habilitação de que trata o edital.
14.1.1 - A proposta deverá ser apresentada em uma via original, em papel timbrado da empresa

licitante, devendo conter os dados da proponente (razão social, endereço, CNPJ/MF, banco, agência
e conta corrente, correio eletrônico etc.), impressa sem emendas ou rasuras e redigida com clareza em
língua portuguesa, datada e devidamente assinada por seu representante legal, em envelope lacrado.
(Modelo de Proposta sugerido no Anexo I).
14.1.2 - A Comissão recomenda aos licitantes que façam constar de suas propostas nome e

qualificação da pessoa com poderes para assinar contratos com o Município.
14.1.3 - É de inteira responsabilidade do Licitante o preço e demais condições apresentadas, salvo se

no momento da abertura da proposta for alegado erro, e aceito pelo Pregoeiro, o que será registrado
em Ata, devendo o item ser desconsiderado da proposta.
14.1.4 - Quando a proposta e anexos constantes do Edital forem assinados por procurador
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legalmente constituído, os documentos deverão estar acompanhados de RG e CPF do outorgado,
bem como do outorgante.
14.1.5 - A Proposta de Preços da empresa arrematante e os Documentos de Habilitação deverão ser

encaminhados ao endereço eletrônico https://pmc.licitacoes2017@gmail.com/, no prazo máximo de
02 (duas) horas, contadas a partir do encerramento da sessão de disputa, com preços atualizados, em
conformidade com os lances eventualmente ofertados, devendo os documentos originais ou cópias
autenticadas serem postados, no prazo de até 02 (dois) dias úteis ao Setor de Licitações e Contratos
no prédio desta Prefeitura, situada à Avenida da Conquista, n° 161, Centro, na cidade de Caetanos BA. Obs.: A falta de comprovação de postagem da Proposta de Preços com os valores finais e
documentos de habilitação originais/cópias no prazo de 02 (dois) dias úteis, constitui automática
desclassificação da proposta de preços e da empresa do certame, devendo a Administração
convocar as licitantes classificadas na sequência.
14.1.6 - A proposta de preço deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou

qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, bem como conter os
preços unitário e total, expressos em moeda nacional, com até duas casas decimais após a vírgula, em
algarismos e por extenso.
14.1.7 - A proposta deverá ter prazo de validade de 60 (sessenta) dias
14.1.8 - Caso haja o vencimento da validade da proposta sem que a licitação tenha sido homologada

e adjudicada, esta fica automaticamente prorrogada.
14.1.9 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com

relação a prazo e especificações do produto/serviço ofertado ou qualquer condição que importe
modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar
evidentes erros formais, ou nos casos previstos neste edital.
14.1.10 - É vedado à empresa licitante retirar a sua proposta após a abertura da sessão do presente

Pregão.
14.1.11 - Iniciada a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da proposta, salvo por

motivo de oferta de propostas ou lances equivocados e de valor inexequível.
14.1.12 - Não se considerará como critério de classificação e nem de desempate das propostas

qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.
14.1.13 - As propostas apresentadas em desacordo com as condições e especificações constantes desta

Licitação e ainda as que apresentem preços simbólicos, irrisórios ou excessivos, incompatíveis com
os preços de mercado, conforme a discricionariedade do Pregoeiro será desclassificada.
14.1.14 - Propostas com valores aparentemente muito abaixo do mercado só serão aceitas mediante

apresentação de composição de custos, no prazo improrrogável de 24h ou, se for o caso, declaração
da empresa assumindo e reafirmando o preço proposto, comprometendo-se a executar o
fornecimento/serviço, sem prejuízo das sanções cabíveis em caso de má prestação.
14.1.15 - Serão rejeitadas as propostas que:
14.1.15.1. Sejam incompletas, isto é, não contenham informações suficientes que permitam a

perfeita identificação do material/serviço licitado;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS – ESTADO DA BAHIA
PODER EXECUTIVO CNPJ: 16.418.717/0001-98
14.1.15.2. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o

presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro.
14.1.16. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros,
e, entre os expressos em algarismos e por extenso, será considerado este último.
14.1.17 - Deverão estar incluídas nos preços propostos todas e quaisquer despesas necessárias para o

objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e contribuições sociais, fiscais,
parafiscais, fretes, seguros de transporte e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado
corresponder, rigorosamente às especificações do objeto licitado.
14.1.18 - O Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar esclarecimentos adicionais sobre a

composição dos preços propostos.
14.2 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO Lote, observados os prazos para

fornecimento/prestação, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e
demais condições definidas neste Edital.
14.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico,

contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado a melhor proposta ou lance de menor
valor para negociação, decisão e aceitação.
14.4 - Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do Edital, o Pregoeiro

examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda
a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado definido no
objeto deste Edital.
14.5 - Havendo apenas uma oferta, esta poderá ser aceita, desde que atenda a todas as condições do Edital

e seu preço seja compatível com o valor estimado para a contratação e dentro da realidade do mercado.
14.6 - Sendo aceitável a oferta, será verificado, pelo Pregoeiro, o atendimento das condições

habilitatórias do LICITANTE que a tiver formulado, conforme exigências previstas neste Edital.
14.7 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor,

sendo- lhe adjudicado o objeto deste Edital, pelo Pregoeiro, com a posterior homologação do resultado
pela Autoridade Superior.
14.8 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as condições e exigências deste Edital e/ou,

consignarem preços inexequíveis ou superfaturados para a Administração, assim considerados aqueles
incoerentes com os praticados pelo mercado, para a execução do objeto do contrato.
14.9 - Da sessão, o sistema gerará Ata Circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do

procedimento e as ocorrências
www.licitacoese.com.br.

relevantes,

e

estará

disponível

para

consulta

no

site:

14.10 - Os preços oferecidos serão irreajustáveis, podendo ser revisados nos termos do art. 65, inc. II, “d”,

da Lei 8.666/93, e somente após 12 (doze) meses contados da data da proposta de preços, exclusivamente
mediante prova da elevação extraordinária dos encargos, suficientes a inviabilizar a execução do ajustado,
sendo que meras flutuações de preçosdos produtos licitados e/oudos quais sejam derivados, dentro do
período mínimo de reajuste, sem qualquer contexto de desajuste drástico e generalizado do cenário
econômico, constituem a álea ordinária e não se enquadram na hipótese do artigo acima citado, uma vez que a
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variação do preço de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros não se mostra imprevisível, nem de consequência
incalculável, devendo ser levada em consideração quando dos preços ofertados.
14.11 - Marca deverá ser informada, no Formulário da Proposta, modelo Anexo I, deste Edital.
XV - DAS CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO
15.1 - Todos os documentos exigidos deverão ter sido expedidos por autoridades ou órgão competente do

domicílio da licitante, podendo ser apresentados em original, em fotocópia autenticada, em publicação
na imprensa oficial ou em cópias simples, desde que acompanhadas pelo original, as quais serão
conferidas e autenticadas, pela Comissão de Licitação. Não serão aceitas fotocópias extraídas por
processo de facsímile. Os documentos exigidos deverão preferencialmente ser relacionados, separados,
colecionados e numerados na ordem estabelecida neste edital. Obs.: O fornecedor/proponente deve ter
condição de cumprir no prazo 02 (duas) horas contadas a partir do encerramento da sessão de
disputa, a exigência de encaminhar ao endereço eletrônico https://pmc.licitacoes2017@gmail.com/
com todos os documentos mencionados no item XV deste edital.
15.1.1 - Documentação Jurídica: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual (ou cédula de identidade em se tratando de
b)
c)
d)
e)

f)

pessoa física);
Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se
tratando de sociedades comerciais;
Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações,
acompanhados da documentação mencionada na alínea “b” deste subitem;
Ato constitutivo devidamente registrado no cartório de Registros Civis de Pessoas Jurídicas,
tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, tratando-se de cooperativa, nos termos de artigo 107 da Lei Federal Nº 5.764, de 16
de dezembro de 1971, ou empresa, sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a
atividade assim o exigir;
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual-MEI, emitido pela Receita Federal
do Brasil, caso o interessado seja um Microempreendedor Individual-MEI.

15.1.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes

documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda

b)

c)
d)

e)

(CNPJ) ou
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede ou
ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do
certame;
Prova de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal quando for o
caso, da sede ou do domicílio da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede da empresa, mediante
Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União
expedida pela Secretaria da Receita;
Prova de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social, (INSS), e o Fundo
de Garantia, (FGTS), a Secretaria da Receita Federal;
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f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT). OBSERVAÇÕES:
1) Portaria MF nº 358 de 05/09/2014 - Dispõe sobre a prova de regularidade fiscal

perante a Fazenda Nacional. A partir do dia 20 de outubro de 2014, as certidões que fazem
provam de Regularidade Fiscal de todos os Tributos Federais, inclusive Contribuições
Previdenciárias, tanto no âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da
Fazenda Nacional, serão unificadas em um único documento. A unificação das Certidões
Negativas está prevista na Portaria acima;
2) Deve-se prestar atenção que, a PARTIR DE 20/10/2014, se o contribuinte precisar

comprovar a regularidade para com a Fazenda Nacional, ele deve apresentar uma única
certidão emitida a partir dessa data OU, se possuir uma Certidão Previdenciária e uma outra
dos demais tributos, emitidas ANTES de 20/10, mas dentro do prazo de validade, poderá
apresenta-las, pois continuarão válidas dentro do período de vigência nelas indicados; mas se
o contribuinte tiver apenas uma delas válida, terá que emitir a nova CERTIDÃO
UNIFICADA.
3) As certidões deverão ser apresentadas dentro do respectivo prazo de validade. Caso não

conste prazo de validade no corpo da certidão, considerar-se-á o prazo de 90 (noventa) dias da
data de emissão.
4) As certidões extraídas da Web somente terão validade se confirmada sua autenticidade pelo

Pregoeiro ou membro de equipe de apoio.
15.1.3 - Qualificação Econômico: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa

jurídica.
b) Balanço patrimonial do último exercício social, devidamente lançados no livro diário registrado na Junta
Comercial do domicílio ou sede da empresa, que comprovem a situação financeira desta, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando
encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta.

b.1 - As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de
abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de
abertura e encerramento;
b.2 - No caso de licitação para fornecimento de bens para pronta entrega, não se exigirá da
microempresa ou empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último
exercício social;
b.3 - No caso de empresas enquadradas no SIMPLES NACIONAL poderá apresentar em
substituição ao balanço o extrato do SIMPLES NACIONAL dos últimos dois meses ou do ano
anterior; nos termos do Art. 3º do Decreto 8.538/2015, do Governo Federal.
b.4 - Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última
auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma
declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
b.5 – DHP – Declaração de Habilitação Profissional de quem assina o balanço.
b.6 – No caso de MEI – Micro Empreendedor Individual não é obrigatório apresentação em nenhum
dos casos acima das alíneas “b”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS – ESTADO DA BAHIA
PODER EXECUTIVO CNPJ: 16.418.717/0001-98
15.1.4 - Qualificação Técnica - Será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
a) Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de pelo
menos 01 (um) atestado, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado;
b) Alvará Sanitário, emitida pela vigilância sanitária Municipal ou Estadual do domicilio da sede

da empresa, com base no artigo 2º da Lei 6.360/76
15.1.5 - Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º

da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, de
que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
16 anos, ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz,
conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital.
15.1.6 - Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de

que o licitante não se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade
integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta e que é
cumpridora de todas as exigências legais impostas pela legislação vigente e por órgãos
regulamentadores, independente de exigência deste Edital.
XVI - DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
16.1 - Até 03 (tres) dias úteis antes da data fixada para abertura da licitação, qualquer pessoa poderá

encaminhar pedidos de impugnação ao ato convocatório do Pregão.
16.1.1 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos acerca do ato convocatório do Pregão,

que deverá ser encaminhado por escrito em atenção do Pregoeiro.
16.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do

certame.
16.2 - Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a

intenção de recorrer da decisão do Pregoeiro, através do registro da síntese das suas razões em ata, sendo
que a falta de manifestação imediata e motivada implicará a decadência do direito de recurso e,
consequentemente, a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pelo Pregoeiro.
16.3 - Manifestada a intenção de recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a

apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para
apresentarem contra-razões, se quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil
subsequente ao do término do prazo do recorrente.
16.4 - O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do órgão ou entidade

promotora da licitação, será realizado pelo Pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis.
16.5 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento.
16.6 - A autoridade superior do órgão promotor do Pregão terá o prazo de até 02 (dois) dias úteis para

decidir sobre o recurso.
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16.7 - A decisão do(s) recursos interpostos serão divulgados exclusivamente no Site do Diário Oficial
do Município https://www.caetanos.ba.gov.br/ , passando a valer para todos os efeitos à partir da data da

publicação.
XVII - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
17.1 - Não havendo manifestação de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à empresa

vencedora para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
17.2 - Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos

procedimentais, a autoridade superior adjudicará o objeto licitado à licitante vencedora, homologando,
em seguida, o procedimento licitatório.
17.3 - A Homologação e a Adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.
XVIII- MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA - DO REAJUSTAMENTO E

REVISÃO
21.1 - Durante a vigência da Ata, os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis.
21.1.1 - Os preços somente poderão ser alterados, por acordo entre as partes, no caso de ocorrência,

devidamente demonstrada, da situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93,
bem como no caso de o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, ocasião em que
o fornecedor do bem será convocado visando a negociação para a redução de preços e sua adequação
ao mercado, de acordo com as disposições contidas no Decreto Municipal nº 030/2020, de 27 de julho
de 2020.
XIX - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
22.1 - DOS LICITANTE(S) REGISTRADO(S)
22.1.1 - Compete aos licitantes registrados envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel

e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, e ainda a:
a) Assinar o contratos;
b) Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas no

Termo de Referência, do Edital e do contrato;
c) Entregar os bens no(s) prazo(s) máximo(s) determinado(s) no Termo de Referência - Anexo I,
deste Edital;
d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto deste

Edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos
produtos empregados;
e) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a terceiros, em
razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de
outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
f) Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros, sejam
fabricantes, representantes, concessionárias ou técnicos;
g) Manter-se durante toda a execução do objeto da presente licitação, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus
Anexos;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS – ESTADO DA BAHIA
PODER EXECUTIVO CNPJ: 16.418.717/0001-98
h) Informar à Prefeitura a ocorrência de fatos que possam interferir direta ou indiretamente na

regularidade do fornecimento.
22.2 - DA ADMINISTRAÇÃO
22.2.1 - Compete à Prefeitura:
a) A prática de todos os atos de controle e administração do Contrato;
b) Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar o Contrato;
c) Gerenciar o Contrato, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para

d)
e)
f)
g)
XX

atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os
quantitativos de contratação definidos;
Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;
Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no Contrato;
Proporcionar, todas as fácilidades indispensáveis à boa execução do(s) fornecimento(s);
Indicar o GESTOR DO CONTRATO.
- CONDIÇÕES DE ENTREGA E PAGAMENTO

23.1 - O fornecimento dos produtos deverá ser efetuado na sede do Município de Caetanos, ou em outra

localidade, conforme especificado no Anexo I do Edital, de forma parcelada, de acordo com a
necessidade da Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, mediante requisição emitida
pela Divisão de Compras ou por outros oficialmente autorizado pela autoridade superior.
23.2 - Os quantitativos totais expressos no Anexo I, são estimados e representa a previsão das Secretarias

requisitantes, e serão solicitados conforme necessidade desta.
23.3 - O pagamento será através da apresentação da Nota Fiscal/Fatura no mínimo duas vias efetuado e

após atestado de recebimento da seguinte forma:
23.4 - As notas fiscais ou faturas deverão ser apresentadas no mínimo em 02 (duas) vias.

- O pagamento será em até 30 (trinta) dias, após atestado a entrega do material.
23.5 - As despesas dos produtos acima serão cobertas por recursos financeiros oriundos:

Dotação Orçamentária:
03.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORGÃO
ATIVIDADE
PROJETO
ELEMENTO
DESPESA

/
DE

2.026 – MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
33903000 – MATERIAL DE CONSUMO.

XXI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) A CONTRATADA deverá apresentar as Notas Fiscais / Faturas em no mínimo em 02 (duas) vias,

e serão separadas conforme Ordens de Fornecimento/Serviços emitidas pela Secretaria
responsável pelo objeto deste Edital, em até 05 (cinco) dias úteis antes da data do pagamento;
b) A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os
representantes legais e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à
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CONTRATANTE, a gestão contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e
técnicas inerentes ao contrato e ainda, servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE
e a CONTRATADA. A qualquer substituição do gestor contratual, a CONTRATADA deverá
comunicar o fato por escrito à CONTRATANTE, com antecedência mínima de 03 (três) dias
corridos;
c) A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e

compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
eventuais encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a
eles não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
d) A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus propostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
e) A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pelo fornecimento e execução dos serviços,
objeto deste Edital, bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados;
f) A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela Fiscalização
da CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final.
A CONTRATADA ainda deverá:
a) Responsabilizar-se pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa

b)

c)

d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)

ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à
fiscalização ou acompanhamento pela Contratante;
Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com ao fornecimento dos
produtos objeto da licitação, mesmo que para isso outra solução não prevista neste, tenha que ser
apresentada, para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para a Contratante;
Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, incidências
fiscais e contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, salários e quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto
desta licitação;
Pagar, pontualmente, aos seus fornecedores, o valor dos recursos materiais e serviços
disponibilizados nos Fóruns, ficando estabelecido que a Contratante não responde solidária ou
subsidiariamente por esses pagamentos, que são de única e inteira responsabilidade da empresa
contratada;
Só divulgar informações acerca do fornecimento dos produtos, objeto desta licitação, que envolva
o nome da Contratante, mediante sua prévia e expressa autorização.
Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam a
Contratada, independentemente de solicitação;
Cumprir todas as leis e posturas, Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e responsabilizarse por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;
Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com terceiros, bem
como responder por todos os efeitos desses contratos perante terceiros e a própria Contratante.
Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos
recolhimentos de tributos que incidam ou venham a incidir sobre os produtos contratados;
Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas
decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados,
bem como obrigar- se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe
venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato;
Cumprir, fielmente, as obrigações assumidas, que o fornecimento dos produtos contratados se
realize com esmero e perfeição, devendo o serviço de entrega ser sob sua inteira
responsabilidade;
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l) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
m) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo

77 da Lei 8.666/93.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Diário Oficial do Município, até

o QUINTO DIA ÚTIL do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de
20 dias a contar da referida assinatura, conforme art.61, §1º da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores
alterações;
b) Pagar conforme estabelecido no Edital, as obrigações financeiras decorrentes do presente
Contrato, na integralidade dos seus termos;
c) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução
do objeto contratual, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo;
d) Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução do fornecimento/prestação dos serviços objeto do contrato.
XXII - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, DO PRAZO E PRORROGAÇÃO
25.1 - O recebimento dos produtos, objeto desta licitação, obedecerá às normas fixadas das Leis

10.520/02 e 8.666/93, e as demais disposições constantes da Minuta do Contrato Anexo V deste Edital.
25.2 - Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e

registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à
contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.
25.3 - O recebimento será efetuado pelo Servidor da Secretaria de Responsável que receber o material,

que realizará verificação da conformidade do objeto com as especificações do edital e quando será
emitido TERMO DE RECEBIMENTO Anexo VI.
25.4 - O recebimento se dará em caráter provisório, inicialmente, até a verificação da conformidade do

material com as especificações do Edital, mediante TERMO DE RECEBIMENTO, Anexo VI, e aceito
como definitivo após comprovação da totalidade e qualidade da entrega do objeto, através do TERMO
DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, Anexo VIII, que deverá ser emitido em até 05 (cinco) dias úteis
após a entrega do produto, ambos emitido pelo servidor responsável.
25.5 - A entrega do objeto licitado será em local indicado pela Secretaria Municipal de Responsável.
25.6 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de

total responsabilidade na execução do contrato.
XXIII - REVOGAÇÃO-ANULAÇÃO

A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos da Lei nº 8.666/93.
XXIV - RESCISÃO
27.1 - A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências

contratuais e as previstas na Lei nº 8.666/93.
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27.2 - A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da contratante nos casos enumerados

nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93.
27.3 - Quando a rescisão ocorrer com base com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem

que haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver
sofrido.
27.4 - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78

da Lei nº 8.666/93.
XXV

- DAS PENALIDADES

28.1 - Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93,

sujeitando- se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo
diploma, garantida a prévia e ampla defesa em Processo Administrativo.
28.2 - Ao LICITANTE que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, será aplicada a seguinte sanção,

graduada conforme a gravidade da infração, sem o prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio
Processo Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório.
28.3 - Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciamento no Cadastro

Único de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Caetanos, pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses
quando:
Não celebrar o contrato;
Deixar de entregar documentação exigida para o certame;
Apresentar documentação falsa;
Ensejar o retardamento na execução do objeto;
Não mantiver a proposta de preço;
Falhar ou fraudar na execução do contrato;
Comportar-se de modo inidôneo, desacato o Pregoeiro e aos participantes do certame;
Cometer fraude fiscal;
Entregar produtos com prazo de validade vencida ou em desacordo com as exigências deste
Edital;
j) Entregar produto em desacordo com a nomeclatura do produto e o nome do fabricante contidos
na proposta;
k) Apresentar proposta de produtos que não comercializam.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

28.4 - Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as seguintes

sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o
prévio Processo Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório:
28.4.1 - Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.
28.4.2 - Multa por atraso imotivado do fornecimento dos produtos objeto do contrato, nos prazos

abaixo definidos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor da compra, em caso de: atraso na entrega superior a 05

(cinco) dias, desistência na entrega do material;
b) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento dos produtos objeto
do contrato;
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c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota de

empenho ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura do fornecimento
dos produtos;
d) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou
documento correspondente: 20% sobre o valor da fatura do fornecimento dos produtos objeto
do contrato.
28.4.3 - Suspensão nos prazos abaixo definidos:
a) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato,

no âmbito da Administração Pública Municipal;
b) suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuízo

causado à Administração Pública Municipal;
c) não atender as especificações técnicas (nomenclatura e marca) e os quantitativos

estabelecidos no contrato: multa de 10% e 20%;
d) paralisar o fornecimento dos produtos objeto do contrato, sem justa causa e prévia

comunicação à administração: multa de 10% a 20%;
e) adulterar ou alterar substâncias e características física, química ou biológica dos produtos

objeto do contrato: multa de 20%;
f) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, dos produtos objeto do contrato falsificado,

furtado, deteriorado ou danificado: multa de 20%;
g) entregar os produtos objeto do contrato que cause danos à saúde, tais como infecções,
intoxicações, devidamente comprovada: multa de até 20%.
28.5 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal

quando o licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no subitem 28.4.
28.6 - A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal

esteja em vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do
município até o comprimento de penalidades que lhe foi imposta.
28.7 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública Municipal,

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 depois de ocorrido o prazo de penalidade aplicada.
28.8 - As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente e no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou

serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio Processo Administrativo,
garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Secretaria
Municipal de Administração.
28.9 - Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado deverá recolher a

multa por meio de depósito em Conta Corrente em nome da Prefeitura, ou responderá pela sua diferença
a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, cobrada
judicialmente.
28.10 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, e depender do grau

da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não
impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato.
28.11 - Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
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horas, após prévio Processo Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da
notificação administrativa à Contratada, sob pena de multa.
28.12 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido Processo Administrativo, que prevê defesa prévia

do interessado e recurso os prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista do processo.
XXVIX - DOS ANEXOS
29.1 - Integra este Edital, para todos os efeitos de direito:
a) Anexo I - Proposta de Preços;
b) Anexo II - Modelo de Procuração (credencial);
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Anexo III - Declaração de Pleno Conhecimento de Habilitação;
Anexo IV - Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor;
Anexo V - Minuta de Contrato;
Anexo VI - Termo de Recebimento;
Anexo VII - Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
Anexo VIII - Termo de Recebimento Definitivo.

XXX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
30.1 - As normas disciplinares desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa

respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse
público, a finalidade e a segurança da contratação.
30.2 - A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro, se

necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
30.3 - O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo o registro

da suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos, bem como promover diligências
destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique
em inclusão de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
30.4 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes

da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a
legislação pertinente.
30.5 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de

Poções, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
30.6 - Da sessão, o sistema gerará Ata Circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do

procedimento e as ocorrências
www.licitacoese.com.br

relevantes,

e

estará

disponível para

consulta

no

site:

30.7 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município.
30.8 - Os demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação serão publicados no Diário

Oficial do Município.
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30.9 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
30.10 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 01 (um)

dia útil à data fixada para o recebimento das propostas.
30.11 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do

certame.
30.12 - Os Recursos ou Impugnações deverão ser protocolados pelo Licitante em horário de

expediente comercial (08:00h às 12:00h), junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de
Caetanos, localizado na Secretaria de Finanças, à Comissão Permanente de Licitação ou através
do endereço pmc.licitacoes2017@gmail.com, sendo que o licitante, deve entrar em contato com o
Pregoeiro através do telefone 77 – 3462-1204 para confirmação do recebimento do e-mail.
30.13 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, com observância da

legislação em vigor, as Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, Decreto Decreto Municipal nº 030,
de 27 de Julho de 2020 e Portaria Municipal nº 013 e Portaria Municipal nº 096/2017 e demais normas
e redações aplicáveis.
XXXI - FORO

31.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Caetanos, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa.
Caetanos-Ba, 25 de julho de 2022.
Natan Silva Brito
Pregoeiro Municipal
Portaria Municipal nº 13/2019
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA
FORNECEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICIPIO:
DATA: 17/02/2022.

CNPJ:
CEP:
ESTADO:
E-MAIL:

INSC. EST.:
FO
NE:
CONTATO:

LOTE 1 - ALIMENTOS
ESPECIFICAÇÃO
ITEM DOS
PRODUTOS

01

02

03

Açafrão

Açúcar cristal

Arroz
parboilizado

QNT. Und

40

2.000

1.600

kg

kg

kg

Emb.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Açafrão – Tempero in natura, em pó
fino, puro, sem mistura. Sem a presença
de sujidade ou matérias estranhas.
Acondicionado em embalagem de
polietileno, atóxica e transparente com
Pacote 1 capacidade para 1 kg do produto.
Kg
Produto deve possuir rótulo com
informações
mínimas
como
identificação do produtor, ingredientes,
peso
do
produto,
data
de fabricação e validade.
Açúcar cristalizado – na cor branca, de
boa qualidade contendo no mínimo
99,3% de carboidrato por porção, deverá
ser fabricado da cana de açúcar livre de
fermentação, isento de matéria terrosa,
parasitos e de detritos animais ou
vegetais. Embalagem plástica, íntegra,
resistente, vedada hermeticamente, com
capacidade de 1 kg do produto, deve
Pacote 1 possuir rótulo contendo dados de
Kg
identificação e procedência, número do
lote, data de fabricação e validade,
quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6 (seis)
meses a partir da data de entrega, de
acordo com as normas e resoluções
vigentes da ANVISA/MS. Devem ser
entregues em fardos, com unidades
individualizadas de 1kg.
Arroz
parboilizado
–
Subgrupo
parboilizado polido, classe: longo fino
Pacote 1 tipo 1, constituído de grãos inteiros, isento
Kg
de sujidades e materiais estranhos.
Embalagem
deve
estar
intacta,
acondicionada em pacotes de 1 kg, em

Marca
PRÇ. PRÇ.
do
UNT. TOTAL
Produto

R$
-

R$
-

R$
-
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polietileno, transparente, atóxico, O
produto não deve apresentar mofo,
substâncias nocivas, matéria terrosa,
parasitos e detritos animais ou vegetais.
Deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações
nutricionais, data de validade, número de
lote, quantidade do produto de acordo
com as normas e Resoluções da
ANVISA/MSI.
Deverá
apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega e serem entregues
em fardos, com unidades individualizadas
de 1kg

04

05

06

Arroz branco

Canela em po

Charque
dianteiro

750

15

600

kg

kg

Pct

Arroz branco - tipo I, embalados em
pacotes de 1 Kg, constituído de grãos
inteiros, isento de sujidades e materiais
estranhos. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais,
data de validade, número de lote,
Pacote 1
quantidade do produto de acordo com as
Kg
normas
e/ou
Resoluções
da
ANVISA/MSI.
Deverá
apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega e serem entregues
em fardos, com unidades individualizadas
de 1kg

.Canela em pó - fina e homogênea,
embalagem de 100g. Proveniente de
cascas sãs, limpas e secas, com aspecto
cheiro aromático e sabor próprio. Deve
Pacote 1 conter o prazo de validade
na
Kg
embalagem.
O
produto
deverá
apresentar
validade mínima de 60 dias a partir da
data de entrega na

Pacote
500g

Carne bovina salgada tipo charque –
Carne bovina,
salgada,
curada,
dissecada, tipo charque, corte dianteiro,
de primeira qualidade, com aroma
característico do produto, aspecto
consistente e uniforme, consistência
firme, ausência de nitrato e nitrito, sem
osso, no máximo 10% de gordura,
textura firme e compacta, não amolecida
e nem pegajosa, cor própria, sem
manchas esverdeadas, cheiro e sabor
próprio, com ausência de sujidades,
parasitas e larvas. Embalada em saco
plástico, à vácuo transparente e atóxico,
limpo, não violado, resistente, que
garanta a integridade do produto até o
momento do consumo, acondicionado
em caixas lacradas. NÃO CONTER

R$
-

R$
-

R$
-
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GORDURA TRANS. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
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 conter peso líquido de 500 g.
Com validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega. Apresentar em
anexo a proposta, documentos que
comprovem a inspeção sanitária
dosprodutos fornecidos de acordo com a
legislação vigente.

07

08

09

Coco ralado

Cravo da índia

Extrato de tomate

1.500

10

2.800

Unid

Kg

Unid

Pacote
100g

Coco ralado - Coco ralado grosso, puro,
sem açúcar, validade de no mínimo 6
meses com embalagem em saco
aluminizado de 100g, contendo
identificação do produto, marca do
fabricante. O produto deverá apresentar
rotulagem de acordo com a RDC nº 360,
2003 / ANVISA e registro no Ministério
da
Agricultura
Pecuária
e
Abastecimento (MAPA).

Embalagem contendo informações
nutricionais livre de sujidades, de boa
Pacote 1
qualidade. Validade de no mínimo 06
Kg
meses.

Sachê
340g

Extrato de tomate – puro, concentrado,
produto resultante da concentração da
polpa de tomate por processo
tecnológico preparado com frutos
maduros selecionados sem pele, sem
sementes e corantes artificiais, sem sal e
açúcar. Não conter glúten. Isento de
sujidades
e
fermentação,
acondicionados em recipiente de folha
de flandres, íntegro, resistente, vedado
hermeticamente e limpo, com peso entre
300
g
e
350
g.
Produto em embalagem tipo sachê
deverá conter externamente
rótulo
com dados de identificação e
Extrato de tomate – puro, concentrado,
produto resultante da concentração da
polpa de tomate por processo
tecnológico preparado com frutos
maduros selecionados sem pele, sem
sementes e corantes artificiais, sem sal e
açúcar. Não conter glúten. Isento de
sujidades
e
fermentação,
acondicionados em recipiente de folha
de flandres, íntegro, resistente, vedado

R$
-
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hermeticamente e limpo, com peso entre
300
g
e
350
g.
Produto em embalagem tipo sachê
deverá conter externamente
rótulo
com dados de identificação e

10

11

12

Farinha
mandioca

de
600

Feijão
tipo
carioquinha

Feijão
fradinho

500

Kg

Kg

tipo
800

Kg

Produto obtido a partir dos processos de
ralar e torrar a mandioca, tipo 1, fina,
seca e branca. Isento de material terroso,
fungos, parasitas, livre de umidade e
Pacote 1 fragmentos estranhos, embalada em
Kg
pacote contendo 1 kg, com identificação
do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso líquido. Produto com
registro no Ministério da Agricultura.
Feijão carioquinha – Feijão tipo 1,
classe carioca, novo, constituído de
grãos inteiros e sadios com teor de
umidade máxima de 15%, isento de
material terroso, sujidades e mistura de
outras variedades e espécies. Embalado
em pacotes de 1 kg, em sacos plásticos
transparentes e atóxicos, limpos não
violados, resistentes que garantam a
Pacote 1 integridade do produto até o momento
Kg
do consumo, acondicionados em fardos
lacrados. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação
e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de
06
(seis)
meses a partir da data de entrega.
Feijão tipo 1, classe , novo, constituído
de grãos inteiros e sadios com teor de
umidade máxima de 15%, isento de
material terroso, sujidades e mistura de
outras variedades e espécies. Embalado
em pacotes de 1 kg, em sacos plásticos
transparentes e atóxicos, limpos não
violados, resistentes que garantam a
Pacote 1 integridade do produto até o momento
Kg
do consumo, acondicionados em fardos
lacrados. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação
e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de
06 (seis)
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13

14

Linguiça
calabresa

1.800

Macarrão
espaguete

1.200

15

Macarrão
parafuso

16

Aveia em flocos
finos

Unid

Unid

tipo
1.800

300

Pacote
400g

Pacote
500g

Unid

Pacote
500g

Unid

Caixa
200g

Lingüiça tipo toscano com aspecto
próprio, não amolecido e nem pegajosa,
cor própria sem manchas esverdeada,
cheiro e sabor próprio, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, com adição
de água no Maximo de 3%. Embalado à
vácuo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação
e procedência, número do registro no
Ministério da agricultura. /SIF/DIPOA e
carimbo de inspeção do SIF. Validade
mínima de 6 meses.
Macarrão tipo espaguete– A base de
trigo, com massa de sêmola, COM
OVOS, enriquecido com ferro e ácido
fólico. Embalagem em sacos plásticos
transparentes e atóxicos, limpos não
violados, resistentes, que garantam a
integridade do produto até o momento
do consumo, acondicionado em fardos
lacrados com embalagem primária
contendo 500g do produto, reembalados
em fardos resistentes. A embalagem
deverá conter rótulo externo com dados
de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote,
data de validade, quantidade do produto.
O
produto
deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega.
Macarrão tipo parafuso – A base de
trigo, com massa de sêmola, COM
OVOS, enriquecido com ferro e ácido
fólico. Embalagem em sacos plásticos
transparentes e atóxicos,limpos não
violados, resistentes, que garantam a
integridade do produto até o momento
do consumo, acondicionado em fardos
lacrados com embalagem primária
contendo 500g do produto, reembalados
em fardos resistentes de até 20 Kg. A
embalagem deverá conter rótulo externo
com dados de identificação e
procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de
06
(seis)
meses
a
partir da data de entrega.
Aveia em flocos finos – de primeira
qualidade, flocos finos, integral,
coloração levemente amarelada, fonte
de proteínas e fibras, zero açúcar, zero
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sódio e zero gordura trans. Embalada em
pacotes plásticos, limpos, resistentes,
não violados, vedados hermeticamente.
Com ausência de aditivos, conservantes,
umidade, fermentação, ranço, sujidades,
parasitas e larvas. Embalagem com
capacidade para 170g do produto,
acondicionado em caixa, contendo
rótulo externamente com dados de
identificação, procedência, informações
nutricionais,
número
de
lote,
quantidade do produto, validade mínima
de 6 (seis) meses a partir da data de
entrega.

17

18

19

Farinha de milho
Flocada

Milho
canjica

Óleo de soja

1.800

Unid

para
1.400

360

Pacote
500g

Farinha de milho flocada – tipo flocão,
amarelo, fonte de fibras. NÃO
CONTER
GLÚTEN.
Contendo
carboidratos mínimo de 38 g, proteínas
mínimas de 3,5 g, gorduras totais até 1,1
g, gorduras saturadas 0 g, gorduras trans
0 g, fibras até 2,6 g, sódio 0 mg.
Embalada em pacotes plásticos,
transparentes,
atóxicos,
limpos,
resistentes,
não
violados,
vedados hermeticamente. Com ausência
de umidade, fermentação, ranço,
sujidades,
parasitas
e
larvas.
Embalagem com capacidade para 500g
do produto, acondicionado em fardos
lacrados. Contendo rótulo externamente
com
dados
de
identificação,
procedência, informações nutricionais,
número de lote, quantidade do produto e
validade mínima de 6 (seis) meses a
partir da data de entrega. Registro no
Ministério
da
Saúde.
A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de identificação
e procedência, número de lote, data de
embalagem,
condições
de
armazenamento, quantidade do produto.
Validade de no mínimo 12 meses.

Unid

Pacote
500g

Unid

Óleo de soja refinado – comestível, tipo
I, obtido de espécie vegetal, isento de
ranço e substancias estranhas. Óleo de
soja obtido pelo processo de refino para
humano
(conforme
PET 900 consumo
ml
classificação 1.2.1 da Resolução 482/99
ANVISA/MS).
Características
sensoriais: Aspecto límpido e isento de
impurezas a 25°C, cor, odor e sabor
característico, 0% de gorduras trans.
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Acondicionado em frasco plástico com
capacidade de 900 ml. Deverá
apresentar
validade mínima
de
6 (seis) meses a partir da data de entrega.

20

21

22

Sal
iodado

refinado
210

Sardinha enlatada

Uva
passa
desidratada

700

500

kg

Unid

Unid

Sal refinado - iodado, com no mínimo
96,95% de cloreto de sódio e sais de
iodo, isento de impurezas e umidade,
acondicionado em saco plástico,
íntegro, atóxico, resistente, vedado
hermeticamente e limpo. Embalagem
primária com capacidade para 1 Kg do
Pacote 1
produto, contendo externamente dados
Kg
de identificação, procedência, número
de lote, data de fabricação e validade,
quantidade do produto e validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da data
de entrega. Registro no Ministério da
Saúde.

Lata
125g

Pacote
200g

Sardinha enlatada, à base de óleo com
embalagem de 125g, com informações
nutricionais na embalagem, validade
mínima de 6 meses.
Uva passa desidratada escura - uva
passa desidratada escura, tamanho
médio, sabor doce, suculenta, com
formato alongado, coloração roxa e sem
sementes. Com características íntegras e
de primeira qualidade; limpo; isento de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e
corpos estranhos aderidos à superfície
externa. Não deve apresentar quaisquer
lesões de origem física. Embalagem
original com no mínimo 200g, rótulo de
acordo a legislação vigente.

TOTAL DO LOTE I

R$
-

LOTE II - OUTROS ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS INDUSTRIALIZADO

01

Biscoito
doce,
tipo maizena

2.000

Unid

Pacote
400g

Biscoito doce tipo maisena - tradicional,
composição básica: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico
(vitamina B9), gordura vegetal
hidrogenada, água, sal, açúcar, amido,
fermentos
químicos,
estabilizante
lecitina de soja, 0% de gorduras trans.
Acondicionado
em
pacotes
de
polipropileno, embalagem dupla (3x1)
de 400 mg, atóxico, hermeticamente
vedado e acondicionado em caixa de
papelão limpa, íntegra e resistente.
Serão rejeitados biscoitos mal cozidos,

R$
-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS – ESTADO DA BAHIA
PODER EXECUTIVO CNPJ: 16.418.717/0001-98
queimados
e
de
caracteres
organolépticos anormais, não podendo
apresentar excesso de dureza e nem se
apresentar quebradiço. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de
validade, quantidade do produto, de
acordo com as normas e/ou resoluções
vigentes da ANVISA/MS. O produto
deverá apresentar validade mínima de
06 meses a partir da data de entrega.

02

03

Biscoito salgado,
tipo
cream
cracker

Café torrado e
moído

1.200

450

Unid

Unid

Pacote
400g

Pacote
250g

Biscoito tipo cream cracker –
Tradicional, tipo água e sal, contendo
cloreto de sódio em quantidade que
acentue o sabor salgado máximo 235 mg
e 0% DE GORDURAS TRANS. Isento
de parasitos e em perfeito estado de
conservação, serão rejeitados biscoitos
mal cozidos, queimados e de caracteres
organolépticos anormais, não podendo
apresentar excesso de dureza e nem se
apresentar quebradiço. Acondicionado
em
pacotes
de
polipropileno,
embalagem dupla (3x1) de 400 mg,
contendo rótulo com informações
nutricionais, dados de identificação do
produto,
marca
do
fabricante, data de fabricação e
validade, de acordo com as normas
e/ou
resoluções
vigentes
da
ANVISA/MS
Café torrado e moído – café em pó
homogêneo, tradicional, de primeira
qualidade, torrado e moído, aroma e
sabor característico. Tipo embalagem
primária à vácuo, em pacote de 250
gramas. Com rótulo externo contendo
identificação do produto, procedência,
informações nutricionais, marca do
fabricante, número de lote, data de
fabricação, prazo de validade, selo de
pureza da associação brasileira da
indústria do café – ABIC. O produto
deverá ter registro no ministério da
saúde e atender a portaria 451/97 do
ministério da saúde e a resolução 12/78
da comissão nacional de normas e
padrões para alimentos - CNNPA.
Produto com data de fabricação máxima
de 2 meses anteriores à data de entrega
e
validade
mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.

R$
-

R$
-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS – ESTADO DA BAHIA
PODER EXECUTIVO CNPJ: 16.418.717/0001-98

TOTAL DO LOTE II

R$
-

LOTE III - PADARIA E LATICÍNIOS

1

2

Carne
bovina
moída , magra
congelada

Fígado bovino

1.300

50

Kg

Kg

Carne bovina moída magra congelada –
Carne de primeira qualidade, patinho,
sem pele, sem gordura, congelada,
limpa, aspecto próprio da espécie, não
amolecida,
com
cor
e
odor
característicos da espécie, sem manchas
esverdeadas ou pardacentas. O produto
deve ser embalado em saco plástico
transparente e atóxico, limpo, não
violado,
resistente,
que
garanta a integridade do produto até o
momento do consumo. A embalagem
Pacote 1 deverá conter externamente dados
Kg
de 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
deve apresentar peso líquido individual
de 500g. Com validade mínima de 03
meses a partir da data de entrega.
Apresentar em anexo a proposta,
documentos que comprovem a inspeção
sanitária dos produtos fornecidos de
acordo com a legislação vigente.
Fígado bovino- De primeira qualidade,
congelado. Cor própria, sem manchas
esverdeadas,
Ptextura
e
odor
característicos, não amolescido, não
pegajoso e isento de sujidades,,
proveniente de animais abatidos recente
sob inspeção veterinária, número do
Pacote 1
registro no Ministério da agricultura.
Kg
/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do
SIF. Deverá apresentar-se livre de
parasitas e de qualquer substãncia
contaminante que altere ou encubra
alguma alteração. validade mínima de
12 meses.
TOTAL DO LOTE III

R$
-

R$
-

R$
-
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TERMO DE REFERÊNCIA
1 DO OBJETO

1.2 A presente licitação tem como objeto a gêneros alimentícios para atender as necessidades da
Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino do Município, conforme demanda e mediante
solicitação, a partir da assinatura do contrato até o dia 31 de dezembro de 2022, para atender o
fornecimento de merenda escolar aos alunos das Escolas Municipais da Prefeitura de Caetanos,
Estado da Bahia, de acordo com as especificações, quantitativos e locais de entrega relacionados neste
Termo de Referência.
2 - JUSTIFICATIVA
2.1 Aquisição necessária de merenda tendo em vista o retorno das aulas no municipio e visando
atender o Programa de Alimentação Escolar aos alunos das escolas Públicas do Município de
Caetanos, Estado da Bahia.
contempladas pelo presente certame, sendo que as quantidades de escolas e localidades das mesmas
poderão sofrer alterações mediante interesse e necessidade da administração pública, com base no
calendário escolar 2022.
3 - FUNDAMENTAÇÃO
O presente procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123
de 14/12/2006, Lei Complementar nº 147 de 07/08/2014, Lei Complementar 155/2016 de 27 de
outubro de 2016, decreto 5.450/05, decreto 10.024/2019 e de acordo com as condições estabelecidas
no edital e seus anexos, alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
4 – DA PARTICIPAÇÃO
4.1 Poderão participar deste Pregão as empresas que:

4.1.1 Atendam às condições deste Edital e seus Anexos e apresentem os documentos
nele exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em
Cartório
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de Notas e Ofício competente, ou por servidor da Administração ou da
Equipe de Apoio do Pregão, devidamente qualificado, ou publicação
em órgão da imprensa oficial.
4.1.2 Estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF, devidamente comprovado, ou apresentem
toda a documentação descrita na habilitação do edital;
4.1.3 Pertençam ao ramo de atividade do objeto licitado e atendam às
condições deste Edital e de seus Anexos;
4.2 Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação:

4.2.1 Empresas em estado de falência, recuperação judicial ou extrajudicial
4.2.2

4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7

de concurso de credores, de dissolução ou liquidação;
Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da
Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual ou
municipal, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito
de contratar e licitar com o município de Caetanos - BA;
Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor
da licitação, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio,
dirigente ou responsável técnico;
Empresas estrangeiras que não funcionem no país;
Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o
objeto deste certame licitatório;
Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do
art. 72. § 8º, V da Lei nº 9.605/98);
Quaisquer interessados que se enquadrem nas redações previstas no
artigo 9º da Lei nº 8.666/93);

5 – DETALHAMENTO DOS ITENS
LOTE 1 - ALIMENTOS
ESPECIFICAÇÃO
ITEM DOS
PRODUTOS

01

Açafrão

QNT. Und

40

kg

Emb.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Açafrão – Tempero in natura, em pó
fino, puro, sem mistura. Sem a presença
de sujidade ou matérias estranhas.
Acondicionado em embalagem de
polietileno, atóxica e transparente com
Pacote 1 capacidade para 1 kg do produto.
Kg
Produto deve possuir rótulo com
informações
mínimas
como
identificação do produtor, ingredientes,
peso
do
produto,
data
de fabricação e validade.

Marca
PRÇ. PRÇ.
do
UNT. TOTAL
Produto

R$
-

Açúcar cristalizado – na cor branca, de
02

Açúcar cristal

2.000

kg

Pacote 1 boa qualidade contendo no mínimo
Kg
99,3% de carboidrato por porção, deverá

ser fabricado da cana de açúcar livre de

R$
-
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fermentação, isento de matéria terrosa,
parasitos e de detritos animais ou
vegetais. Embalagem plástica, íntegra,
resistente, vedada hermeticamente, com
capacidade de 1 kg do produto, deve
possuir rótulo contendo dados de
identificação e procedência, número do
lote, data de fabricação e validade,
quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6 (seis)
meses a partir da data de entrega, de
acordo com as normas e resoluções
vigentes da ANVISA/MS. Devem ser
entregues em fardos, com unidades
individualizadas de 1kg.

03

04

05

Arroz
parboilizado

Arroz branco

Canela em po

1.600

750

15

kg

kg

kg

Arroz
parboilizado
–
Subgrupo
parboilizado polido, classe: longo fino
tipo 1, constituído de grãos inteiros, isento
de sujidades e materiais estranhos.
Embalagem
deve
estar
intacta,
acondicionada em pacotes de 1 kg, em
polietileno, transparente, atóxico, O
produto não deve apresentar mofo,
substâncias nocivas, matéria terrosa,
parasitos e detritos animais ou vegetais.
Pacote 1
Deverá conter externamente os dados de
Kg
identificação, procedência, informações
nutricionais, data de validade, número de
lote, quantidade do produto de acordo
com as normas e Resoluções da
ANVISA/MSI.
Deverá
apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega e serem entregues
em fardos, com unidades individualizadas
de 1kg
Arroz branco - tipo I, embalados em
pacotes de 1 Kg, constituído de grãos
inteiros, isento de sujidades e materiais
estranhos. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais,
data de validade, número de lote,
Pacote 1
quantidade do produto de acordo com as
Kg
normas
e/ou
Resoluções
da
ANVISA/MSI.
Deverá
apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega e serem entregues
em fardos, com unidades individualizadas
de 1kg

.Canela em pó - fina e homogênea,
embalagem de 100g. Proveniente de
Pacote 1 cascas sãs, limpas e secas, com aspecto
Kg
cheiro aromático e sabor próprio. Deve
conter o prazo de validade
na
embalagem.
O
produto
deverá

R$
-

R$
-

R$
-
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apresentar
validade mínima de 60 dias a partir da
data de entrega na

06

07

08

Charque
dianteiro

Coco ralado

Cravo da índia

600

1.500

10

Pct

Unid

Kg

Pacote
500g

Pacote
100g

Carne bovina salgada tipo charque –
Carne bovina,
salgada,
curada,
dissecada, tipo charque, corte dianteiro,
de primeira qualidade, com aroma
característico do produto, aspecto
consistente e uniforme, consistência
firme, ausência de nitrato e nitrito, sem
osso, no máximo 10% de gordura,
textura firme e compacta, não amolecida
e nem pegajosa, cor própria, sem
manchas esverdeadas, cheiro e sabor
próprio, com ausência de sujidades,
parasitas e larvas. Embalada em saco
plástico, à vácuo transparente e atóxico,
limpo, não violado, resistente, que
garanta a integridade do produto até o
momento do consumo, acondicionado
em caixas lacradas. NÃO CONTER
GORDURA TRANS. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
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 conter peso líquido de 500 g.
Com validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega. Apresentar em
anexo a proposta, documentos que
comprovem a inspeção sanitária
dosprodutos fornecidos de acordo com a
legislação vigente.
Coco ralado - Coco ralado grosso, puro,
sem açúcar, validade de no mínimo 6
meses com embalagem em saco
aluminizado de 100g, contendo
identificação do produto, marca do
fabricante. O produto deverá apresentar
rotulagem de acordo com a RDC nº 360,
2003 / ANVISA e registro no Ministério
da
Agricultura
Pecuária
e
Abastecimento (MAPA).

Embalagem contendo informações
nutricionais livre de sujidades, de boa
Pacote 1
qualidade. Validade de no mínimo 06
Kg
meses.

R$
-

R$
-
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09

10

11

Extrato de tomate

Farinha
mandioca

2.800

Unid

de

Feijão
tipo
carioquinha

600

500

Kg

Kg

Sachê
340g

Extrato de tomate – puro, concentrado,
produto resultante da concentração da
polpa de tomate por processo
tecnológico preparado com frutos
maduros selecionados sem pele, sem
sementes e corantes artificiais, sem sal e
açúcar. Não conter glúten. Isento de
sujidades
e
fermentação,
acondicionados em recipiente de folha
de flandres, íntegro, resistente, vedado
hermeticamente e limpo, com peso entre
300
g
e
350
g.
Produto em embalagem tipo sachê
deverá conter externamente
rótulo
com dados de identificação e
Extrato de tomate – puro, concentrado,
produto resultante da concentração da
polpa de tomate por processo
tecnológico preparado com frutos
maduros selecionados sem pele, sem
sementes e corantes artificiais, sem sal e
açúcar. Não conter glúten. Isento de
sujidades
e
fermentação,
acondicionados em recipiente de folha
de flandres, íntegro, resistente, vedado
hermeticamente e limpo, com peso entre
300
g
e
350
g.
Produto em embalagem tipo sachê
deverá conter externamente
rótulo
com dados de identificação e

Produto obtido a partir dos processos de
ralar e torrar a mandioca, tipo 1, fina,
seca e branca. Isento de material terroso,
fungos, parasitas, livre de umidade e
Pacote 1 fragmentos estranhos, embalada em
Kg
pacote contendo 1 kg, com identificação
do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso líquido. Produto com
registro no Ministério da Agricultura.
Feijão carioquinha – Feijão tipo 1,
classe carioca, novo, constituído de
grãos inteiros e sadios com teor de
umidade máxima de 15%, isento de
material terroso, sujidades e mistura de
outras variedades e espécies. Embalado
em pacotes de 1 kg, em sacos plásticos
Pacote 1
transparentes e atóxicos, limpos não
Kg
violados, resistentes que garantam a
integridade do produto até o momento
do consumo, acondicionados em fardos
lacrados. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação
e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade,
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quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de
06
(seis)
meses a partir da data de entrega.

12

13

14

Feijão
fradinho

Linguiça
calabresa

Macarrão
espaguete

tipo
800

1.800

1.200

Kg

Unid

Unid

Feijão tipo 1, classe , novo, constituído
de grãos inteiros e sadios com teor de
umidade máxima de 15%, isento de
material terroso, sujidades e mistura de
outras variedades e espécies. Embalado
em pacotes de 1 kg, em sacos plásticos
transparentes e atóxicos, limpos não
violados, resistentes que garantam a
Pacote 1 integridade do produto até o momento
Kg
do consumo, acondicionados em fardos
lacrados. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação
e procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de
06 (seis)

Pacote
400g

Pacote
500g

Lingüiça tipo toscano com aspecto
próprio, não amolecido e nem pegajosa,
cor própria sem manchas esverdeada,
cheiro e sabor próprio, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, com adição
de água no Maximo de 3%. Embalado à
vácuo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação
e procedência, número do registro no
Ministério da agricultura. /SIF/DIPOA e
carimbo de inspeção do SIF. Validade
mínima de 6 meses.
Macarrão tipo espaguete– A base de
trigo, com massa de sêmola, COM
OVOS, enriquecido com ferro e ácido
fólico. Embalagem em sacos plásticos
transparentes e atóxicos, limpos não
violados, resistentes, que garantam a
integridade do produto até o momento
do consumo, acondicionado em fardos
lacrados com embalagem primária
contendo 500g do produto, reembalados
em fardos resistentes. A embalagem
deverá conter rótulo externo com dados
de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote,
data de validade, quantidade do produto.
O
produto
deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega.
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15

16

17

Macarrão
parafuso

tipo

Aveia em flocos
finos

Farinha de milho
Flocada

1.800

300

1.800

Unid

Unid

Unid

Pacote
500g

Caixa
200g

Pacote
500g

Macarrão tipo parafuso – A base de
trigo, com massa de sêmola, COM
OVOS, enriquecido com ferro e ácido
fólico. Embalagem em sacos plásticos
transparentes e atóxicos,limpos não
violados, resistentes, que garantam a
integridade do produto até o momento
do consumo, acondicionado em fardos
lacrados com embalagem primária
contendo 500g do produto, reembalados
em fardos resistentes de até 20 Kg. A
embalagem deverá conter rótulo externo
com dados de identificação e
procedência, informação nutricional,
número do lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de
06
(seis)
meses
a
partir da data de entrega.
Aveia em flocos finos – de primeira
qualidade, flocos finos, integral,
coloração levemente amarelada, fonte
de proteínas e fibras, zero açúcar, zero
sódio e zero gordura trans. Embalada em
pacotes plásticos, limpos, resistentes,
não violados, vedados hermeticamente.
Com ausência de aditivos, conservantes,
umidade, fermentação, ranço, sujidades,
parasitas e larvas. Embalagem com
capacidade para 170g do produto,
acondicionado em caixa, contendo
rótulo externamente com dados de
identificação, procedência, informações
nutricionais,
número
de
lote,
quantidade do produto, validade mínima
de 6 (seis) meses a partir da data de
entrega.
Farinha de milho flocada – tipo flocão,
amarelo, fonte de fibras. NÃO
CONTER
GLÚTEN.
Contendo
carboidratos mínimo de 38 g, proteínas
mínimas de 3,5 g, gorduras totais até 1,1
g, gorduras saturadas 0 g, gorduras trans
0 g, fibras até 2,6 g, sódio 0 mg.
Embalada em pacotes plásticos,
transparentes,
atóxicos,
limpos,
resistentes,
não
violados,
vedados hermeticamente. Com ausência
de umidade, fermentação, ranço,
sujidades,
parasitas
e
larvas.
Embalagem com capacidade para 500g
do produto, acondicionado em fardos
lacrados. Contendo rótulo externamente
com
dados
de
identificação,
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procedência, informações nutricionais,
número de lote, quantidade do produto e
validade mínima de 6 (seis) meses a
partir da data de entrega. Registro no
Ministério
da
Saúde.

18

19

20

21

22

Milho
canjica

para
1.400

Óleo de soja

Sal
iodado

360

Unid

Unid

refinado

Sardinha enlatada

Uva
passa
desidratada

210

700

500

kg

Unid

Unid

Pacote
500g

A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de identificação
e procedência, número de lote, data de
embalagem,
condições
de
armazenamento, quantidade do produto.
Validade de no mínimo 12 meses.

Óleo de soja refinado – comestível, tipo
I, obtido de espécie vegetal, isento de
ranço e substancias estranhas. Óleo de
soja obtido pelo processo de refino para
consumo
humano
(conforme
classificação 1.2.1 da Resolução 482/99
ANVISA/MS).
Características
PET 900
sensoriais: Aspecto límpido e isento de
ml
impurezas a 25°C, cor, odor e sabor
característico, 0% de gorduras trans.
Acondicionado em frasco plástico com
capacidade de 900 ml. Deverá
apresentar
validade mínima
de
6 (seis) meses a partir da data de entrega.
Sal refinado - iodado, com no mínimo
96,95% de cloreto de sódio e sais de
iodo, isento de impurezas e umidade,
acondicionado em saco plástico,
íntegro, atóxico, resistente, vedado
hermeticamente e limpo. Embalagem
primária com capacidade para 1 Kg do
Pacote 1
produto, contendo externamente dados
Kg
de identificação, procedência, número
de lote, data de fabricação e validade,
quantidade do produto e validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da data
de entrega. Registro no Ministério da
Saúde.

Lata
125g

Pacote
200g

Sardinha enlatada, à base de óleo com
embalagem de 125g, com informações
nutricionais na embalagem, validade
mínima de 6 meses.
Uva passa desidratada escura - uva
passa desidratada escura, tamanho
médio, sabor doce, suculenta, com
formato alongado, coloração roxa e sem
sementes. Com características íntegras e
de primeira qualidade; limpo; isento de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e
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corpos estranhos aderidos à superfície
externa. Não deve apresentar quaisquer
lesões de origem física. Embalagem
original com no mínimo 200g, rótulo de
acordo a legislação vigente.
TOTAL DO LOTE I

R$
-

LOTE II - OUTROS ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS INDUSTRIALIZADO

01

02

Biscoito
doce,
tipo maizena

Biscoito salgado,
tipo
cream
cracker

2.000

1.200

Unid

Unid

Pacote
400g

Pacote
400g

Biscoito doce tipo maisena - tradicional,
composição básica: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico
(vitamina B9), gordura vegetal
hidrogenada, água, sal, açúcar, amido,
fermentos
químicos,
estabilizante
lecitina de soja, 0% de gorduras trans.
Acondicionado
em
pacotes
de
polipropileno, embalagem dupla (3x1)
de 400 mg, atóxico, hermeticamente
vedado e acondicionado em caixa de
papelão limpa, íntegra e resistente.
Serão rejeitados biscoitos mal cozidos,
queimados
e
de
caracteres
organolépticos anormais, não podendo
apresentar excesso de dureza e nem se
apresentar quebradiço. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de
validade, quantidade do produto, de
acordo com as normas e/ou resoluções
vigentes da ANVISA/MS. O produto
deverá apresentar validade mínima de
06 meses a partir da data de entrega.
Biscoito tipo cream cracker –
Tradicional, tipo água e sal, contendo
cloreto de sódio em quantidade que
acentue o sabor salgado máximo 235 mg
e 0% DE GORDURAS TRANS. Isento
de parasitos e em perfeito estado de
conservação, serão rejeitados biscoitos
mal cozidos, queimados e de caracteres
organolépticos anormais, não podendo
apresentar excesso de dureza e nem se
apresentar quebradiço. Acondicionado
em
pacotes
de
polipropileno,
embalagem dupla (3x1) de 400 mg,
contendo rótulo com informações
nutricionais, dados de identificação do
produto,
marca
do
fabricante, data de fabricação e
validade, de acordo com as normas
e/ou
resoluções
vigentes
da

R$
-

R$
-
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ANVISA/MS

03

Café torrado e
moído

450

Unid

Pacote
250g

Café torrado e moído – café em pó
homogêneo, tradicional, de primeira
qualidade, torrado e moído, aroma e
sabor característico. Tipo embalagem
primária à vácuo, em pacote de 250
gramas. Com rótulo externo contendo
identificação do produto, procedência,
informações nutricionais, marca do
fabricante, número de lote, data de
fabricação, prazo de validade, selo de
pureza da associação brasileira da
indústria do café – ABIC. O produto
deverá ter registro no ministério da
saúde e atender a portaria 451/97 do
ministério da saúde e a resolução 12/78
da comissão nacional de normas e
padrões para alimentos - CNNPA.
Produto com data de fabricação máxima
de 2 meses anteriores à data de entrega
e
validade
mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.

TOTAL DO LOTE II

R$
-

R$
-

LOTE III - PADARIA E LATICÍNIOS

1

Carne
bovina
moída , magra
congelada

1.300

Kg

Carne bovina moída magra congelada –
Carne de primeira qualidade, patinho,
sem pele, sem gordura, congelada,
limpa, aspecto próprio da espécie, não
amolecida,
com
cor
e
odor
característicos da espécie, sem manchas
esverdeadas ou pardacentas. O produto
deve ser embalado em saco plástico
transparente e atóxico, limpo, não
violado,
resistente,
que
garanta a integridade do produto até o
Pacote 1 momento do consumo. A embalagem
Kg
deverá conter externamente dados
de 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
deve apresentar peso líquido individual
de 500g. Com validade mínima de 03
meses a partir da data de entrega.
Apresentar em anexo a proposta,
documentos que comprovem a inspeção
sanitária dos produtos fornecidos de

R$
-
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acordo com a legislação vigente.

2

Fígado bovino

50

Kg

Fígado bovino- De primeira qualidade,
congelado. Cor própria, sem manchas
esverdeadas,
Ptextura
e
odor
característicos, não amolescido, não
pegajoso e isento de sujidades,,
proveniente de animais abatidos recente
sob inspeção veterinária, número do
Pacote 1
registro no Ministério da agricultura.
Kg
/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do
SIF. Deverá apresentar-se livre de
parasitas e de qualquer substãncia
contaminante que altere ou encubra
alguma alteração. validade mínima de
12 meses.
TOTAL DO LOTE III

R$
-

R$
-

5.1 – DA ENTREGA DO PRODUTOS
O licitante deverá elaborar sua proposta de preços de acordo as quantidades
descritas na coluna de quantidade, cuja unidade de medida é o Quilograma (kg).
No entanto, a entrega será conforme a
LOCAL DE ENTREGA
a) Deverá a unidade contratante proceder no acompanhamento e fiscalização da entrega
b)

c)
d)

e)

f)
g)

do objeto.
A Entrega será efetuado diretamente na Sede do Município, através de Requisição de
Fornecimento emitida pelo Contratante através do seu credenciado, em duas vias,
sendo que a primeira via ficará com a Contratada para apresentação junto com a Nota
Fiscal/Fatura e a segunda via será devolvida ao portador, com o cupom da registradora
grampeado na parte superior esquerda, que o devolverá para controle da Contratante e
o faturamento será mensal.
Entende-se por recebimento o descarregamento e acomodação dos produtos no local
acima indicado;
O produto cotado deverá obedecer às normas padrões da ABNT, ser de boa qualidade
e atender eficazmente à finalidade que dele naturalmente se espera, conforme
determina o Código de Defesa do Consumidor;
Caso fiquem constatadas irregularidades em relação ao objeto, ou mesmo não se
enquadrar nas exigências mínimas, resultará na não aceitação do objeto e imediata
rescisão do contrato.
O não cumprimento da obrigação, ocorrerá em penalidade, nos termos da Lei
8.666/93, Lei Municipal 8.393/2005 e Decreto 1.990/2008.
As condições estabelecidas no edital e seus anexos vinculam as partes, e nos casos em
que se encontram presentes os requisitos do Artigo 55 da Lei 8.666/93, há substituição
do instrumento do contrato, na forma do artigo 62 da mesma Lei já mencionada.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
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Os produtos deverão ser entregues pela empresa contratada, caso haja alguma
alteração na entrega, quando a suspensão ou diminuição do produto cada
Coordenação entrará em contato para fazê-lo.
A Empresa contratada deverá fornecer os produtos, sendo as quantidades
especificadas, tendo garantia de no mínimo de 12 meses.
A Empresa deverá responsabilizar-se pela entrega dos produtos nos respectivos
endereços informados, nas quantidades especificadas.
A fiscalização do contrato poderá, sempre que entender necessário, visitar o local de
elaboração e acondicionamento dos produtos, visando verificar se a contratada está
cumprindo com as exigências.
Protocolar a nota fiscal referente aos produtos fornecidos, juntamente com os
recibos/comprovantes de entrega assinados pelos responsáveis pelo recebimento de
cada Serviço, copia do contrato e CND’s: FGTS, INSS, Municipal, Estadual e
Federal, protocolo deve ser feito na praça de atendimento da Prefeitura Municipal,
aonde será encaminhada para conferencia e posterior pagamento.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:




Promover o pagamento de acordo com o contrato pré-estabelecido;
Realizar a fiscalização do serviço a ser prestado;
Fornecer todas as informações necessárias para a empresa ganhadora do certame
sobre a localização dos Serviços e demais informações necessárias para a correta
execução do fornecimento.

1.

HABILITAÇÃO

1.1

EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO
A empresa vencedora do Pregão deverá apresentar, imediatamente após o
encerramento da disputa, os seguintes documentos comprobatórios de habilitação,
sendo que tais documentos deverão ser encaminhados pelo SISTEMA Licitaçõese (www.licitacoes-e.com.br), com posterior encaminhamento do original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por cópia não
autenticada, mediante a exibição dos originais para conferência por parte do
Pregoeiro ou através de exemplares publicados em órgão da Imprensa Oficial e com
validade na data de realização da licitação, para a Prefeitura Municipal de
, na , CEP: , aos cuidados da Comissão de Licitação, observando o prazo de
03(tres) dias úteis, contados a partir da data da realização do pregão.

1.2

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1.3.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA
1.3.2 – Registro comercial, no caso de empresa individual.
1.3.3 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, alterações caso houver,
devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais.
1.3.4 – Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por
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ações, acompanhados da documentação mencionada no Item 5.1.2 acima.
1.3.5 – Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas tratando- se de sociedades civis acompanhado de prova da diretoria em exercício,
ou na Junta Comercial.
1.3.6 – Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no país, quando a atividade assim o exigir.
1.4 – REGULARIDADE FISCAL
1.4.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda

(CNPJ).
1.4.2 – Prova de Regularidade junto à Secretaria da Receita Federal (SRF).
1.4.3 – Prova de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

(FGTS).
1.4.4 – Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova

equivalente, na forma da lei.
1.4.5 – Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativo à sede da licitante.
1.4.6 – Certidão Negativa da Justiça do Trabalho, vigente na data de abertura do certame.
1.4.7 – Alvará de funcionamento definitivo, ou referente ao Exercício de 2022.
1.4.8 – Declaração expressa de que atende ao disposto no Art. 7º, inciso XXXIII da CF/88,

conforme modelo do Anexo 8.
1.5 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
A documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira consistirá, em:
1.5.1. - Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial, Concordata, expedida pelo
Cartório Distribuidor do domicílio da licitante, com validade vigente, em não havendo
validade será considerado o prazo de 30 (trinta) dias da data de emissão;
a- Balanço patrimonial do último exercício social, devidamente lançados no livro diário registrado na
Junta Comercial do domicílio ou sede da empresa, que comprovem a situação financeira desta,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por
índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta.
bb.1 - As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de
abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de
abertura e encerramento;
b.2 - No caso de licitação para fornecimento de bens para pronta entrega, não se exigirá da
microempresa ou empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último
exercício social;
b.3 - No caso de empresas enquadradas no SIMPLES NACIONAL poderá apresentar em
substituição ao balanço o extrato do SIMPLES NACIONAL dos últimos dois meses ou do ano
anterior; nos termos do Art. 3º do Decreto 8.538/2015, do Governo Federal.
b.4 - Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última
auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma
declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
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b.5 – DHP – Declaração de Habilitação Profissional de quem assina o balanço.
b.6 – No caso de MEI – Micro Empreendedor Individual não é obrigatório apresentação em
nenhum dos casos acima das alíneas “b”.
1.6 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
1.6.1
1.6.2
1.6.3

Alvará de localização e funcionamento vigente, emitida pela Administração
Pública Municipal da sede do licitante;
Alvará Sanitário, emitida pela vigilância sanitária Municipal ou Estadual do
domicilio da sede da empresa, com base no artigo 2º da Lei 6.360/76;
- Apresentação de atestado de capacidade técnica operacional em nome da licitante,
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado.

1.7 - Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que:
a) Não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou

municipal, conforme modelo do anexo 6;
b) Não há superveniência de fato impeditiva para a habilitação da proponente, sob

as penas cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do
Anexo 7;
c) A empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da Constituição

Federal (Lei 9.854 de 27/10/99), conforme modelo do Anexo 8;
d) Não integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado
público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração
Municipal – Art. 9º inciso III da Lei Os documentos exigidos para habilitação
poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada,
publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em cópia simples, a ser autenticada
pelo Pregoeiro/Equipe de Apoio, mediante conferência com os originais, não sendo
aceito qualquer documento em papel termo sensível (Fac- símile). As cópias deverão
ser apresentadas perfeitamente legíveis.
1.8 O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso
da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando- lhes
prazo para atendimento.
1.9

A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da
licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para
complementação da documentação exigida para a habilitação.

1.10

Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do
CNPJ e respectivo referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará,
portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o licitante
seja a Matriz e a executora dos serviços seja a filial, os documentos referentes à
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habilitação deverão ser apresentados em nome de ambas, simultaneamente.
1.11

Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de
inexistência de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos
há menos de 60 (sessenta) dias da data estabelecida para o recebimento das
propostas.

1.12

Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual
período, a critério da Administração, para regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

1.13

A não regularização da documentação implicará decadência do direito à
Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93,
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
CARIMBO DE CNPJ E DADOS DA EMPRESA
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº
015/2022 ANEXO II
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO
CERTAME

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) ...................................... ,
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº .............., expedido pela
.........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda,
sob o nº
............................, residente à rua ..................................................., nº .......... como nosso mandatário, a
quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório
indicado acima, conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contraarrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou
acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc).

,

de

de

Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa

.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº
015/2022 ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO
CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS
DE HABILITAÇÃO

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto no inc. V do artigo 184 da
Lei Estadual ou Lei nº 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação,
cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 186 do mesmo diploma.

,

de

de

Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS – ESTADO DA BAHIA
PODER EXECUTIVO CNPJ: 16.418.717/0001-98

PREGÃO ELETRÔNICO Nº
015/2022 ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR
Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, que
não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
( X ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

,

de

de

Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa

.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº
015/2022 ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE
SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAETANOS, O FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E
A
EMPRESA
......................................................................

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS, (BA), estabelecida à Avenida da Conquista, 161,
Centro – Caetanos – Bahia – Tel.: (77) 3462-1204 – CEP 45.265-000 de Caetanos – BA, inscrita no CNPJ
n° 16.418.717/0001-98, neste ato representado pelo Chefe do Poder Executivo o Sr. Paulo Alves dos Reis,
brasileiro, Prefeito Municipal, com endereço residencial à Rua Laudemiro Carlos nº 282 – Centro –
CAETANOS – Bahia – CEP nº 45.265-000, portador do CPF nº 000.103.395-66 e da cédula de identidade
nº 08.289.140-01 SSP/BA, junto com o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com sede na Rua
Minelvino Pereira Neto Nº 156 Centro CAETANOS, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
30.649.952.0001/00 representada por Rosene Souza Brito, Secretária Municipal de Educação, brasileira,
casada, RG n.º 0799855138 emitida pela SSP/BA e do CPF nº 980.995.665 -72, residente e domiciliado na
Rua Jovelino Matias Nº 211, Centro, CAETANOS, Bahia, doravante denominado CONTRATANTE e a
empresa ......................................., pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº
....................................., com endereço comercial ..............................,Bahia, representado neste ato por pelo
o Sr. ............, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº .............,
emitido pelo SSP/.........., inscrito no CPF sob o n°............................................................ , com endereço
na ..................................................., aqui denominada CONTRATADA, com base no Pregão Eletronico
nº 015/2022, disposições da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e Lei Federal nº 8.666 de 21 de
junho de 1993 e suas ulteriores alterações, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento, oriundo
do Pregão Eletronico nº 015/2022, mediante as cláusulas e condições seguintes:
I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - Constitui objeto deste Contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da
Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino desta Administração Pública, de acordo com as
especificações constantes no Anexo I do Pregão Eletronico nº 015/2022.
§ 1° - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou
supressões na aquisição dos Produtos objeto do presente contrato, de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
§ 2° - A presente contratação está sendo formalizada de forma direta, por Modalidade Pregão Eletrônico
n° 015/2022, com base no, do art. 11, da Lei nº 10.520/02.
II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1 - As despesas com a contratação, para a execução do objeto licitado, correrão por conta dos recursos
municipais das Dotações Orçamentárias a seguir especificadas:
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Dotação Orçamentária:
03.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORGÃO
ATIVIDADE
PROJETO
ELEMENTO
DESPESA

/
DE

2.026 – MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
33903000 – MATERIAL DE CONSUMO

III - CLÁUSULA
REAJUSTAMENTO

TERCEIRA

-

PREÇO

E

CONDIÇÕES

DE

PAGAMENTO

E

3.1 - O valor global deste contrato referente aos lotes ......................................................... é de R$
....................... (.............................................................................................................................).
3.2 - O pagamento através da apresentação da Nota Fiscal/Fatura no mínimo 02 (duas) vias, e será
efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega.
§ 1° - 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.
§ 2° - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será
devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, esse intervalo de tempo
não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.
§ 3º - O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em contacorrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na
legislação vigente.
3.3- O preço será fixo e irreajustável.
3.4 - Os preços constantes na proposta ou orçamento poderão sofrer revisões objetivando manter o
equilíbrio econômico financeiro pela variação do custo da produção – efetivamente comprovado pelo
fabricante do produto – até a data do faturamento de cada remessa, conforme determina o art.65, letra “d”
da Lei Federal n.º 8.666/93.
IV - CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
4.1- A entrega será parcelada, diariamente ou semanalmente, conforme requisição do setor de
compras ou pela autoridade superior, autorizando o fornecimento;
Prazo de entrega:
a. De 48 (horas) 02 dias, a partir da solicitação da Contratante do lote diário.
b. De 72 (horas) 03 dias, a partir da solicitação da Contratante do lote quinzenal.
c. Imediato para os lotes diários, perecíveis.
d. A definição de LOTE imediato, diário e quinzenal, será definido pela Secretaria Municipal
de Educação.
4.2 - O recebimento dos produtos, objeto desta licitação, obedecerá às normas fixadas na Lei nº 8.666/93,
e as demais disposições constantes desta Minuta do Contrato.
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4.3 - Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar
todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada,
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.
4.4 - O recebimento se dará em caráter provisório, inicialmente, até a verificação da conformidade do
material com as especificações do Edital, e aceito como definitivo após comprovação da totalidade e
qualidade da entrega do objeto.
4.5 - A entrega do objeto licitado será na Secretaria Municipal de Educação.
4.6 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de total
responsabilidade na execução do Contrato.
4.7 - A vigência do contrato será até 31/12/2022.
V - CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1 - A CONTRATADA OBRIGA-SE A:
a) Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrente de paralisação ou interrupção
do fornecimento do material contratado, exceto quando isso ocorrer por exigência da Contratante
ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias devidamente comunicadas à contratante
no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua ocorrência;
b) Efetuar os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução
do objeto do contrato por sua conta, na forma do art. 75 da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores
alterações;
c) Emitir Notas Fiscais ou Faturas que deverão ser apresentadas no mínimo em 02 (duas) vias.
d) Entregar os Produtos conforme especificado na Proposta de Preços.
e) A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº
8.666/93;
f) A empresa deverá apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s):
i. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal;
ii. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual;
iii. Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, referente à Dívida Ativa da União e
Tributos Federais;
iv. Prova de regularidade junto ao INSS;
v. Prova de regularidade junto ao FGTS;
vi. Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho.
VI - CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1 - Além das obrigações já previstas no presente contrato, a Contratante obriga-se a:
a. Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Diário Oficial do Município,
até o QUINTO DIA ÚTIL do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra
dentro de 20 dias a contar da referida assinatura, conforme art.61, §1º da Lei nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações.
b. Indicar os locais para a entrega do objeto;
c. Emitir cronograma de entrega produtos, datas e horários;
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d. Acompanhar a entrega.
VII - CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME E DA FORMA DE EXECUÇÃO
7.1 - O Regime de Execução do presente Contrato é de Preço por item, em obediência ao Edital do Pregão
Eletrônico n° 015/2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de transcrição, e à Lei Federal
N° 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações introduzidas pela Lei Federal N° 8.883/94.
7.2 A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de total
responsabilidade na execução do contrato.
7.3 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato, só se concretizará após adotados pela Contratante,
todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com as alterações da Lei 8.883/94.
VIII - CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
8.1 - Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as seguintes
sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório:
8.2 - Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.
8.3 - Multa por atraso imotivado do fornecimento do Produto, nos prazos abaixo definidos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor da compra, em caso de: atraso na entrega superior a 5 (cinco)
dias, desistência na entrega do material;
b) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento do produto;
c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho
ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura do fornecimento do produto;
d) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou
documento correspondente: 20% sobre o valor da fatura do fornecimento do produto.
8.4 - Suspensão nos prazos abaixo definidos:
a) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no
âmbito da Administração Pública Municipal;
b) suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuízo
causado à Administração Pública Municipal;
c) não atender as especificações técnicas (nomenclatura e marca) e os quantitativos estabelecidos no
contrato: multa de 10% e 20%;
d) paralisar o fornecimento do produto, sem justa causa e prévia comunicação à administração: multa
de 10% a 20%;
e) adulterar ou alterar características física, química ou biológica do produto fornecido: multa de
20%;
f) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, produto falsificado, furtado, deteriorado, ou
danificado: multa de 20%.
8.5 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal quando
o licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no subitem 8.3 e 8.4.
8.6 - A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja
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em vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do município até
o comprimento de penalidades que lhe foi imposta
8.7 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública Municipal, 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 depois de ocorrido o prazo de penalidade aplicada.
8.8 - As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente e no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou
serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo administrativo,
garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Secretaria
Municipal de Administração.
8.9 - Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado deverá recolher a multa
por meio de depósito em Conta Corrente em nome da Prefeitura, ou responderá pela sua diferença a qual
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, cobrada
judicialmente.
8.10 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, e depender do grau da
infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não
impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato.
8.11 - As sanções prevista no item 08 deste edital são de competência exclusiva do titular da Secretaria
Municipal da Administração, permitida a delegação para a sanção prevista no sub-item 8.4 facultada a
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas.
8.12 - Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação
administrativa à Contratada, sob pena de multa.
8.13 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do
interessado e recurso os prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista do processo.
IX - CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
9.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato reconhecido pelas partes os
direitos da Administração Pública, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei
n· 8.666/93 e suas alterações.
9.2 - A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados
nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93.
9.3 - Quando a rescisão ocorrer com base com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem
que haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver
sofrido.
9.4 - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da
Lei nº 8.666/93.
Parágrafo Único - No caso de rescisão deste Contrato, a Contratada receberá, apenas, o pagamento
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relativo ao objeto fornecido à Contratante.
X - CLÁUSULA DÉCIMA - COBRANÇA JUDICIAL
10.1 - As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução,
constituindo este Contrato, título executivo extra judicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção
ou compensação de créditos, sempre que possível.
XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 - É vedado à CONTRATADA transferir este Contrato a terceiros.
11.2 - Após a assinatura deste Contrato, toda comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA
será feita através de correspondência devidamente registrada.
11.3 - São partes integrantes deste Contrato o Edital do PREGÃO ELETRONICO Nº 015/2022 e seus
Anexos, incluindo as condições ali estabelecidas e as correções e esclarecimentos feitos durante o processo
licitatório, bem como as Propostas de Preço da CONTRATADA.
11.4 - Os bens objeto deste Contrato serão fornecidos em embalagem adequada.
XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO
12.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Poções, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, das testemunhas.
12.2 - E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor
e forma na presença, que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Caetanos, Bahia, ......... de ..................... de 2022.

Paulo Alves dos Reis
Prefeito

Testemunhas:

CPF:
CPF:

..................................................
Empresa Contratada
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº
015/2022 ANEXO VI
TERMO DE RECEBIMENTO
A Secretaria Municipal de ................................, atesta o presente Termo a entrega pela empresa
................................................................. , vencedora dos itens da licitação processada na modalidade
de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, de que trata este referido anexo, dos produtos abaixo
relacionados, nas datas ali especificadas, após a verificação do produto sendo o mesmo apresentado na
proposta de preços dos itens e as marcas especificadas no Anexo I, deste Edital.
Item

Tipo do Produto

Marca

Quantidad
e
Recebida

Preç
o
Unitário

Total

Data do
Recebiment
o

TOTAL

Observações:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
,
de
de 20
.
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº
015/2022 ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2022, declaro, sob as penas da lei, que a
empresa
, inscrita no CNPJ nº
, cumpre os
requisitos legais para a qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte estabelecidos
pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir
o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto nº 6.204, de 05.09.2007.
Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais
defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja
declarada vencedora do certame.

,

de

de 20

.

Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa

OBSERVAÇÃO:
Esta declaração deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitações, na abertura da sessão quando
do credenciamento dos licitantes.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº
015/2022 ANEXO VIII
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
A
Secretaria
Municipal
de
........................................,
através
do
Servidor
.................................................................... responsável pela análise e avaliação do produto entregue
pela empresa
........................................................,
vencedora
do(s)
item
(s) (nºs)
................................................, da
licitação processada na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, atesta que os produtos
foram entregues conforme especificações constantes no Anexo I, deste Edital, e que o(s) produto(s)
é(são) idêntico(s) à(s) especificações da Proposta de Preços e ao Modelo disponibilizado pela
Administração, pelo TERMO DE RECEBIMENTO emitida no dia / / .
Item

Tipo do Produto

Marca

Quantidad
e
Recebida

Preç
o
Unitário

Total

Data do
Recebiment
o

TOTAL
Observaçõe
s:

..................................................................................................................................................
...........
..................................................................................................................................................
...........
..................................................................................................................................................
...........
Caetanos-Ba, ........... de ...........................de 2022
Responsável - Secretaria Municipal de ..........................

