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Prefeitura Municipal de
Elísio Medrado publica:
• Aviso Pregão Eletrônico Nº 002/2020-SRP - Objeto: seleção de
propostas destinadas a aquisição parcelada, futura e eventual de gêneros
alimentícios, para atender as demandas da Atenção Básica; Hospital
Maria Lapa Bittencourt; Vigilância em Saúde e NASF, na modalidade
Pregão Eletrônico para Registro de Preços.
• Edital de Licitação - Pregão Eletrônico Nº. 002/2020-SRP - Objeto:
seleção de propostas destinadas a aquisição parcelada, futura e eventual
de gêneros alimentícios, para atender as demandas da Atenção Básica;
Hospital Maria Lapa Bittencourt; Vigilância em Saúde e NASF, na
modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços.
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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO
CNPJ N: 13.693.379/0001-04
AVISO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020-SRP
PREGOEIRA/PRESIDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO realizará licitação em 20/02/2020 às
8h:30min, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. Nº 803388. PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 002/2020 – Objeto: seleção
de propostas destinadas a aquisição parcelada, futura e eventual de gêneros alimentícios, para atender as demandas da
Atenção Básica; Hospital Maria Lapa Bittencourt; Vigilância em Saúde e NASF, na modalidade Pregão Eletrônico para
Registro de Preços. O Edital encontra-se disponível no Portal da Transparência (www.elisiomedrado.ba.gov.br e no
www.licitacoes-e.com.br). Informações podem ser obtidas pelo e-mail licitaelisio@gmail.com Elísio Medrado, 05/02/2020.
Chirlene Pessoa Silva Andrade - Pregoeira/Presidente
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ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
CNPJ 13.693.379/0001-04CEP: 45.305-000
Elísio Medrado - Bahia

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2020-SRP
PREÂMBULO DO EDITAL
I. REGÊNCIA LEGAL
Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, Lei
Complementar n.º 123, 14/12/2006, Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, Decreto nº 7.507, de
27/06/2011, e alterações pertinentes Decreto Municipal nº 330, de 09/09/2014 e Decreto Municipal
091/2013 de 25/02/1913, Decreto Municipal 017/2020 de 16/01/2020.
II. ENTIDADE PROMOTORA/ÓRGÃO INTERESSADO/ SETOR FISCALIZADOR/CONTROLE SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
III. MODALIDADE/FORMA/Nº DE ORDEM
IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.
Pregão Eletrônico Nº 002/2020-SRP
037 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2020
IV. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Menor Preço Por Item
V. TIPO DE LICITAÇÃO
Menor Preço Por Item

VII. FORMA DE FORNECIMENTO
Parcelada

VI. OBJETO
Constitui-se objeto desta licitação a seleção de propostas destinadas a aquisição parcelada, futura e
eventual de gêneros alimentícios, para atender as demandas da Atenção Básica; Hospital Maria
Lapa Bittencourt; Vigilância em Saúde e NASF, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de
Preços, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos.
VII. DATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br
Local para Pesquisa do Edital e Anexos: www.elisiomedrado.ba.io.org.br (Acesso à Informação)
PARA O ENVIO DE PROPOSTAS E ABERTURA DAS PROPOSTA
DATA: 07/02/2020
HORÁRIO: 09H00min (Horário de Brasília/DF)
PARA O LIMITE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS
DATA: 19/02/2020, HORÁRIO: 08h30min
PARA O INÍCIO DA DISPUTA
Data: 20/02/2020, Horário: 08h30min
VIII. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente desta Licitação será atendida com recursos do MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO,
consignadas nas Dotações informadas por oportunidade da Contratação. O Decreto Municipal nº 330,
de 09/09/2014 e Decreto Municipal 091/2013 de 25/02/1913, Decreto Municipal 017/2020 de
16/01/2020 “na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que
somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil”.
IX. LOCAL DA EXECUÇÃO
O Fornecimento deverá ser realizado no Endereço indicado na Autorização de Fornecimento, conforme
consta especificado no Edital e Anexos.
X. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
12 (doze) meses

XI. VALOR DO EDITAL
Gratuito.

XII - LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
As informações e esclarecimentos do objeto desta licitação serão prestados pela Pregoeira e sua equipe
de apoio, diariamente, das 08h30min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, no Setor de
Licitações, Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro Elísio Medrado - Bahia, Prédio da Prefeitura
Municipal de Elísio Medrado, Bahia, pelo e-mail: licitaelisio@gmail.com
PREGOEIRA RESPONSÁVEL: Chirlene Pessoa Silva Andrade.
ATO DE NOMEAÇÃO: Portaria nº.011, de 08 de janeiro de 2020
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 002/2020-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO, torna público, para
conhecimento dos interessados, que na data, horário e local acima indicados, fará
realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, com julgamento, com vistas na aquisição parcelada, futura e
eventual de gêneros alimentícios, para atender as demandas da Atenção
Básica; Hospital Maria Lapa Bittencourt; Vigilância em Saúde e NASF, na
modalidade Pregão Eletrônico, de acordo com as condições estabelecidas neste
Edital e em seus elementos constitutivos, observando os preceitos do direito
público, em especial às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/02, e suas
respectivas alterações no Decreto Municipal nº 330, de 09/09/2014 e Decreto
Municipal 091/2013 de 25/02/1913, Decreto Municipal 017/2020 de
16/01/2020, Lei Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006,
alterada pela Lei Complementar Federal nº 147/2014 e subsidiariamente, aos
dispositivos da Lei Federal nº. 8.666/93, incluindo a legislação pertinente e
complementar.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br
Local para Pesquisa do Edital e Anexos: www.elisiomedrado.ba.io.org.br (Acesso
à Informação)
PARA O ENVIO DE PROPOSTAS E ABERTURA DAS PROPOSTA
DATA: 07/02/2020
HORÁRIO: 09H00min (Horário de Brasília/DF)
PARA O LIMITE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS
DATA: 19/02/2020, HORÁRIO: 08h30min
PARA O INÍCIO DA DISPUTA
Data: 20/02/2020, Horário: 08h30min

I – DO OBJETO
1.1. Constitui objeto desta Licitação a Seleção das melhores Propostas de Preço
para Registro, com limite máximo de valor, visando a aquisição parcelada,
futura e eventual de gêneros alimentícios, para atender as demandas da
Atenção Básica; Hospital Maria Lapa Bittencourt; Vigilância em Saúde e
NASF, de acordo com as especificações e quantitativo constantes do Anexo I
(Termo de Referência) deste Edital, com fornecimento realizado a partir do
requerimento da Secretaria Municipal de Saúde.
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1.2. O bem licitado deverá ser entregue de forma única, conforme demanda da
Secretaria Municipal de Saúde, cujo prazo de entrega não deverá ultrapassar 07
(sete) dias uteis a partir da solicitação do CONTRATANTE da solicitação do Setor
de Compras da Unidade.
1.3. As empresas interessadas poderão participar da Licitação concorrendo ao
item, dentre os especificados no Anexo I a este instrumento convocatório.
1.4. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema
Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil e as especificações técnicas constantes
no Termo de Referência - Anexo I, o licitante deverá obedecer a este último.
II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil, por meio do
sítio www.licitacoes-e.com.br.
2.2. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar,
em campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as
condições previstas neste edital e seus anexos e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação definidos na Seção “DA HABILITAÇÃO”.
2.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.
2.4. Não poderão participar deste Pregão:
2.4.1.Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto
deste Pregão.
2.4.2.Excepciona-se o disposto acima, nos casos em que tais sociedades
apresentem autorização específica dos sócios para contratar com a Administração
objeto diverso do previsto no contrato social ou estatuto;
2.4.3.A autorização assemblear deverá observar as regras de convocação e de
quórum para instauração e deliberação previstas em lei para cada tipo de
sociedade.
Para fins de comprovação, o licitante deverá apresentar a ata da assembleia ou o
documento equivalente.
2.4.4.Pessoas Físicas, em razão do impacto da contratação nos limites de despesas
com pessoal, previstos na Lei Complementar nº. 101/00;
2.4.5.Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;
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2.4.6.Empresas impedidas de licitar ou contratar com o Município ou suspensas
temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar com a
Administração Pública (Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93);
2.4.7.Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72,
§ 8º, V da Lei nº 9.605/98;
2.4.8.Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade;
2.4.9.Empresas em processo falimentar,
recuperação judicial ou extrajudicial;

em

processo

concordatário,

em

2.4.10.Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores
Vereadores ;
2.4.11.Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12
da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa);
2.4.12. empresa cujo sócio tenha vínculo de parentesco com servidor do órgão
contratante (TCU - Acórdão 1019/2013- Plenário, TC 018.621/2009-7, relator
Ministro Benjamin Zymler, 24.4.2013).
2.5. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º
da Lei nº 8.666/93.
2.6. Só participarão da reabertura da sessão pública, prevista na Seção “DA
REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”, os licitantes que informarem seus
endereços eletrônicos em campo próprio disponibilizado pelo sistema, após a fase
de aceitação, caracterizando renúncia a esta possibilidade a ausência de
manifestação neste momento.
2.7. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a
inabilitação do licitante.
III – DA REGÊNCIA LEGAL DA LICITAÇÃO
3.1. A licitação a qual este Termo está vinculado tem como regência as seguintes
legislações: Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666,
de 21/06/1993, Lei Complementar n.º 123, 14/12/2006, Decreto Municipal nº
330, de 09/09/2014, Decreto Municipal 091/2013 de 25/2/1913 Decreto nº
4
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5.450, de 31/05/2005, Decreto nº 7.507, de 27/06/2011Acórdão nº 1146/2011GP/TCU.

SEÇÃO IV – DO TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS
4.1. No caso de participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou
equiparados, será observado o disposto na Lei Complementar nº 123/06,
notadamente os seus arts. 42 a 49.
4.2. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte EPP dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/06.
4.3. No caso de participação de sociedade cooperativa com receita bruta igual ou
inferior a R$ 3.600.000,00, em conformidade com as disposições do art. 34 da Lei
nº 11.488/07 e do art. 3º, § 4º, VI da Lei Complementar nº 123/06, a sociedade
cooperativa receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar nº
123/06 às ME/EPP.
4.4.O empresário individual enquadrado nos limites definidos pelo art. 3º da Lei
Complementar nº 123/06 receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei
Complementar nº 123/06, às ME/EPP.
4.5.A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº
123/06 independe da habilitação da ME/EPP ou equiparado para a obtenção do
regime tributário simplificado.
4.6. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei
Complementar nº 123/06, e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º
do artigo citado, deverão apresentar declaração em campo próprio do sistema que
cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de
pequeno porte ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar.
4.7. Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, a declaração deverá ser
enviada a pregoeira até a data e horário marcados para abertura da sessão.
4.8.A não apresentação da declaração de ME/EPP e equiparado importará na
renúncia ao tratamento consagrado na Lei Complementar nº 123/06.
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4.9.A identificação das ME/EPP ou equiparados na sessão pública do pregão
eletrônico só deverá ocorrer após o encerramento dos lances, de modo a impedir a
possibilidade de conluio ou fraude no procedimento.
SEÇÃO V – DA HABILITAÇÃO
5.1.Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentação
relativa a:
5.2.Habilitação Jurídica;
5.3.Qualificação econômico-financeira;
5.4.Regularidade fiscal e trabalhista;
5.5.Qualificação técnica e
5.6. Documentação complementar.
5.1. Documentos relativos à habilitação jurídica:
5.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;
5.2.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
5.2.2. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;
5.2.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
5.2.4. Em caso de cooperativas:
a) Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova dos responsáveis legais;
b) Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual,
se houver;
c) Ata de Fundação;
d) Estatuto Social com a ata da assembleia que o aprovou;
e) Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia
que os aprovou;
f) Editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e
g) Ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da licitação.
OBSERVAÇÕES:
x

x

Em caso de alteração parcial dos documentos acima identificados, esta
deverá ser apresentada juntamente com o ato constitutivo, estatuto ou
contrato social;
Em caso de alteração consolidada será suficiente sua apresentação, desde
que registrada e contendo todas as cláusulas legalmente exigidas;
6
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x
x

Em caso de alteração parcial registrada após alteração consolidada, ambas
deverão ser apresentadas pelo licitante.
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização
para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir.

5.3. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira:
5.3.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da
sede do licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 30 (trinta)
dias anteriores à data da realização da licitação, caso o documento não consigne
prazo de validade;
5.3.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação,
ocorrida no período, do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI,
publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha
substituir.
Obs. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
1 - Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):
- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio
da licitante.
2 - Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio
da licitante ou em outro órgão equivalente, ou
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente
registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
3 - Sociedade criada no exercício em curso:
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na
Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
7

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BTL5NQS94KCRY7FQDJCZAA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
6 de Fevereiro de 2020
10 - Ano - Nº 2127

Elísio Medrado

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
CNPJ 13.693.379/0001-04CEP: 45.305-000
Elísio Medrado - Bahia

4 - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas
por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade.
5.4. Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista:
5.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
5.4.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual;
5.4.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante;
5.4.4. Prova de regularidade conjunta junto à Fazenda Federal, do domicílio ou
sede do licitante, na forma da Lei e com a Procuradoria da Fazenda Nacional,
através da Certidão Negativa da Dívida Ativa da União (ou positiva com efeitos de
negativa), abrangendo inclusive as contribuições sociais, de acordo com a
Portaria Conjunta RFB/PGFN nº. 1.751, de 02/10/2014;
5.4.4.1. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF;
5.4.4.2. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT) (www.tst.gov.br/certidao);
5.4.4.4. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverá
comprovar a regularidade fiscal e trabalhista da matriz e da filial.
5.4.4.5. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos
licitantes deverão ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei
ou pelo órgão expedidor, ou, na hipótese de ausência de prazo estabelecido,
deverão estar datadas dos últimos 180 dias contados da data da abertura da
sessão pública.
5.4.4.6. As ME/EPP e seus equiparados deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição (art. 43 da LC nº 123/06).
5.4.4.7. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das
ME/EPP, será assegurado o prazo de 05 (dois) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
8
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certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art.
43, §1º, da LC nº 123/06);
5.4.4.8. A declaração do vencedor do certame acontecerá no momento
imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de
regularização fiscal para a abertura da fase recursal;
5.4.4.9. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81
da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, nos termos da Seção “DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”,
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
5.6 Documentos relativos à Qualificação Técnica:
a) Atestado de capacidade técnica, expedidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, compatível em características, quantidades e prazos
com o objeto da licitação;
a) Alvará da Vigilância Sanitária, expedido pelo domicílio sede do Licitante com
validade em vigor.
5.7. O licitante deverá declarar, conforme modelos sugeridos:
5.7.1. que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências deste Edital;
5.7.2.que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº
9.854/99;
5.7.3.que a proposta foi elaborada de forma independente;
5.7.4.o enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparado, nos termos da Lei Complementar nº 123/06.
5.7.5.A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação
complementar prevista neste item deverá comprovar que detém poderes para agir
em nome do licitante.
5.7.6.Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.
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5.7.7.Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da
administração fiscal, tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do
art. 35 da Lei nº 10.522/02.
5.8. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:
5.8.1. Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica,
deverão sempre ser apresentados em nome do licitante e com o número do CNPJ
ou CPF, se pessoa física;
5.8.2.Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
5.8.3.Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que,
pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;
5.8.4.Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por
cartório ou por servidor qualificado da Prefeitura Municipal de Salinas da
Margarida, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, designado para a
Comissão Permanente de Licitações, Pregoeira ou Membro da Equipe de Apoio.
5.9.Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o licitante será
declarado habilitado.
SEÇÃO VI – DO CREDENCIAMENTO
6.1.O licitante deverá estar previamente credenciado no sistema “Pregão
Eletrônico”, no sítio www.licitacoes-e.com.br.
6.2.O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e
de senha pessoal e intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, onde
também deverá informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e
receber instruções detalhadas para sua correta utilização.
6.3.O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das
transações inerentes ao Pregão na forma eletrônica.
6.4. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade
exclusiva do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou
por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura de
Elísio Medrado responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.
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6.5. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer
pregão eletrônico, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou
em virtude de descredenciamento do Cadastro de Fornecedores da Prefeitura
de Elísio Medrado
6.6.A perda ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
SEÇÃO VII – DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O
EDITAL
7. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar, por meio do sistema, o ato convocatório do
pregão.
7.1.Caberá a pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e
quatro) horas.
7.2.Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada
nova data para realização do certame.
7.3.Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser
enviados a pregoeira até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço
indicado no edital.
7.4.As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.
7.5. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela Pregoeira
serão autuados no processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por
qualquer interessado.
SEÇÃO VIII – DA PROPOSTA
8. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a
data e hora marcadas para abertura da sessão, quando então, encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento de propostas.
8.1. O licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, apresentar a
proposta de preços de forma detalhada, descrevendo o produto ofertado,
indicando a marca, modelo, quantidade, prazos de validade, de garantia e de
entrega, no que for aplicável, bem como os valores unitários e o total, sob pena
de desclassificação de sua proposta.
11

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BTL5NQS94KCRY7FQDJCZAA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
6 de Fevereiro de 2020
14 - Ano - Nº 2127

Elísio Medrado

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
CNPJ 13.693.379/0001-04CEP: 45.305-000
Elísio Medrado - Bahia

8.2. É facultado ao licitante cotar todos, alguns, ou somente um dos itens
definidos no Anexo I deste Edital.
8.3. Nos preços ofertados já deverão estar inclusos os tributos, fretes, taxas,
seguros, encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execução
do objeto. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ – e a Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL -, que não podem ser repassados à
Administração, não serão incluídos na proposta apresentada.
8.4. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de
abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
8.5. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para
contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
8.6. Qualquer elemento que
desclassificação da proposta.

possa

identificar

o

licitante

importa

a

8.7. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta
anteriormente encaminhada.
8.8. Cabe ao licitante 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 qualquer mensagem emitida pelo sistema ou
de sua desconexão.
SEÇÃO IX – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
9. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá
na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoese.com.br
9.1.A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente
mediante troca de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.
SEÇÃO X – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
10.

A sessão pública poderá ser reaberta:

10.1. Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, tiver sua
amostra rejeitada, não assinar o contrato ou não retirar o instrumento
equivalente, ou, ainda, quando houver erro na aceitação do preço; e
12
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10.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a
própria sessão pública.
10.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar
a sessão reaberta.
10.3. O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação e
observadas as regras de desempate da Seção “DAS REGRAS GERAIS DE
DESEMPATE”, será convocado tendo por base o próprio preço que ofereceu na
sessão de lances;
10.4.O direito de preferência previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA
DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS”
deverá ser recalculado levando-se em consideração o lance apresentado pelo
licitante subsequente;
10.5. Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferência,
prosseguir-se-á, normalmente, nos termos da Seção “DO DIREITO DE
PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUNO PORTE E
EQUIPARADOS”;
10.6. Finalizado o procedimento previsto na Seção “DO DIREITO DE
PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUNO PORTE E
EQUIPARADOS”, ou inexistindo direito de preferência de ME/EPP ou equiparado,
será realizada a negociação prevista na Seção “DA NEGOCIAÇÃO”;
10.7. Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrirse-á novo prazo recursal, nos termos da Seção “DOS RECURSOS”, prosseguindose, normalmente, com as demais fases previstas neste Edital.
10.8.A convocação poderá ser por meio do “chat”, e-mail, ou, ainda, fac-símile, de
acordo com a fase do procedimento licitatório.
10.9.A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo da responsabilidade do licitante manter seus dados
cadastrais atualizados.
SEÇÃO XI – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
11. Aberta a sessão, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e
desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos no edital.
13
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11.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
11.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo
pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.
SEÇÃO XII - DA FORMULAÇÃO DE LANCES
12.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo
imediatamente informados do recebimento e respectivo horário de registro e valor.
12.2. Cada um dos itens do presente Pregão será objeto de lances em separado.
12.3. Quando for constatado o oferecimento de lances com variação insignificante,
a Pregoeira poderá fixar valor mínimo, em reais, não superior a 0,01% do valor
estimado da contratação, a ser admitido como variação entre um lance e outro.
12.4. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou
mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar pelo sistema.
12.5. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado no sistema.
12.6. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do ofertante.
12.7. Os lances apresentados serão de exclusiva e total responsabilidade do
licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
12.8. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances,
após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
12.9. A pregoeira poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a
realização de eventual diligência.
12.10. Realizada a diligência, o pregoeiro notificará os licitantes sobre a data,
horário e local onde será dado prosseguimento à sessão pública.
SEÇÃO XIII – DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO
14
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13.
Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o
sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão
sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
13.1.No caso da desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício
somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.licitacoese.com.br.
SEÇÃO XIV – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS ME/EPP E EQUIPARADOS
14.
Todos os licitantes deverão permanecer conectados até que o Pregoeiro
possa verificar a ocorrência de um possível empate, pois, caso aconteça, serão
tomadas as seguintes providências:
14.1.A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classificado
deverá ser convocado, após o término dos lances, para apresentar nova proposta
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame em até 05 (cinco)
minutos da convocação, sob pena de preclusão (Art. 45, inciso I c/c § 3º, da LC nº
123/06);
14.2.A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, desde que
em tempo hábil, e atenda as demais exigências previstas neste Edital, terá
adjudicado em seu favor o objeto licitado (Art. 45, I, da LC nº 123/06).
14.3. Não ocorrendo contratação de ME/EPP ou equiparado na forma do subitem
anterior, serão convocadas as ME/EPP e equiparados remanescentes
considerados empatados na ordem classificatória para o exercício do direito de
ofertar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame
(Art. 45, II, da LC nº 123/06).
14.4. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas ME/EPP e equiparados sejam iguais ou até 5% (cinco por
cento) superiores ao lance mais vantajoso (Art. 44, §§ 1º e 2º, da LC nº
123/06).
14.5. O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido antes
da negociação prevista na Seção “DA NEGOCIAÇÃO”.
14.6.MNão serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro. No caso de não haver lances e verificada
equivalência dos valores constantes das propostas de ME/EPP e equiparados que
15
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se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que se
identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta.
14.7. Somente se a contratação de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do
critério de empate falhar é que o objeto licitado será adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora, atendidas as demais disposições deste Edital (§
1º do art. 45 da LC nº 123/06).
14.8. O disposto nesta Seção somente será aplicável quando a melhor oferta
inicial não tiver sido apresentada por ME/EPP ou equiparado (Art. 45, § 3º, da
LC nº 123/06).
SEÇÃO XV – DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE
15.
Se depois de realizado o procedimento previsto na Seção “DO DIREITO DE
PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADOS”, restarem duas ou mais propostas em igualdade de condições,
como critério de desempate, será assegurada preferência:
15.1. Sucessivamente, aos bens:
15.2. Produzidos no País;
15.3. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
15.4. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País.
15.6. Na ausência das hipóteses de preferência acima enumeradas ou no caso de
concurso entre as hipóteses previstas nos itens 15, a classificação far-se-á,
obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão
convocados, vedado qualquer outro processo.
15.7. Para fins de desempate, o Pregoeiro deverá seguir, também, a cartilha de
orientação para os usuários do sistema do Banco do Brasil (a qual está disponível
no site https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp).
SEÇÃO XVI - DA NEGOCIAÇÃO
16.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar
contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar
condições diferentes das previstas neste Edital.
16
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16.2. A negociação será realizada por
acompanhada pelos demais licitantes.

meio

do

sistema,

podendo

ser

SEÇÃO XVII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
17.
Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e
verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto às especificações do produto e compatibilidade do preço em
relação ao valor estimado para a contratação.
17.1. O critério de julgamento será o de menor preço por item.
17.2. Será desclassificada a proposta final que:
17.2.1. Contenha vícios ou ilegalidades;
17.2.2. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Termo de
Referência;
17.2.3. Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste
Edital;
17.2.2.

Apresentar preços que sejam manifestamente inexequíveis;

17.3. Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que,
comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da
contratação pretendida.
17.4. Não se considera inexequível a proposta quando se referir a bens e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie à
parcela ou à totalidade da remuneração.
17.5. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de
pessoal da Prefeitura Municipal de Elísio Medrado para orientar sua decisão. Caso
o Órgão não possua, no seu quadro de pessoal, profissionais habilitados para
emitirem parecer técnico, poderá ser formulado por pessoa física ou jurídica
qualificada.
17.6. Se a proposta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a subsequente, e
assim prosseguindo até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.
17.7. No julgamento das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os
17
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licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e
classificação.
17.8. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir
seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
17.9. A apresentação de novas propostas nesta fase do certame não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
17.10. Não serão aceitos nenhum preço unitário ou global, superiores ao médio
estimado pela Administração, constante no respectivo edital.

SEÇÃO XVIII – DA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
18.
Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às
especificações do produto e compatibilidade do preço, o pregoeiro verificará, como
condição prévia ao exame da documentação de habilitação, o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência
de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
18.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de eventual matriz ou filial (cfr. Acórdão TCU nº 1.793/11) e de seu sócio
majoritário (cfr. art. 12 da Lei n° 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas
ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário).
18.2. Constatada a existência de vedação à participação no certame, o pregoeiro
reputará o licitante inabilitado.
18.3. Ainda como condição prévia à habilitação, para os itens ou grupos de
participação exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou na hipótese de exercício
da prerrogativa de efetuar o lance de desempate previsto Lei Complementar nº
123/2006, o Pregoeiro poderá consultar o Portal da Transparência do Governo
Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), na seção “Despesas – Gastos Diretos
do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar se o
18
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somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pelo licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar no exercício anterior ou corrente extrapola
o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício.
18.4. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do
limite legal, o Pregoeiro indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor
do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123,
de 2006, com a consequente inabilitação, sem prejuízo das penalidades
incidentes.
18.5. Não ocorrendo inabilitação de que tratam os itens anteriores, o pregoeiro
solicitará do respectivo licitante o encaminhamento dos documentos de
habilitação que não tiverem sido previamente encaminhados por meio do sistema
eletrônico.
18.6. Se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro procederá
na forma prevista na Seção “DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”.
18.7. Quando todos os licitantes forem inabilitados, o pregoeiro poderá fixar-lhes o
prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos,
escoimados das causas referidas no ato de inabilitação.
SEÇÃO XIX – DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
19.
A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sistema Eletrônico de
Licitações do Banco do Brasil, inclusive quando houver necessidade do envio de
anexos, deverão ser enviados via e-mail: licitaelisio@gmail.com , no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, contados da solicitação do Pregoeiro.
19.1.A proposta comercial deverá conter os seguintes elementos:
a) Nome, endereço, CNPJ e Inscrição estadual/municipal;
b) Número do processo e do pregão;
c) Especificação de forma detalhada do objeto da presente licitação, em rigorosa
conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos, não se admitindo
propostas alternativas.
19.2.A proposta, os documentos e os anexos remetidos por e-mail deverão ser
encaminhados no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da solicitação do
Pregoeiro, ao Setor de Licitações, Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
Elísio Medrado - Bahia, Prédio Anexo da Prefeitura Municipal de Elísio Medrado,
Bahia, em envelope fechado com as seguintes informações: Setor De Licitações da
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado, o número do fax, o número do pregão
eletrônico, razão social, CNPJ e endereço da empresa.
19
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19.3. A proposta de preços deverá ser apresentada juntamente com a Declaração
de Elaboração Independente de Proposta, conforme Modelo constante no Edital,
sob pena de desclassificação.
19.4. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor
Juramentado.
19.5. Caso os documentos sejam de procedência estrangeira deverão também ser
devidamente consularizados.
SEÇÃO XX - DOS RECURSOS
20.1.Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo, durante o qual qualquer
licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema,
manifestar sua intenção de recorrer.
20.2. Durante o prazo para manifestação da intenção de recorrer, os licitantes
interessados poderão solicitar a pregoeira o envio por meio eletrônico,
preferencialmente, ou outro meio hábil, de acordo com os recursos disponíveis no
órgão dos documentos de habilitação apresentados pelo licitante declarado
vencedor do certame ou de qualquer outro documento dos autos.
20.
3.As razões do recurso deverão ser registradas em campo próprio do
sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que
começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
20.4. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso,
no momento da sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito,
ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.
20.5. Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso do
licitante aos autos do processo licitatório ou a qualquer outra informação
necessária à instrução do recurso.
20.6. Caso os autos do processo não estejam disponíveis para vista dos licitantes
interessados, o prazo para recurso será suspenso.
20.7. Manifestado o interesse de recorrer, o pregoeiro poderá:

20
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20.8. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora
do prazo estabelecido;
20.9. Motivadamente, reconsiderar a decisão;
20.10. Manter a decisão, encaminhando o recurso para autoridade julgadora.
20.11. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
SEÇÃO XXI – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
21.
Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor
e encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação.
21.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto
ao licitante vencedor.
21.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
SEÇÃO XXII– DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
22.1. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a
ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados,
convocará os interessados para, no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados da
data da convocação, procederem à assinatura da Ata de Registro de Preços, a qual,
após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de
fornecimento nas condições estabelecidas.
22.2. O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando,
durante o seu transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que
ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão gerenciador.
22.3.A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata dentro do
prazo estabelecido pela Administração ensejará a aplicação das penalidades
estabelecidas em lei ou no presente instrumento convocatório.
22.4.É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata de
registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
21
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remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
22.5. Serão registrados em ata os preços e quantitativos dos licitantes que
aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante mais bem classificado;
segundo a ordem de classificação baseada na última proposta apresentada
durante a fase competitiva, que deverá ser observada para fins de eventual
contratação.
22.6. No momento da assinatura da Ata a Administração verificará se os licitantes
mantem as mesmas condições de habilitação consignadas no edital, as quais
deverão ser mantidas durante toda a vigência da ata.
22.7. Constatada a irregularidade, quando o licitante vencedor recusar-se a
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente ou em qualquer outra
hipótese de cancelamento do registro prevista no Decreto Municipal nº 330, de
09/09/2014, Decreto Municipal 091/2013 de 25/02/1913 a Prefeitura Municipal
poderá convocar o licitante subsequente na ordem de classificação para assinar o
contrato ou retirar o instrumento equivalente.
22.8. Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre
outras, as seguintes condições:
22.9. Será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar
os bens com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação
do certame.
22.10. O registro a que se refere item anterior tem por objetivo a formação de
cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da ata.
SEÇÃO XXIII – DA VIGÊNCIA DA ATA
23.1.A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da
data de sua assinatura.
SEÇÃO XXIV – DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO DA ATA
24.1.A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do
fornecedor obedecerão à disciplina do Decreto
Municipal nº 330, de
09/09/2014, conforme previsto na Ata de Registro de Preços anexa ao Edital.
24.2.É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93,
sem prejuízo da possibilidade de alterações dos contratos eventualmente firmados.
SEÇÃO XXV – DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
22
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25.1. A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do
órgão, será formalizada por intermédio de (a) instrumento contratual; b) nota de
empenho de despesa; c) autorização de compra, conforme disposto no artigo 62 da
Lei nº 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal nº
330, de 09/09/2014. Decreto Municipal 091/2013 de 25/2/1913

25.2. O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada
contratação, no prazo de 03 (três) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de
Empenho ou instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato, conforme for o
caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
25.3. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do fornecedor e aceita pela Administração.
25.4. Previamente à formalização de cada contratação, a Prefeitura Municipal,
realizará consulta da regularidade fiscal, do Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas – CEIS e do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Atos de Improbidade Administrativa, para identificar possível proibição de
contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de
habilitação.
25.5. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação
perante o cadastro no prazo de até 03 (três) dias úteis, sob pena de aplicação das
penalidades previstas no edital e anexos.
25.6. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
25.7. É admitida a subcontratação parcial do objeto do contrato até o limite de
25% do valor total licitado, mediante prévia e expressa autorização do órgão
contratante.

25.8. As empresas a serem subcontratadas deverão ser indicadas e qualificadas
pela empresa contratada, com a descrição dos bens a serem fornecidos e seus
respectivos valores.
25.9. A subcontratação somente será autorizada mediante apresentação, pela
empresa subcontratada, de toda a documentação de habilitação exigida neste
Edital.

23
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25.10. A empresa contratada é responsável pelos danos causados pela
subcontratada à Administração ou a terceiros na execução do objeto
subcontratado.
25.11. A empresa contratada compromete-se a substituir imediatamente a
empresa subcontratada, na hipótese de extinção da subcontratação, sob pena de
aplicação das sanções previstas no edital e seus anexos.
25.12. Aplicam-se às empresas subcontratadas todas as restrições previstas neste
edital.
25.13.A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
25.14. Durante a vigência do contrato, a fiscalização será exercida por um
representante da Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as
ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem durante
sua vigência, de tudo dando ciência à Administração.
SEÇÃO XXVI– DA GARANTIA DO CONTRATO
26.1. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas o CONTRATANTE
poderá reter 5% (cinco por cento) de cada montante a pagar, para assegurar o
pagamento de multas, indenizações e ressarcimentos devidos pelo CONTRATADO,
retenção esta que será paga ao CONTRATADO quando do último pagamento
devido, deduzida, se for o caso, das multas, indenizações e ressarcimentos.
SEÇÃO XXVII - DO INSTRUMENTO DO CONTRATO
27.1A contratação será formalizada através de contrato.
SEÇÃO XXVIII – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
28. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses.
29. O prazo de vigência poderá ser reduzido ao prazo necessário para a entrega do
bem, recebimento e pagamento.
SEÇÃO XXIX – DO PREÇO
29.1. Durante a vigência de cada contrato, os preços são fixos e irreajustáveis.
SEÇÃO XXX - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
24
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30.1. O contratado obriga-se a:
30.2. Fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas constantes no
instrumento convocatório e no presente contrato, nos locais determinados, nos
dias e nos turnos e horários de expediente da Administração;
30.3.zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios
ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo
CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe
forem solicitadas;
30.4.comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento do contrato;
30.5.arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao
CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia
própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como
ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou
interrupção do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência
do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que
deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua
ocorrência;
30.6.manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
30.7.providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às
repartições competentes, necessários à execução do contrato;
30.8.efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam
ou venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto
do presente contrato, bem como observar e respeitar as Legislações Federal,
Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;
30.9.adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos
quais se obriga, visando à perfeita execução deste contrato;
30.10.promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;
30.11.executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com
as especificações e/ou norma exigida, utilizando ferramentas apropriadas e
dispondo de infraestrutura e equipe técnica necessária à sua execução;
30.12.trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado;
manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão
de obra para execução completa e eficiente do transporte dos bens;
30.13.emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo
descrição dos bens, indicação de sua quantidade, preço unitário e valor total.
SEÇÃO XXXI - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
31.1.O MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO obriga-se a:
31.2.Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.
25
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31.3.fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do
contrato, dentro de, no máximo, 10 (dez) dias da assinatura;
31.4. realizar o pagamento pela execução do contrato;
31.5.proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus
aditamentos na imprensa oficial, condição indispensável para sua validade e
eficácia, no prazo de 10 (dez) dias corridos da sua assinatura.
SEÇÃO XXXII - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
32.
1.O prazo de entrega será de 07 (sete) dias úteis da solicitação do Setor de
Compras da Unidade.
32.2.Os bens deverão ser entregues no local indicado na Ordem de Fornecimento,
no período 08h00min às 11h30min e das 14h00min às 17h00.
32.3.O material deverá ser entregue acondicionado adequadamente
acompanhado da nota fiscal correspondente, devidamente preenchida.

e

SEÇÃO XXXIV - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO
34.1.O objeto será recebido provisoriamente, para posterior verificação da
conformidade do material com as especificações do edital e seus anexos.
34.2.O recebimento definitivo ocorrerá em até 15 (quinze) dias, após a verificação e
aceitação da qualidade e quantidade do material recebido.
34.3.O recebimento será formalizado mediante recibo expedido pela
Administração.
34.4.A Administração rejeitará os bens fornecidos em desacordo com o edital e
seus anexos, através de termo circunstanciado, no qual deverá constar o motivo
da não aceitação do objeto.
34.5.Os bens que não atenderem às especificações deverão ser substituídos pelo
contratado no prazo máximo de 03 (três) dias, sob pena de aplicação das sanções
previstas no edital e seus anexos.
SEÇÃO XXXV – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO
35.1.O contratado é responsável pelos danos causado à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
35.2.O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade do contratado pelos prejuízos resultantes da incorreta execução
do contrato.
SEÇÃO XXXVI – DA GARANTIA DO PRODUTO
36.1.O produto deverá possuir prazo de garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses.
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36.2.Durante o prazo de garantia, o contratado obriga-se a substituir ou reparar,
às suas expensas, qualquer produto que apresente defeito que não seja decorrente
do desgaste natural ou do incorreto manuseio do produto.
36.3.Incumbe ao contratado o ônus da prova da origem do defeito.
SEÇÃO XXXVII - DO PAGAMENTO
37.1.O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias,
contados da apresentação da fatura, através de ordem bancária, para crédito em
banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
37.2.É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da
estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou
mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital
e indenização pelos danos decorrentes.
37.3.O pagamento será precedido de consulta da regularidade fiscal, para
comprovação de cumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste
edital.
37.4.Na hipótese de irregularidade na condição fiscal, o contratado deverá
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 02 (dois) dias úteis,
sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisão
do contrato.
37.5.Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente até que o contratado providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
37.6.Sobre o valor devido ao contratado, a Administração efetuará a retenção do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep, conforme disposto na Instrução
Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 1.234/12.
37.7.O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123/06, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará
condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de
que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
37.8.A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes
às multas e/ou indenizações devidas pelo contratado.
37.9.O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será
precedido de processo administrativo em que será garantido à empresa o
contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes.
37.10.É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
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37.11.Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de
compensação financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento
até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa
de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicação das seguintes fórmulas:
I=(TX/100)/365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de compensação financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
SEÇÃO XXXVIII - DAS SANÇÕES
38.1.O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às
seguintes penalidades:
38.1Advertência por escrito;
38.1.2.Multa de mora de 0,03% sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o
limite de 30 (trinta) dias, após o qual será caracterizada a inexecução total do
contrato;
38.1.3.Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato;
38.1.4.Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a 38.1.5.Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
38.1.6.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02
(dois) anos.
38.1.7.A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às
seguintes penalidades:
Advertência por escrito;
38.1.8.Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,03% sobre o
valor do contrato por ocorrência, até o limite de 20% (vinte por cento).
38.1.9.Em caso de inexecução total, multa compensatória de até 20% (vinte por
cento) sobre o valor do contrato;
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38.1.10.Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
38.1.11.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois)
anos.
38.2.Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar
o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o
Município e, será descredenciado no Cadastro de Fornecedores do Município pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de multa em percentual
equivalente à multa prevista para inexecução total do contrato e das demais
cominações legais.
38.3.As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos
profissionais que:
38.4.Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
38.5. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
38.6.Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
38.7.As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que
seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e
recursos que lhes são inerentes.
38.8.A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos
eventualmente devidos pela Administração.
38.9.A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública é de competência exclusiva da Prefeita Municipal;
38.10.As demais sanções são de competência exclusiva do Secretário Municipal de
Planejamento e Finanças.
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SEÇÃO XXXIX - DA RESCISÃO DO CONTRATO
39.1.Constituem motivo para rescisão do contrato:
39.1.2.O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou
prazos;
39.1.3.O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos
e prazos;
39.1.4.A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a
impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados;
39.1.5.O atraso injustificado no início do fornecimento;
39.1.6.A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração;
39.1.7.A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admitidas neste edital e no contrato;
39.1.8.A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência
da Administração, e autorização expressa no Edital ou contrato;
39.1.9.O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
39.2 O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §
1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
39.3.A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
39.4.A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
39.5.A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
empresa, que prejudique a execução do contrato;
39.6.Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a
que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que
se refere o contrato;
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39.7.A supressão, por parte da Administração, das compras, acarretando
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65
da Lei nº 8.666/93;
39.8.A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;
39.9.O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes do fornecimento, ou parcelas destes, já recebidas, salvo
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra,
assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de
suas obrigações até que seja normalizada a situação;
39.10.A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para
execução do fornecimento, nos prazos contratuais;
39.11.A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do contrato;
39.12.Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis.
39.13.A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida
procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

de

SEÇÃO XL - DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO
40.A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta.
40.A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.
SEÇÃO L – DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO
50.1.A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o
procedimento quando eivado de vício insanável.
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50.2.A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.
50.3.A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela
Administração.
50.4.A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará
na nulidade dos atos que diretamente dependam ou sejam consequência do ato
anulado.
50.5.Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a
autoridade competente indicará expressamente os atos a que ela se estende.
50.6.A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente,
impedindo os efeitos jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir,
além de desconstituir os já produzidos.
50.7.A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o
contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e
por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja
imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.
50.8.Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao
interesse público ou aos demais interessados.
SEÇÃO XLI – POSSIBILIDADE DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
51.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou
entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e
respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto
Municipal nº 330, de 09/09/2014, e na Lei nº 8.666/93.
51.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,
desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas.
51.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos
itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços.
51.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de
órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
51.5. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos
relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações
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contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as
ocorrências ao órgão gerenciador.
SEÇÃO XLII - DO FORO
52.1.O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Elísio
Medrado Comarca de Nazaré, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
SEÇÃO XLIII - DISPOSIÇÕES FINAIS
53.1.O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a
exata compreensão da sua proposta.
53.2.As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem
comprometimento da segurança da futura aquisição.
53.3.É facultada a pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo, inclusive fixando prazo para resposta dos licitantes
quando lhes for solicitada qualquer informação ou documento, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do processo
desde a realização da Sessão Pública.
53.4.Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-seá o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
53.5.Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na Prefeitura
Municipal de Elísio Medrado
SEÇÃO XLIV - DOS ANEXOS
54.1.Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:
54.1.2.Termo de Referência - Anexo I;
54.1.3.Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta - Anexo II;
54.1.4.Modelo de Declaração de Enquadramento (Lei Complementar n.º 123/06) Anexo III;
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54.1.5.Modelo de Procuração p/Prática de Atos Concernentes ao Certame –
Credenciamento - Anexo IV;
54.1.4.Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências
de Habilitação-Anexo V;
54.1.5.Modelo de Declaração de Inexistência de Menor - Anexo VI;
54.1.6.Minuta do Contrato - Anexo VII;
54.1.7.Minuta da Ata de Registro de Preços - Anexo VIII;
54.1.8.Modelo de Proposta de Preços – Anexo IX.
54.1.9 Modelo de Planilha de Proposta de Preços – Anexo X
Elísio Medrado- BA, 05 de janeiro de 2020
Chirlene Pessoa Silva Andrade
Pregoeira
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 002/2020-SRP
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1. Constitui objeto desta Licitação a Seleção das melhores Propostas de Preço
para Registro, com limite máximo de valor, visando à aquisição parcelada, futura
e eventual de gêneros alimentícios, para atender as demandas da Atenção
Básica; Hospital Maria Lapa Bittencourt; Vigilância em Saúde e NASF, de
acordo com as especificações e quantitativos constantes do Anexo I (Termo de
Referência) deste Edital.
1.2.

META FÍSICA

2.1. Os itens que se pretende obter registro de preço são os seguintes:

VALORES ESTIMADOS

1

DESCRIÇÃO

QNT UND VALOR
UNT

ARROZ, integral. Embalagem contendo 1 kg As
seguintes informacoes deverao ser impressas
pelo fabricante, diretamente n a embalagem em
que o produto esta acondicionado: nome e/ou
CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereco, peso, comp osicao, data de fabricacao
ou lote, data de validade, normas vigentes e
15
registros nos orgaos competentes. Na data da
entrega, o prazo de validade indicado para o
produto, nao devera ter sido ultrapassado na
sua metade, tomando-se como referencia, a data
de fabricação ou lote, impressa na embalagem.
Conforme as Normas e/ou Resolucoes vigentes
da Anvisa/MS e INMET RO.

Quilograma

ITEM

R$
2,99

VALOR
TOTAL

R$
44,85
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MACARRAO, tipo espaguete, a base de farinha,
com ovos, minimo de 58 g de carboidratos, 8,0 g
de proteina, 230,4 Kcal/ 960 Kj, c om ausencia
de larvas, parasitas ou sujidades, acondicionado
em embalagem contendo 500 g. As seguintes
informacoes dever ao ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome ou CNPJ do
720
fabricant e, marca do produto, endereco, peso,
composicao, data de fabricacao ou lote, data de
validade, normas vigentes e registros nos o rgaos
competentes. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, nao devera ter
sido ultrapassado na sua me tade, tomando-se
como referencia, a data de fabricacao ou lote,
impressa na embalagem.

Quilograma

2

ARROZ, parboilizado, classe longo fino, tipo 1,
embalagem contendo 1 kg. As seguintes
informacoes deverao
ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome e/ou CNPJ do
fabricante, marca d o produto, endereco, peso,
composicao, data de fabricacao ou lote, data de
validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos orga 480
os competentes. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, nao devera ter
sido ultrapassado na sua m etade, tomando-se
como referencia, a data de fabricacão ou lote,
impressa na embalagem. Conforme a(s) Norma(s)
e/ou R esolucao(oes) vigente(s) da Anvisa/MS e
INMETRO.

R$
2,74

R$
1.315,20

Pacote

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
CNPJ 13.693.379/0001-04CEP: 45.305-000
Elísio Medrado - Bahia

R$
2,00

R$
1.440,00
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6

BISCOITO, tipo Cream Cracker, acondicionado
em embalagem contendo 400 g As seguintes
informacoes deverao ser impres sas pelo
fabricante, diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereco, peso, 1000
composicao, data de fabricacao ou lote, data de
validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos
orgaos c ompetentes. Na data da entrega, o prazo
de validade indicado para o produto, nao devera
ter sido ultrapassado na sua metade, tomandose como referencia, a data de fabricacão ou lote,

Pacote

5

MASSA, de sopa, a base de farinha de trigo, com
ovos. Embalagem com 500 g As seguintes
informacoes deverao
ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produ to, endereco, peso,
composicao, data de fabricacão ou lote, data de
360
validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos
orgaos compete ntes. Na data da entrega, o prazo
de validade indicado para o produto, nao devera
ter sido ultrapassado na sua metade, tomandose como referencia, a data de fabricacao ou lote,
impressa na embalagem. Conforme a(s) Norma(s)
e/ou Resolucao(oes) vigent e(s) da Anvisa/MS.

R$
4,18

R$
250,80

Pacote

4

MACARRAO, tipo parafuso, a base de farinha,
com ovos, minimo de 58 g de carboidratos, 8,0 g
de proteina, 230,4 Kcal/ 960 Kj, co m ausencia
de larvas, parasitas ou sujidades, acondicionado
em embalagem contendo 500 g. As seguintes
informacoes devera o ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome ou CNPJ do
60
fabricante, marca do produto, endereco, peso,
composicao, data de fabricacao ou lote, data de
validade, normas vigentes e registros nos or gaos
competentes. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, nao devera ter
sido ultrapassado na sua met ade, tomando-se
como referencia, a data de fabricacao ou lote,
impressa na embalagem.

R$
1,95

R$
702,00

Pacote

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
CNPJ 13.693.379/0001-04CEP: 45.305-000
Elísio Medrado - Bahia

R$
3,62

R$
3.620,00
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ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
CNPJ 13.693.379/0001-04CEP: 45.305-000
Elísio Medrado - Bahia

BISCOITO, DE COCO, Embalagem contendo 400
g, com dados de identificação do produto, marca 360
do fabricante, prazo de validad e, peso líquido.

9

FEIJAO, carioquinha, tipo 1, embalagem com 01
kg As seguintes informacoes deverao ser
impressas pelo fabricante, direta mente na
embalagem
em
que
o
produto
esta
acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante,
marca do produto, endereco, pes o, composicao,
data de fabricacao ou lote, data de validade,
Norma(s) vigente(s) e registros nos orgaos 720
competentes. Na dat a da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, nao devera ter
sido ultrapassado na sua metade, tomando-se
com o referencia, a data de fabricacao ou lote,
impressa na embalagem. Conforme a(s) Norma(s)
e/ou Resolucao(oes) vigente(s) da Anvisa/MS e
INMETRO.

Pacote

8

R$
2,70

R$
2.700,00

Pacote

7

BISCOITO, tipo Maria. Embalagem contendo
400g. As seguintes informacoes deverao ser
impressas pelo fabricante, diretame nte na
embalagem
em
que
o
produto
esta
acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca
do produto, endereco, quantidade, composicao,
data de fabricacao ou lote, prazo/data de
validade, normas vigentes e registros nos orgaos 1000
competentes. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, nao devera ter
sido ultrapassado na sua metade, tomando-se
como ref erencia, a data de fabricacao ou lote
impresso na embalagem. Conforme as Normas
e/ou Resolucoes vigentes da Anvisa/MS e
INMETRO

R$
3,31

R$
1.191,60

Quilograma

impressa na embalagem. Conforme a(s) Norma(s)
e/ou Resolucao( oes) vigente(s) da Anvisa/MS e
INMETRO

R$
4,83

R$
3.477,60
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LEITE, em po, tradicional, acondicionado em
embalagem contendo 200 g. As seguintes
informacoes deverao ser impressas p elo
fabricante, diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do prod uto, endereco, peso,
12 composicao, data de fabricacao ou lote e data de 1200
validade. Na data da entrega, o prazo de validade
indicad o para o produto, nao devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricacao ou lote, i
mpressa na embalagem. Conforme a(s) Norma(s)
e/ou Resolucao(oes) vigente(s) MAPA/INMETRO.

Quilograma

FEIJAO, fradinho, tipo 1. Embalagem com 500 g.
As seguintes informacoes deverao ser impressas
pelo fabricante, diretame nte na embalagem em
que o produto esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereco, peso, c omposicao, data de fabricacao
11
120
ou lote, data de validade, normas vigentes e
registros nos orgaos competentes. Na data da e
ntrega, o prazo de validade indicado para o
produto, nao devera ter sido ultrapassado na
sua metade, tomando-se como refer encia, a data
de fabricacao ou lote, impressa na embalagem.

R$
6,62

R$
794,40

Quilograma

FEIJAO, preto. Embalagem contendo 1 kg As
seguintes informacoes deverao ser impressas
pelo fabricante, diretamente na embalagem em
que o produto esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereco, peso, compos icao, data de fabricacao
10
120
ou lote, data de validade, normas vigentes e
registros nos orgaos competentes. Na data da
entrega, o prazo de validade indicado para o
produto, nao devera ter sido ultrapassado na
sua metade, tomando-se como referencia, a data
de fabricacao ou lote, impressa na embalagem.

R$
4,90

R$
588,00

Pacote

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
CNPJ 13.693.379/0001-04CEP: 45.305-000
Elísio Medrado - Bahia

R$
4,57

R$
5.484,00
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MARGARINA, vegetal, lipidios totais maximo de
95%, acondicionado em embalagem contendo
500g. As seguintes informacoe s deverao ser
impressas pelo fabricante, diretamente na
embalagem
em
que
o
produto
esta
acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante,
marca do produto, endereco, peso, composicao,
15 data de fabricacão ou lote, data de validade, 840
Norma(s) vigente(s) e re gistros nos orgaos
competentes. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, nao devera ter
sido ultrapassa do na sua metade, tomando-se
como referencia, a data de fabricacao ou lote,
impressa na embalagem. Conforme a(s) Norma(s)
e/ou Resolucao(oes) vigente(s) INMETRO.

Unidade

LEITE, de coco, tradicional. Embalagem com 500
ml. As seguintes informacoes deverao ser
impressas pelo fabricante, diretame nte na
embalagem
em
que
o
produto
esta
acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante,
marca do produto, endereco, composica o, data
14 de fabricacao ou lote, data de validade, normas 60
vigentes e registros nos orgaos competentes. Na
data da entrega, o prazo de validade indicado
para o produto, nao devera ter sido ultrapassado
na sua metade, tomando-se como referencia, a
data de fab ricacao ou lote, impressa na
embalagem.

R$
5,03

R$
251,50

Unidade

IOGURTE,
natural,
rico
em
nutrientes.
Embalagem com no minimo 1.000 ml, com
indicacao do produto, marca do fabricante, dat a
13 de fabricacao e prazo de validade, de acordo com 50
a Resolucao 12/78 da CNNPA. O produto devera
ter registro no Ministerio da Agricultura e/ou
Ministerio da saude.

R$
6,01

R$
360,60

Unidade

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
CNPJ 13.693.379/0001-04CEP: 45.305-000
Elísio Medrado - Bahia

R$
4,28

R$
3.595,20
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SAL, refinado, iodado, indicado para consumo
humano,
acondicionado
em
embalagem
contendo 1 Kg. As seguintes informac oes
deverao
ser
impressas
pelo
fabricante,
diretamente na embalagem em que o produto
esta acondicionado: nome ou CNP J do
fabricante, marca do produto, endereco, peso,
19
60
composicao, data de fabricacao ou lote, data de
validade, normas vigentes e registros nos orgaos
competentes. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, nao devera ter
sido ultra passado na sua metade, tomando-se
como referencia, a data de fabricacao ou lote,
impressa na embalagem.

Pacote

PRESUNTO, embalagem, contendo 1 KG, com
identificação do produto, marca do fabricante,
18 prazo de validade e peso líquido. O produto 50
deverá ter registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde.

R$
352,80

Quilograma

QUEIJO tipo mussarela, fatiado, embalagem com
identificacao do produto, marca do fabricante,
17 prazo de validade e peso liqui do. O produto 80
devera ter registro no Ministerio da Agricultura
e/ou Ministerio da Saude.

R$
2,94

R$
27,49

R$
2.199,20

Quilograma

QUEIJO, ralado, tipo parmesao, tradicional.
Embalagem: pacote com no minimo 100 g. As
seguintes informacoes deverao ser im pressas
pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem
em que o produto esta acondicionado: nome ou
CNPJ do fabricante, m arca do produto,
16 endereco, peso, composicao, data de fabricacao 120
ou lote, data de validade, normas vigentes e
registros nos orgao s competentes. Na data da
entrega, o prazo de validade indicado para o
produto, nao devera ter sido ultrapassado na
sua metade, tomando-se como referencia, a data
de fabricacao ou lote, impressa na embalagem.

R$
16,70

R$
835,00

Quilograma

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
CNPJ 13.693.379/0001-04CEP: 45.305-000
Elísio Medrado - Bahia

R$
0,79

R$
47,40
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VINAGRE,
de
alcool,
acondicionado
em
recipiente contendo 500 ml, aspecto ausente de
elementos estranhos a sua natureza. A s
seguintes informacoes deverao ser impressas ou
colada
pelo
fabricante,
diretamente
na
embalagem
em
que
o
produto
esta
acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante,
21 marca do produto, endereco, composicao, data 180
de fabricacao ou lote, data de valid ade, normas
vigentes e registros nos orgaos competentes. Na
data da entrega, o prazo de validade indicado
para o produto, nao devera ter sido ultrapassado
na sua metade, tomando-se como referencia, a
data de fabricacao ou lote, impressa na
embalagem.

Quilograma

ACUCAR, cristalizado, contendo o minimo de
99,3% de sacarose, aparencia homogenea, livre
de sujidades, parasitos e larv as, cor branca.
Embalagem de 01 kg.As seguintes informacoes
deverao
ser
impressas
pelo
fabricante,
diretamente na em balagem em que o produto
esta acondicionado: nome e/ou CNPJ do
20 fabricante, marca do produto, endereco, peso, 1200
compo sicao, data de fabricacao ou lote. Na data
da entrega, o prazo de validade indicado para o
produto, nao devera ter sido ultrap assado na
sua metade, tomando-se como referencia, a data
de fabricacao ou lote, impressa na embalagem.
Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolucao(oes)
vigente(s) da Anvisa/MS/INMETRO.

R$
2,97

R$
3.564,00

Unidade

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
CNPJ 13.693.379/0001-04CEP: 45.305-000
Elísio Medrado - Bahia

R$
1,07

R$
192,60
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EXTRATO, de tomate, concentrado. Embalagem
com 350g. As seguintes informacoes deverao ser
impressas pelo fabricante, d iretamente na
embalagem
em
que
o
produto
esta
acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca
24 do produto, endereco, quant idade, composicao, 120
data de fabricação ou lote, prazo/data de
validade, Na data da entrega, o prazo de validade
indicado para o pr oduto, nao devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referencia, a data de fabricacao ou lote impresso

Unidade

CAFE, torrado e moido. Embalagem a vacuo de
250 g, de primeira qualidade As seguintes
informacoes deverao
ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do pro duto, endereco, peso,
composicao, data de fabricacao ou lote, data de
23 validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos 1000
orgaos co mpetentes. Na data da entrega, o prazo
de validade indicado para o produto, nao devera
ter sido ultrapassado na sua metade, t omandose como referencia, a data de fabricacão ou lote,
impressa na embalagem. Conforme a(s) Norma(s)
e/ou Resolucao( oes) vigente(s) da Anvisa/MS e
INMETRO.

R$
2,66

R$
532,00

Pacote

TEMPERO, completo, tradicional, obtido da
mistura de sal refinado, alho em po, cebola em
po, salsa em flocos, e outros condim entos,
exceto pimenta, podendo conter aromatizantes
naturais e aditivos, permitidos pela legislacao,
acondicionado em embala gem contendo 300 g,
ausencia de sujidades, parasitas e larvas,
validade do produto nao podera ser inferior a 12
22
200
meses, contad os a partir da data de sua
entrega.
O
produto
devera
estar
em
conformidade com as normas e/ou legislacao
vigente da ANVISA/MS. Rotulagem contendo no
minimo, peso liquido, nome do fabricante e do
produto, CNPJ do fabricante, declaracao com o
teor de sal adicionado, numero do lote, data de
fabricacao e data ou prazo de validade.

R$
3,17

R$
3.170,00

Unidade

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
CNPJ 13.693.379/0001-04CEP: 45.305-000
Elísio Medrado - Bahia

R$
2,98

R$
357,60
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ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
CNPJ 13.693.379/0001-04CEP: 45.305-000
Elísio Medrado - Bahia

PÃO, TIPO DOCE (LEITE), INGREDIENTES
FARINHA
28
600
TRIGO/FERMENTO/SAL/AÇÚCAR/MARGARINA
E ÁGUA, PESO 50G.
PÃO
DE
MILHO,
TIPO
HAMBÚRGUER,
INGREDIENTES
FARINHA
29
600
TRIGO/FERMENTO/SAL/AÇÚCAR/MARGARINA
E ÁGUA, PESO 50G.

Quilograma

PÃO DE LEITE, tipo hot-dog, pesando cinqüenta
(50) gramas cada unidade, produzido com
matérias-primas de primeira qualid ade, isentas
de matérias terrosas e parasitos,sem farelos,
podendo conter aditivos permitidos pela
legislação e devidamente anunciados na
embalagem. O produto deverá estar de acordo
com a legislação vigente, em especial com a
27 Resolução RDC nº 12, de 02.01.01 – 10
ANVISA/MS, com a Resolução RDC nº 90,
de18.10.2002 – ANVISA/MS, com a Resolução nº
383, de 05.08.99 – ANVISA/MS, com a
Resolução RDC nº 175, de 08.07.03 –
ANVISA/MS, com a Resolução nº 344, de
13.12.02 – ANVI SA/MS, com a Resolução RDC
nº 259 – ANVISA/MS e com a Resolução RDC nº
360, de 23.12.03.

R$
58,80

Quilograma

PAO, de sal, frances, ausencia de sujidades,
parasitas e larvas. O produto deve estar de
26
600
acordo com as Normas e Resolucoe s do
Ministerio da Agricultura.

R$
5,88

R$
8,16

R$
4.896,00

R$
5,78

R$
57,80

R$
6,98

R$
4.188,00

R$
7,30

R$
4.380,00

Quilograma Quilograma

PAO, de forma integral, fatiado, embalagem com
identificacao do produto, marca do fabricante,
data de fabricacao e validade, de acordo com a
25
10
Resolucao 12/78 da CNNPA. O produto devera
ter registro no Ministerio da Agricultura e/ou
Ministerio da Sa ude.

Quilograma

na embalagem. Conforme as Normas e/ou
Resolucoes vigentes da Anvisa/MS
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COMINHO, em po. Embalagem com minimo 50 g
e maximo 60 g, com dados de identificacao do
34 produto, marca do fabricante, pr azo de validade 120
e de acordo com as Normas e/ou Resolucoes
vigentes da Anvisa/MS.

Unidade

CANELA, em po. Embalagem, contendo no
minimo 30 g, com identificacao do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e p eso
33
60
liquido, de acordo a Resolucao 12/78 da
Comissao Nacional de Normas e Padroes para
Alimentos - CNNPA.

Unidade

OREGANO, em folhas, acondicionado em
embalagem com no minimo 8g, validade do
produto nao podera ser inferior a 12 mese s,
contada a partir da data da entrega. O produto
32 devera estar em conformidade com as normas 120
e/ou legislacao vigente do Minis terio da
Agricultura. Rotulagem contendo, no minimo,
peso liquido, nome e CNPJ do fabricante e data
ou prazo de validade

R$
270,00

R$
2,85

R$
171,00

Pacote

CREME, de leite, tradicional. Embalagem: com
200 g, com dados de identificacao do produto,
marca do fabricante, prazo de valid ade e
31 capacidade. O produto devera ter registro no 60
Ministerio da Agricultura e/ou Ministerio da
Saude. Conforme as Normas e/ou Resolucoes
vigentes da Anvisa/MS.

R$
2,25

R$
2,96

R$
355,20

Pacote

MILHO, verde, em conserva, acondicionado em
embalagem com 200 g, validade nao inferior a 6
meses, contada da data da ent rega. O produto
devera estar em conformidade com as normas
30
120
e/ou
legislacao
vigente
da
ANVISA/MS.
Rotulagem contendo, n o minimo, nome e CNPJ
do fabricante, numero do lote, data de fabricacao
e data ou prazo de validade.

R$
2,00

R$
120,00

Pacote

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
CNPJ 13.693.379/0001-04CEP: 45.305-000
Elísio Medrado - Bahia

R$
2,52

R$
302,40
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ALHO, de primeira, sem a restia. Embalagem
com identificacao do produto, marca do
38 fabricante, prazo de validade e peso liqu ido. O 35
produto devera obedecer a Legislacao Especifica
e a Regulamentacao Tecnica vigente da ANVISA.

Pacote

CRAVO, da india, em botao floral maduro e
dessecado, acondicionado em embalagem com
40 g, validade do produto nao podera ser inferior
a 12 meses, contados a partir da data de sua
entrega.
O
produto
devera
estar
em
conformidade com as normas e/ou legislacao
37 vigente da ANVISA/MS e da Comissao Nacional 30
de Normas e Padroes para Alimentos - CNNPA.
Rotulagem contendo no minimo, peso liquido,
nome do fabricante e do produto, CNPJ do
fabricante, declaracao com o teor de sal
adicionado, numero do lote, data de fabricacao e
data ou prazo de validade.

R$
606,00

Pacote

FOLHA, de louro, seca. Embalagem contendo no
minimo 04 g, com identificacao do produto,
marca do fabricante, prazo de valida de e peso
36
180
liquido, de acordo com a Resolucao 12/78 da
Comissao Nacional de Normas e Padroes para
Alimentos - CNNPA.

R$
1,01

R$
0,74

R$
133,20

Pacote

COLORIFICO, alimenticio, a base de urucum,
cor alaranjada, acondicionado em pacote com
100 gramas, validade do produto na o podera ser
inferior a 12 meses, contados a partir da data de
sua entrega. O produto devera estar em
conformidade com as nor mas e/ou legislacao
35 vigente da ANVISA/MS e da Comissao Nacional 600
de Normas e Padroes para Alimentos - CNNPA.
Rotulagem contendo no minimo, peso liquido,
nome do fabricante e do produto, CNPJ do
fabricante, declaracao com o teor de sal
adicionado, numero do lote, data de fabricacao e
data ou prazo de validade.

R$
1,19

R$
35,70

Quilograma

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
CNPJ 13.693.379/0001-04CEP: 45.305-000
Elísio Medrado - Bahia

R$
19,31

R$
675,85
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Carne de Frango Tipo peito desossado,
provenientes de aves sadias, abatidas sob
inspeção veterinária. Deve apresentar li vre de
parasitas
e
de
qualquer
substância
contaminante que possa alterar os aspectos
normais do produto ou qualquer ap arato que
encobrir
possíveis
alterações.
A 1150
41 venha
embalagem
deverá
ser
plástica
atóxica,
resistente, ser rotulada e conten do as seguintes
informações: nome e endereço do abatedouro,
contendo obrigatoriamente o registro no SIF,
identificação completa do produto, a data de
fabricação, prazo de validade e prazo máximo de
consumo, temperatura de estocagem, ar

Quilograma

PEIXE,
merluza,
em
file,
congelada,
acondicionado em saco plastico transparente Na
data da entrega, o prazo de validade indi cado
para o produto, nao devera ter sido ultrapassado
na sua metade, tomando-se como referencia, a
data de fabricacao do l ote, impressa na
embalagem. O produto devera estar em
40
20
conformidade com as normas e/ou legislacao
vigente da ANVISA/ MS inclusive apresentando,
em sua embalagem, as marcas e carimbos
oficiais pertinentes. Rotulagem contendo no
minimo, peso liquido, nome do produto, nome e
CNPJ do beneficiador, numero do lote e data ou
prazo de validade.

R$
11,39

R$
11.390,00

Quilograma

POLPA, de fruta, natural, sabores: acerola,
goiaba, manga, cacau, cajá, umbu e maracujá,
pacote com no minimo 01 kg. As seguintes
informacoes deverao
ser impressas pelo
fabricante, diretamente sobre a embalagem em
que o produto esta ac ondicionado: nome/CNPJ
do fabricante, marca do produto, endereco, peso,
39
1000
composicao, data de fabricacao ou lote, prazo/
data de validade, normas vigentes e registros nos
orgaos competentes. Na data da entrega, o prazo
de validade indicado p ara o produto, nao devera
ter sido ultrapassado na sua metade, tomandose como referencia, a data de fabricacao ou lote i
mpresso na embalagem.

R$
41,56

R$
831,20

Quilograma

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
CNPJ 13.693.379/0001-04CEP: 45.305-000
Elísio Medrado - Bahia

R$
9,13

R$
10.499,50
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ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
CNPJ 13.693.379/0001-04CEP: 45.305-000
Elísio Medrado - Bahia

CARNE, bovina, cha de dentro, resfriada, sem
osso. Acondicionado em filme de PVC
transparente ou saco plastico transpare nte,
validade do produto nao podera ser superior a 3
dias, contados a partir da data de sua entrega. O
produto devera estar e m conformidade com as
44
600
normas e/ou legislacao vigente do Ministerio da
Agricultura apresentando, em sua embalagem,
as marcas e carimbos oficiais pertinentes.
Rotulagem contendo no minimo, peso liquido,
nome do produto, nome e CNPJ do b eneficiador,
numero do lote e data ou prazo de validade.

Quilograma

CARNE, bovina, moida, resfriada, sem osso e
sem gordura. Acondicionado em filme de PVC
transparente ou saco plastico tra nsparente,
validade do produto nao podera ser superior a 3
dias, contados a partir da data de sua entrega. O
produto devera es tar em conformidade com as
43
20
normas e/ou legislacao vigente do Ministerio da
Agricultura apresentando, em sua embalagem,
as marcas e carimbos oficiais pertinentes.
Rotulagem contendo no minimo, peso liquido,
nome do produto, nome e CNPJ do beneficiador,
numero do lote e data ou prazo de validade.

R$
12,52

R$
14.398,00

Quilograma

CARNE, de frango, coxa e sobrecoxa, congelado,
acondicionado em filme de PVC transparente ou
saco plastico transparen te. Na data da entrega,
o prazo de validade indicado para o produto, nao
devera ter sido ultrapassado na sua metade,
toman do-se como referencia, a data de
fabricacao do lote, impressa na embalagem. O
42
1150
produto devera estar em conformidade c om as
normas e/ou legislacao vigente da ANVISA/MS
inclusive apresentando, em sua embalagem, as
marcas e carimbo s oficiais pertinentes.
Rotulagem contendo no minimo, peso liquido,
nome do produto, nome e CNPJ do beneficiador,
num ero do lote e data ou prazo de validade.

R$
9,90

R$
198,00

Quilograma

mazenamento e conservação, peso liquido. Pode
ser congelado.

R$
22,58

R$
13.548,00
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CARNE, bovina, acem, resfriada, sem osso.
Acondicionado em filme de PVC transparente ou
saco plastico transparente, valid ade do produto
nao podera ser superior a 3 dias, contados a
partir da data de sua entrega. O produto devera
estar em conform idade com as normas e/ou
47
20
legislacao vigente do Ministerio da Agricultura
apresentando, em sua embalagem, as marcas e c
arimbos
oficiais
pertinentes.
Rotulagem
contendo no minimo, peso liquido, nome do
produto, nome e CNPJ do beneficiador, n umero
do lote e data ou prazo de validade.

Quilograma

CARNE, bovina, seca a vácuo, dianteiro.
Embalagem em PVC transparente e/ou saco
plástico transparente, contendo identifi cação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade,
46 marcas e carimbos oficiais, de acordo com as 150
Portarias do Minist ério da Agricultura DIPOA
n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da
Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da
Lei Mun icipal / Vigilância Sanitária n.5504/99.

R$
26,22

R$
524,40

Quilograma

CARNE DO SOL DE PRIMEIRA. Embalagem em
filme PVC transparente ou saco plástico
transparente, identificação do produt o, marca
do fabricante, prazo de validade, marcas e
45 carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do 20
Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de
22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução
da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei
Municipal / Vigilância S anitária n.5504/99.

R$
15,52

R$
2.328,00

Quilograma

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
CNPJ 13.693.379/0001-04CEP: 45.305-000
Elísio Medrado - Bahia

R$
14,83

R$
296,60
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ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
CNPJ 13.693.379/0001-04CEP: 45.305-000
Elísio Medrado - Bahia

Quilograma

R$
1,98

FARINHA DE MILHO, FLOCADA. Enriquecida
com ferro e ácido fólico, 100 % natural.
Embalagem de 500 g, com dados de identifi
49
180
cação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade,
peso
líquido,
e
informações
nutricionais.

Pacote

R$
1,84

MASSA DE LASANHA, a base de farinha, com
ovos. Embalagem com 500 g, com dados de
identificação do produto, marca do fa bricante,
50
60
prazo de validade, peso liquido, informações
nutricionais e de acordo com a Resolução RDC
93/2000 - ANVISA.

Unidade

R$
5,08

CARNE, bovina, refrigerada, moída, de segunda,
sem osso, embalagem em saco plástico
transparente, com 500 g, contendo i dentificação
do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo
51
20
com as Portarias do M inistério da Agricultura,
DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98,
da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e
da Lei Municipal / Vigilância Sanitária
n.5504/99.

Quilograma

FARINHA, de mandioca, grupo seca, subgrupo
fina, tipo 1. Embalagem contendo 01 Kg No
rotulo deve constar a denominac ão do produto
de acordo com sua designacao ou classificacao,
As farinhas trarao o nome, seguida do nome
vegetal comum de origem. As seguintes
informacoes deverao
ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome e/ou CNPJ do
48 fabricante, marca do produto, endereco, peso, 300
composicao, data de fabricacao ou l ote, data de
validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos
orgaos competentes. Na data da entrega, o prazo
de validade indic ado para o produto, nao devera
ter sido ultrapassado na sua metade, tomandose como referencia, a data de fabricacão ou l ote,
impressa na embalagem. Conforme a(s) Norma(s)
e/ou Resolucao(oes) vigente(s) da Anvisa/MS e
INMETRO.

R$
13,33

R$
594,00

R$
331,20

R$
304,80

R$
266,60
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AVEIA, em flocos finos, 100% natural, sem
aditivos ou conservantes. Embalagem com 500 g
O produto deve ser rotulado de acor do com o
cereal de origem e a classificaca o. As seguintes
informacoes deverao
ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem em que o
55 produto esta acondicionado: nome/CNPJ do 20
fabricante, marca do produto, endereco,
quantidade, composi cao, data de fabricacao,
prazo/data de validade, Norma(s) vigente(s) e
registros nos orgaos competentes. Na data da
entrega, o p razo de validade indicado para o
produto, nao devera ter sido ultrapassado na
sua metade, tomando-se como referencia, a data

Quilograma

MÚSCULO DE BOI, congelado. Embalagem em
saco
plástico
transparente,
contendo
identificação do produto, marca do fabri cante,
prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de
54 acordo com as Portarias do Ministério da 20
Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145
de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de
19/05/99 e da Lei Municipal / Vigilância
Sanitária n.5504/9 9

R$
5.629,50

Quilograma

LINGUICA,
suína,
calabresa,
especial.
Embalagem a vácuo em filme PVC transparente
ou saco plástico transparente, conten do
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de
53
150
acordo com as Portarias do Ministério da
Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145
de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de
19/05/99 e d a Lei Municipal / Vigilância
Sanitária n.5504/99.

R$
37,53

R$
8,57

R$
1.285,50

Quilograma

CARNE FRESCA (FILÉ). Embalagem em filme
PVC transparente ou saco plástico transparente,
identificação do produto, mar ca do fabricante,
prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de
52 acordo com as Portarias do Ministério da 150
Agricultura, DIP OA n.304 de 22/04/96 e n.145
de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de
19/05/99 e da Lei Municipal / Vigilância Sanit
ária n.5504/99.

R$
17,92

R$
358,40

Unidade

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
CNPJ 13.693.379/0001-04CEP: 45.305-000
Elísio Medrado - Bahia

R$
5,85

R$
117,00
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ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
CNPJ 13.693.379/0001-04CEP: 45.305-000
Elísio Medrado - Bahia

FARINHA, de trigo, com fermento. Embalagem
contendo 01 Kg. No rotulo da farinha deve
constar a denominacao Farinha de t rigo seguida
do tipo. As seguintes informacoes deverao ser
impressas pelo fabricante, diretamente na
embalagem
em
que
o
produto
esta
acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca
58 do produto, endereco, quantidade, composicao, 50
data de fabrica cao, prazo/data de validade,
normas vigentes e registros nos orgaos
competentes. Na data da entrega, o prazo de
validade ind icado para o produto, nao devera ter
sido ultrapassado na sua metade, tomando-se
como referencia, a data de fabricacao ou l ote
impresso na embalagem. Conforme as Normas
e/ou Resolucoes vigentes da Anvisa/MS e

Pacote

FARINHA de Milho Amarela, flocos íntegros e
grandes, sem sal. Pacotes de 500g. 1ª Qualidade.
Produto obtido pela ligeira torraç ão do grão de
milho desgerminado ou não, previamente
macerado, socado e peneirado. O produto deverá
ser fabricado a partir d e matérias-primas sãs e
limpas, isentas de matérias terrosas e parasitas.
Não poderá estar rançoso ou úmido, devendo
57
180
estar ac ondicionado em embalagem primária
plástica atóxica, resistente, termoselada, de 500g
cada e embalagem secundária de fardo s de
papelão resistente. O produto e suas condições
devem estar de acordo com a NTA 34 (normas
Técnicas para Farinhas - De creto 12.486 de
20/10/78). Validade mínima de 06 (seis) meses
a partir da data de entrega do produto.

R$
7,90

R$
948,00

Pacote

CEREAL Infantil. Ingredientes: Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar,
farinha de milho enriquecida com ferr o e ácido
56 fólico, farinha de arroz, sais minerais (carbonato 120
de cálcio, fosfato de sódio dibásico, fumarato
ferroso, sulfato de zinco), vitaminas ( C, A, B1,
B6, D, ácido fólico) e aromatizante vanilina.

R$
1,44

R$
259,20

Quilograma

d e fabricacao ou lote impresso na embalagem.
Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolucao(oes)
vigente(s) da Anvisa/MS.

R$
3,16

R$
158,00
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ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
CNPJ 13.693.379/0001-04CEP: 45.305-000
Elísio Medrado - Bahia

ACHOCOLATADO, em po, a base de composto de
açúcar, cacau lecitinado, maltodextrina, sal, leite
e soro de leite, vitaminas e aro matizantes.. O
chocolate deve ser obtido de materias primas sas
e limpas, isentas de materia terrosa, de
parasitos, detritos ani mais, cascas de sementes
de cacau e de outros detritos vegetais. No
preparo de qualquer qualidade de chocolate, o
cacau corre spondente ao tipo deve entrar, no
minimo, na proporção de 32%. O rotulo deve
trazer a denominação generica de Chocolate
60 segui da da classificacao constante desta Norma. 10
chocolates em po parcialmente desengordurados
e obrigatorio a declaracao do teor de lipidios do
produto. Embalagem com 400 g. As seguintes
informacoes deverao
ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem em que o
produto esta acondicionado: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereco, peso,
composicao, data de fabricacao ou lote data de
validade, normas vigentes e registros nos orgaos
competentes. Conforme as Normas e/ou Re
solucoes vigentes da Anvisa/MS.

Unidade

AMIDO, de milho, aparencia homogenea, livre de
sujidades, parasitos e larvas, acondicionado em
embalagem contendo 500 g O rotulo deve trazer
a denominacao amido , seguido do nome do
vegetal de origem. As seguintes informacoes
deverao ser impres sas pelo fabricante,
iretamente na embalagem em que o produto esta
acondicionado: nome ou CNPJ do fabricante,
59 marca do pr oduto, endereco, peso, composicao, 20
data de fabricacao ou lote, data de validade,
Norma(s) vigente(s) e registros nos orgaos com
petentes. Na data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, nao devera ter sido
ultrapassado na sua metade, toma ndo-se como
referencia, a data de fabricacao ou lote, impressa
na embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou
Resolucao(oes) vi gente(s) da Anvisa/MS.

R$
4,67

R$
93,40

Unidade

INMETRO.

R$
5,48

R$
54,80
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GOIABADA, em tablete, com consistencia de
corte, acondicionados em recipientes de, no
minimo, 600g. O produto deve ser rotul ado de
acordo com a fruta de origem e a classificacao.
As seguintes informacoes deverao ser impressas
pelo fabricante, direta mente na embalagem em
que o produto esta acondicionado: nome e/ou
CNPJ do fabricante, marca do produto,
63
50
endereco, peso, composicao, data de fabricacao,
prazo ou data de validade e registros nos orgaos
competentes. Na data da entrega, o prazo de v
alidade indicado para o produto, nao devera ter
sido ultrapassado na sua metade, tomando-se
como referencia, a data de fabrica cao ou lote
impresso na embalagem. Conforme a(s) Norma(s)
e/ou Resolucao(oes) vigente(s) da Anvisa/MS.

Unidade

COCO, ralado, sem acucar. Embalagem: pacote
de 100 g, com identificacao do produto, marca
62 do fabricante, prazo de validade e peso liquido, 120
de acordo com a Resolucao 12/78 da CNNPA e
RDC 84/2000.

R$
7,25

R$
435,00

Unidade

PROTEINA, de soja, texturizada, cor clara,
minima de 52% de concentracao de proteina,
acondicionada em embalagem de 500 g, validade
do produto nao poder ser inferior a 12 meses,
61 contados a partir da data de sua entrega. 60
Rotulagem contendo, no minimo, registro no MS,
nome e composicao do produto, peso liquido,
nome e CNPJ do fabricante, data de fabricacao e
data ou prazo de v alidade.

R$
2,30

R$
276,00

Unidade

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
CNPJ 13.693.379/0001-04CEP: 45.305-000
Elísio Medrado - Bahia

R$
3,52

R$
176,00
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FERMENTO, biologico, seco, instantaneo, em po,
acondicionado em embalagem com no minimo
500 g As seguintes informacoe s deverao ser
impressas pelo fabricante, diretamente na
o
produto
esta
embalagem
em
que
acondicionado: nome ou CNPJ do f abricante,
marca do produto, endereco, peso, composicao,
66 data de fabricacao ou lote, data de validade, 20
Norma(s) vigente(s) e regi stros nos orgaos
competentes. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, nao devera ter
sido ultrapassado na sua metade, tomando-se
como referencia, a data de fabricacao ou lote,
impressa na embalagem. Conforme a(s) Norma(s)
e/ ou Resolucao(oes) vigente(s) da Anvisa/MS.

Pacote

MILHO para Pipoca Embalados em plástico
atóxico, transparente e incolor, termosselada,
isento de mofo ou bolores, odores estr anhos e
substâncias nocivas. Embalagem com 500g
apresentando marca, nome e endereço do
65
30
fabricante, peso líquido, prazo d e validade, lote,
número do registro no órgão competente. O
produto deverá apresentar validade mínima de
06 meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.

R$
3,56

R$
427,20

Pacote

MISTURA para bolo a base de açúcar, farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
gordura vegetal hidrogenada, ferment o, amido,
sal e aromatizante que com adição de leite,
margarina e ovos após ir ao forno está pronto
para ser consumido, sabores diversos, (tais
como: laranja, baunilha coco e chocolate).
Embalagem:
Primária:
atóxica,
resistente,
64 flexível, metalizada e pesando 450g. A rotulagem 120
deve estar de acordo com a legislação vigente e
apresentar todos os dados de informação e
procedência do produto (marca do fabricante,
informações nutricionais, número de lote, data
de fabricação, data de validade, quantidade do
produ to). O produto deverá apresentar validade
mínima de 06 meses a partir da data de entrega
na unidade requisitante.

R$
2,99

R$
89,70

Pacote

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
CNPJ 13.693.379/0001-04CEP: 45.305-000
Elísio Medrado - Bahia

R$
27,11

R$
542,20
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OLEO vegetal, de soja, comestivel, puro,
refinado, rico em vitamina e, com dados de
70 identificacao do produto, marca do fabricant e, 240
prazo de validade e peso liquido, de acordo com
resolucao 482/99 anvisa, embalagem plastica
900. ml. Data de validade míni ma de 6 meses a

Unidade

GELATINA embalagem com 35gr. , Açúcar,
gelatina, sal, adoçante ácido, ácido fumárico,
reguladores de acidez, citrato trissódica,
aromatizante, edulcorantes: ciclamato de sódio,
69 aspartame, sacarina sódica e acesulfatame de 60
potássio, corantes artificiais: Bor deaux s e
amarelocrepúsculo, fcf, não contém glutém,
contém fenilalanina abaixo do valor energético
fabricado por foods Brasil L tda.

R$
189,00

Unidade

MOLHO, de tomate, temperado, acondicionado
em embalagem com 400 g, validade do produto
nao podera ser inferior a 12 me ses, contados a
partir da data de sua entrega. O produto devera
estar em conformidade com as normas e/ou
legislacao vigente da ANVISA/MS e da Comissao
68
225
Nacional de Normas e Padroes para Alimentos CNNPA. Rotulagem contendo no minimo, peso
liquido, nome do fabricante e do produto, CNPJ
do fabricante, declaracao com o teor de sal
adicionado, numero do lote, data de f abricacao e
data ou prazo de validade.

R$
6,30

R$
2,63

R$
591,75

Unidade

ADOCANTE, dietetico, liquido, tipo artificial,
contendo sacarina e ciclamato, acondicionado
em recipiente contendo 100 ml. As se guintes
informacoes deverao
ser impressas pelo
fabricante, diretamente sobre a embalagem em
que o produto esta acondicion ado: nome/CNPJ
do fabricante, marca do produto, endereco,
67
30
composicao, data de fabricacao, prazo/data de
validade. Na data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, nao devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referen cia, a data de fabricacao ou lote impresso
na embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou
Resolucao(oes) vigente(s) da Anvisa/M S.

R$
1,01

R$
60,60

Unidade

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
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R$
3,96

R$
950,40
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BATATA, doce, de primeira, apresentando grau
de maturacao tal que lhe permita suportar a
76 manipulacao, o transporte e a co nservacao em 300
condicoes adequadas para o consumo. Com
ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de

Quilograma

CENOURA, de primeira, apresentando grau de
maturacao tal que lhe permita suportar a
manipulacao, o transporte e a conse rvacao em
75
200
condicoes adequadas para o consumo. O
produto devera obedecer a Legislacao Especifica
e a Regulamentacao Tecnica vigente da ANVISA.

Quilograma

COENTRO, de primeira, em molho, apresentando
grau de evolucao completo do tamanho, aroma e
74 cor propria. Com ausencia de sujidades, 200
parasitos e larvas, de acordo com a Resolucao
12/78 da CNNPA.

R$
2,93

R$
102,55

Quilograma

TOMATE, de primeira, apresentando grau de
maturacao tal que lhe permita suportar a
manipulacao, o transporte e a conserv acao em
73
300
condicoes adequadas para o consumo. O
produto devera obedecer a Legislacao Especifica
e a Regulamentacao T ecnica vigente da ANVISA.

R$
723,00

R$
2,57

R$
771,00

Pacote

PIMENTAO, de primeira, apresentando grau de
maturacao tal que lhe permita suportar a
manipulacao, o transporte e a conser vacao em
72
35
condicoes adequadas para o consumo. Com
ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resoluca o 12/78 da CNNPA.

R$
2,41

R$
4,54

R$
908,00

Quilograma

CEBOLA, de primeira, branca, apresentando
grau de maturacao tal que lhe permita suportar
a manipulacao, o transporte e a conservacao em
71
300
condicoes adequadas para o consumo. O
produto devera obedecer a Legislacao Especifica
e a Regulame ntacao Tecnica vigente da ANVISA.

R$
1,97

R$
394,00

Quilograma

contar da data de entrega do produto.

R$
2,32

R$
696,00
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QUIABO, de primeira, in natura, apresentando
grau de maturacao tal que lhe permita suportar
a manipulacao, o transporte e a conservacao em
81
35
condicoes adequadas para o consumo. Com
ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Re solucao 12/78 da CNNPA

Quilograma

MELANCIA, de primeira, in natura, com grau de
maturacao que permita suportar a manipulacao,
o transporte e a conservacao e, condicoes
adequadas para o consumo, ausencia de
80 sujidades, parasitas e larvas. O produto devera 100
estar em conformidade co m as normas e/ou
legislacao vigente da ANVISA/MS e da Comissao
Nacional de Normas e Padroes para Alimentos CNNPA.

Quilograma

MACA, de primeira, in natura, vermelha,
apresentando grau de maturacao tal que lhe
permita suportar a manipulacao, o transp orte e
79 a conservacao em condicoes adequadas para o 50
consumo. O produto devera obedecer a
Legislacao Especifica e a Reg ulamentacao
Tecnica vigente da ANVISA.

R$
858,00

R$
2,94

R$
147,00

Quilograma

BETERRABA, de primeira, apresentando grau de
maturacao tal que lhe permita suportar a
manipulacao, o transporte e a cons ervacao em
78
50
condicoes adequadas para o consumo. Com
ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resoluc ao 12/78 da CNNPA.

R$
2,86

R$
4,66

R$
233,00

Unidade

BATATA, do reino, inglesa, de primeira,
apresentando grau de maturacao tal que lhe
permita suportar a manipulacao, o trans porte e
77 a conservacao em condicoes adequadas para o 300
consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos
e larvas, de acordo com a Resolucao 12/78 da
CNNPA

R$
1,59

R$
159,00

Quilograma

acordo com a Res olucao 12/78 da CNNPA

R$
3,92

R$
137,20

58

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BTL5NQS94KCRY7FQDJCZAA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
6 de Fevereiro de 2020
61 - Ano - Nº 2127

Elísio Medrado

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
CNPJ 13.693.379/0001-04CEP: 45.305-000
Elísio Medrado - Bahia

Quilograma
Quilograma

R$
1,72

OVO tipo extra, classe A, branco. Embalagem
contendo 12 unidades, com dados de
identificacao do produto, marca do fabricante,
84 prazo de validade, peso liquido minimo de 720 g 300
e de acordo com Normas e/ou Resolucoes
vigentes da Anvisa/MS ou Ministeri o da
Agricultura.

Dúzia

R$
4,93

MELAO, amarelo, de primeira, in natura, com
grau de maturacao que permita suportar a
manipulacao, o transporte e a conserva cao e,
condicoes adequadas para o consumo, ausencia
85 de sujidades, parasitas e larvas. O produto 180
devera estar em conformida de com as normas
e/ou legislacao vigente da ANVISA/MS e da
Comissao Nacional de Normas e Padroes para
Alimentos - CN NPA.

Unidade

AIPIM, de primeira, apresentando grau de
evolucao completo do tamanho, aroma e cor
83 propria. Com ausencia de sujidades, parasitos e 300
larvas de acordo com a Resolucao 12/78 da
CNNPA.

R$
2,22

R$
1,25

BANANA, da terra, de primeira, in natura,
apresentando grau de maturacao tal que lhe
permita suportar a manipulacao, o tran sporte e
86 a conservacao em condicoes adequadas para o 300
consumo. O produto devera obedecer a
Legislacao Especifica e a Regulamentacao
Tecnica vigente da ANVISA.

Quilograma

MAMAO, formosa, de primeira, in natura, com
grau de maturacao que permita suportar a
manipulacao, o transporte e a conser vacao e,
condicoes adequadas para o consumo, ausencia
82 de sujidades, parasitas e larvas. O produto 50
devera estar em confor midade com as normas
e/ou legislacao vigente da ANVISA/MS e da
Comissao Nacional de Normas e Padroes para
Alimento s - CNNPA.

R$
3,11

R$
111,00

R$
516,00

R$
1.479,00

R$
225,00

R$
933,00
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FOSFORO CURTO, FINO, FEITO DE MADEIRA
REFLORESTADA
,
POSSUI
FOSFORO
92 VERMELHO EM UMA DAS EXTREMIDADES, 60
CAIXA COM 40 PALITOS, MAÇO COM 10
CAIXAS.

Quilograma

CALDO, para culinária, de galinha. Embalagem:
caixa contendo 24 unidades, com identificação
do produto, marca do fabricante, p razo de
91
90
validade e peso liquido, de acordo a Resolução
12/78 da Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos - CNN PA

Quilograma

PEPINO, de primeira, in natura, com grau de
maturacao que permita suportar a manipulacao,
o transporte e a conservacao e, c ondicoes
adequadas para o consumo, ausencia de
90 sujidades, parasitas e larvas. O produto devera 50
estar em conformidade co m as normas e/ou
legislacao vigente da ANVISA/MS e da Comissao
Nacional de Normas e Padroes para Alimentos CNNPA

R$
1,69

R$
338,00

Quilograma

REPOLHO, de primeira, apresentando grau de
maturacao tal que lhe permita suportar a
manipulacao, o transporte e a conser vacao em
89
200
condicoes adequadas para o consumo. Com
ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resoluc ao 12/78 da CNNPA.

R$
484,20

R$
4,85

R$
970,00

Quilograma

CHUCHU, de primeira, apresentando grau de
maturacao tal que lhe permita suportar a
manipulacao, o transporte e a conserv acao em
88
200
condicoes adequadas para o consumo. Com
ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resoluca o 12/78 da CNNPA.

R$
2,69

R$
2,30

R$
115,00

caixa

ABOBORA, de primeira, apresentando grau de
maturacao tal que lhe permita suportar a
manipulacao, o transporte e a conser vacao em
87
180
condicoes adequadas para o consumo. O
produto devera obedecer a Legislacao Especifica
e a Regulamentacao Tecnica vigente da ANVISA

R$
9,52

R$
856,80

caixa

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
CNPJ 13.693.379/0001-04CEP: 45.305-000
Elísio Medrado - Bahia

R$
5,09

R$
305,40
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Quilograma
Unidade
Unidad
e
Unidade

R$
5,46

AZEITE DOCE. Embalagem 250ML, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante,
97 prazo de validade. O produto dev era ter registro 60
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde.

R$
10,75

R$
12,44

de

milho

230GR

98 Leite em pó destanado. Embalagem de 400g

200

25

Leite
longa
vida,
leite
integral,
por
processamento UHT (ultra hight temperature) 99 caixas de 1 litro. Embalagem íntegra. O produto 20
deverá apresentar validade mínima de 3 meses
da entrega.
100 Leite sem lactose

10

Azeite de dendê, em embalagens de 1 litro. As
embalagens devem conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações
101
10
nutricionais, número de lote, data de validade,
quantidade de produto. Validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega

R$
912,00

R$
655,20

R$
645,00

R$
311,00

caixa

MAIONESE, tradicional. Embalagem, contendo
no mínimo 300 g, com identificação do produto,
96 marca do fabricante, prazo de va lidade e peso 120
liquido, de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA

SACHET
de
farinha
MULTICEREAIS

R$
113,92

R$
3,29

R$
65,80

Unidad
e

R$
4,56

95

R$
1.887,00

R$
23,33

R$
233,30

Unidade

R$
3,56

Unidade

LEITE CONDENSADO Embalagem com 395G,
com dados de identificação do produto, marca do
94 fabricante, prazo de validade. O p roduto devera 32
ter registro no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.

R$
6,29

Unidad
e

Inhame, de boa qualidade, livre de resíduos e
sujidades, devendo ser bem desenvolvido, firme e
93
300
intacto, sem danos de origem física ou mecânica,
perfurações e cortes.

R$
11,10

R$
111,00
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Unidad Unidad
e
e

Bala de Goma de Fruta, sortida, com goma de
amido. Sabores abacaxi, laranja, limão, morango
e uva, coloridas artificialmente. E mbalagem
104
15
primária: envoltório de plástico com 0,5 a 1 Kg.
Embalagem secundária: caixas ou fardos. Prazo
mínimo de validade: 6 meses.

Pacote

R$
10,94

Bala mole sortida, sabores morango, framboesa,
maçã verde e iogurte, mastigável, de 4g a
105 5g/unidade. Embalagem primária: env oltório de 15
plástico. Embalagem secundária: pacote de 500g
a 1Kg. Prazo mínimo de validade: 6 meses.

Pacote

R$
9,22

Pirulito Plano em formato de coração, sabor
morango, 12g/unidade. Embalagem primária:
106 envoltório de plástico. Embalagem sec undária: 15
caixa de 600g, com 50 unidades. Prazo mínimo
de validade: 6 meses.

Pacote

R$
7,24

Doce de Amendoim Paçoca, unidade com no
mínimo 20g. Embalagem primária: sachê ou pote
107 de plástico. Embalagem secund ária: caixa de 15
papelão, com no máximo 50 unidades. Prazo
mínimo de validade: 6 meses.

Pacote

R$
15,50

Doce de Amedoim Pé de Moleque, unidade com
no mínimo 30g. Ingredientes obrigatórios:
amendoim e açúcar mascavo. Embal agem
108
15
primária: sachê de plástico. Embalagem
secundária: caixa de papelão, com no máximo 50
unidades. Prazo mínimo de vali dade: 6 meses.

Pacote

R$
14,57

R$
20,58

102

Leite Artificial NAN I, ou similar, formula infantil
p/ lactantes Pro 800 gr.

5

103

Leite Artificial NAN II, ou similar, formula infantil
Pro 400 gr

5

109

Saco plástico em polietileno, em bobina picotada
250
com, capacidade 2 KG 20x35cm

110

Saco plástico em polietileno, em bobina picotada
250
com capacidade 5 KG, 30x40cm

R$
235,30

R$
47,08

R$
235,40

R$
164,10

R$
138,30

R$
108,60

R$
232,50

R$
218,55

R$
5.145,00

rolo

R$
47,06

rolo

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
CNPJ 13.693.379/0001-04CEP: 45.305-000
Elísio Medrado - Bahia

R$
19,32

R$
4.830,00
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111

Vela branca feita por cera de parafina misto de
20
ácido esteárico tamanho customed

Pacote

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
CNPJ 13.693.379/0001-04CEP: 45.305-000
Elísio Medrado - Bahia

R$
3,19

TOTAL DOS ITENS

R$
63,80
R$
149.236,17

Valor Estimado total dos itens: R$ 1.129.766,00 (Um milhão, cento e vinte e
nove mil, setecentos e sessenta e seis reais).
Local da Entrega: Os produtos desta licitação elencados no item 1.1 “Do Objeto”,
deverão ser entregues no local indicado na Ordem de Fornecimento, no período
08h00min às 11h30min e das 14h00min às 17h00.
1.3. Âmbito do registro: para os efeitos do Decreto Municipal nº 330, de
09/09/2014, o âmbito deste registro de preços é exclusivamente para o
MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO.
1.4. Prazo de validade do registro: O prazo de validade do registro de preços,
será de 12 meses e durante este prazo, as propostas selecionadas ficarão à
disposição da Administração para que efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, segundo a conveniência dos órgãos e/ou
entidades contratantes, até o limite estabelecido.
1.4.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar
as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de
outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao
beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.
1.5. Os valores utilizados para a estimativa da Administração correspondem ao
valor médio dos itens apurado em pesquisas de preços no banco de preços.
1.6. A estimativa das quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e
participantes será de no mínimo 50%(cinquenta por cento) das quantidades
estimadas neste Termo de Referência. O Consumo Mensal será informado em
Cronogramas de Fornecimentos encaminhados pela Secretaria Municipal de
Saúde.
1.7. A quantidade mínima a ser cotada para cada um dos itens é de 100%(cem por
cento) das quantidades estimadas neste Termo de Referência.
1.8. Não serão aceitos nenhum preço unitário ou global, superiores ao médio
estimado, constante no respectivo edital.
2 – ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:
2.1. Quanto ao modelo:
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2.1.1. O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as
exigências constantes do Anexo I – Termo de Referência, em consonância com
o modelo do Anexo VII – Planilha de Quantitativos e Proposta de Preços,
expressando os valores em moeda nacional – Reais e centavos, em duas casas
decimais, ficando esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas.
2.1.2. A proposta de preços deverá ser apresentada juntamente com a
Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo
constante do Anexo VII, sob pena de desclassificação.
2.1.3. No caso de microempresas e empresas de pequeno porte interessadas na
concessão de tratamento diferenciado assegurado pela Lei Complementar nº
123/2006, também deverá constar do envelope de proposta de preços a
Declaração de Enquadramento (Lei Complementar nº 123/06) em consonância
com o modelo do Anexo V
2.1.4. Também deverá constar do envelope de proposta de preços a
Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às exigências de
habilitação, conforme o modelo constante do Anexo V.
2.2. Quanto ao Conteúdo da Proposta de Preço:
2.2.1. No valor da proposta deverão estar contempladas todas e quaisquer
despesas necessárias ao fiel cumprimento do objeto desta licitação, tais como:
impostos, tributos, encargos e contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes,
seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder,
rigorosamente às especificações do objeto licitado.
2.2.2. A marca, o prazo de validade, as características e, quando exigível, o
modelo e a referência de cada um dos gêneros ofertados deverão ser informados
na proposta. Nos produtos naturais deverá constar a expressão “in natura”.
2.2.2.1. Entende-se por produtos naturais aqueles que não são submetidos a
processo de industrialização, inclusive embalagem, tais como frutas e verduras.
2.2.3. A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de
substituição por qualquer outra.
2.2.4. Todas as características declaradas devem ser descritas pelos licitantes e
comprovadas através de documentos de domínio público emitidos pelo
fabricante, tais como: manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da
internet impressas, onde o produto ou componente ofertado seja claramente
descrito em forma visual e/ou escrita.
2.2.5. Os materiais informativos utilizados para comprovar as especificações
dos produtos cotados, que estejam impressos em idioma diverso do nacional,
deverão ser apresentados com tradução para o português.
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3 – DAS AMOSTRAS
3.1. Poderá ser exigida a apresentação de amostras que será avaliada pela
secretaria Municipal de Saúde, após a fase de habilitação no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, obedecendo-se as regras deste termo de referência.
3.2. Juntamente com as amostras, poderá ser exigido do licitante vencedor, caso
entendam necessário:
a) a Ficha técnica com declaração das informações sobre a composição nutricional
dos produtos.
b) Laudo Bromatológico emitidos por laboratório qualificado e de reconhecida
idoneidade, como forma de garantir a qualidade dos alimentos oferecidos.
3.2.1. As amostras deverão ser apresentadas em embalagem original e intacta
contendo as seguintes informações:
a) Identificação do produto;
b) Marca;
c) Nome e endereço do fabricante;
d) Ingredientes específicos;
e) Tabela nutricional;
f) Data de embalagem;
g) Número do lote e/ou data de validade (tempo de vida útil);
h) Peso líquido; e,
i) Data de fabricação
3.3. Para os produtos de origem animal, deve ser apresentada documentação
comprobatória de Serviço de Inspeção expedida pelo órgão competente ou
documento equivalente.
3.4. Os produtos que foram submetidos a algum tipo de processamento, deverão
estar embalados e rotulados.
3.5. A rotulagem dos produtos, inclusive a nutricional, deverá seguir a legislação
específica em vigor.
3.6. Não serão aceitas embalagens amassadas, oxidadas, com vazamentos ou
qualquer outro defeito que possa comprometer a qualidade do produto.
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3.7. No ato do recebimento dos produtos, somente serão aceitas embalagens nas
quantidades e medidas especificadas no edital.
3.8. Não serão aceitos produtos podres, danificados ou passados.
3.9. As amostras serão analisadas pela Secretaria Municipal de Saúde, nos
seguintes itens:
1) Quanto a Embalagem:
I - Lacre;
II - Resistência;
III - Identificação do Produto;
IV - Prazo de Validade; e,
V - Peso.
2) Quanto ao Produto:
I) Preservação das características naturais:
a) Aparência;
b) Consistência;
c) Sabor Característico;
d) Odor;
e) Textura;
f) Rendimento;
g) Cocção, Diluição e Sedimentação.
3.9.1. No rótulo deverá estar descrito a composição nutricional.
3.10. Não serão
(transgênicos).

permitidos

os

alimentos

geneticamente

modificados

3.11. A Carne, o Leite e seus derivados, inclusive a margarina deverão ser
transportados e entregues em veículos e embalagens adequadas e mantendo a
temperatura estipulada pela legislação vigente. As amostras dos alimentos
perecíveis (carnes, leite, derivados, etc.), sempre que solicitadas para análise de
qualidade, deverão ser entregues em Caixas Térmicas (tipo Isopor) devidamente
resfriados.
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3.12. As verduras e legumes deverão proceder de espécies genuínas e sãs e
satisfazer as seguintes condições mínimas:
a) serem frescas e sãs;
b) terem atingido o grau de evolução completa do tamanho, para fins comerciais;
c) terem atingido grau de maturação que lhes permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas de consumo;
d) serem colhidas cuidadosamente e não estarem golpeadas ou danificadas por
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica que afetem a aparência
das folhas e a inflorescência deverá se apresentar intactas e firmes;
e) estarem isentas de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos
aderidos à superfície externa; parasitas, larvas e outros animais nos produtos e
nas embalagens; umidade externa anormal; odor e sabor estranhos e quaisquer
enfermidades.
4 – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ESPECÍFICAS:
4.1. A contratação com o licitante vencedor obedecerá às condições do
instrumento de contrato constante do Anexo XI, facultada a substituição, a
critério da Administração, por instrumento equivalente, desde que presentes as
condições do art. 62 da Lei Federal nº 8.666/93.
4.2. Além das determinações contidas na minuta de contrato, bem como
daquelas decorrentes de leis, decretos e instruções, serão observadas, na
contratação derivada deste instrumento convocatório, as seguintes Obrigações:
4.2.1. fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas constantes no
instrumento convocatório e no presente contrato, nos locais determinados, nos
dias e nos turnos e horários de expediente da Administração;
4.2.2. zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios
ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo
CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe
forem solicitadas;
4.2.3. comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento do contrato;
4.2.4. arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza
causado ao CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em consequência de
erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade,
bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou
interrupção do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por
exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior,
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circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas após a sua ocorrência.
5. JUSTIFICATIVAS
5.1. Faz-se necessário a contratação de empresa para fornecimento de gêneros
alimentícios, para atender as demandas da Atenção Básica, do Hospital, da
Vigilância em Saúde e do NASF, deste município.
6 - DO PREPOSTO
6.1. O Contratado deverá manter preposto aceito pela Prefeitura Municipal,
durante
o
período
de
vigência
do
contrato,
para
representá-lo
administrativamente, sempre que for necessário.
6.2. O preposto deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o
seu nome completo, número de CPF e do documento de identidade, além dos
dados relacionados à sua qualificação profissional.
6.3. O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela Administração,
deverá apresentar-se à unidade fiscalizadora, tão logo seja firmado o contrato,
para assinar, com o servidor designado para esse fim, o Termo de Abertura do
Livro de Ocorrências, e tratar dos demais assuntos pertinentes à execução do
contrato, relativos à sua competência.
6.4. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas
dos serviços prestados.
7 - DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS
7.1. Para fornecimento das quantidades adquiridas proceder-se-á da seguinte
forma, de acordo com as necessidades e conveniências do Contratante:
a) o Contratado fornecerá os produtos mediante a apresentação da “Ordem de
Fornecimento”, conforme modelo previamente apresentado pelo Contratante e
acordado pelas partes, devidamente datada e assinada por funcionário
autorizado da Prefeitura Municipal;
b) a “Ordem de Fornecimento” deverá ser devidamente preenchida com as
informações relativas ao fornecimento e assinadas por funcionário do posto
que executar o fornecimento.

7.2. O material será recusado no caso de especificações fora dos padrões, erro
quanto ao produto solicitado, volume menor que o solicitado, contaminação por
quaisquer elementos não permitidos em sua composição ou a presença de outras
substâncias, em percentuais além dos autorizados em sua composição.
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7.3. O material recusado deverá ser substituído no prazo máximo de 07 (sete)
dias uteis horas, contado a partir do recebimento pelo Contratado da formalização
da recusa pelo Contratante, arcando o Contratado com os custos dessa operação,
inclusive os de reparação.
7.4. Para o fornecimento de gêneros alimentícios, deverão ser especificados os
quantitativos a serem fornecidos, no preenchimento da requisição da Secretaria
Municipal de Saúde, bem como fornecer o devido comprovante de entrega.
7.5. Não será admitida recusa de fornecimento em decorrência de sobrecarga na
sua capacidade instalada.
7.5. Em caso de panes, casos fortuitos ou de força maior, o CONTRATADO deverá
providenciar alternativas de fornecimento nas mesmas condições acordadas, no
prazo máximo de 03 (três) dias, após o recebimento da formalização de
descontinuidade dos serviços emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
sanções previstas no contrato.
8 - DO PREÇO
8.1. O preço unitário considerado para o fornecimento de gêneros alimentícios
será o preço ofertado na proposta vencedora.
8.2. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, tarifas,
fretes e demais despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o
objeto deste contrato, isentando o Contratante de quaisquer ônus por despesas
decorrentes.
8.3. Os preços dos materiais são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do
prazo de 12 meses da data de apresentação da proposta.
8.3.1. Transcorridos 12 (doze) meses da contratação e, caso haja prorrogação do
contrato, os preços poderão ser reajustados, tendo por base a data da
apresentação da proposta, tendo como limite máximo a variação do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE.
8.3.2. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante
vencedora deverá apresentar sua solicitação por escrito, contendo os
demonstrativos e seus comprovantes, para análise e negociação a Prefeitura
Municipal.
9 - VIGÊNCIA
9.1. Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da
sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do
Município, disponível no endereço www.elisiomedrado.ba.io.org.br, tendo início e
vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
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10 - UNIDADE FISCALIZADORA
10.1. A Fiscalização do cumprimento do Contrato caberá a Secretaria Municipal
de Saúde, por servidor especificamente designado para este fim.
11 - DO PAGAMENTO
11.1. O Pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao
do fornecimento, por meio de ordem bancária (depósito ou transferência
eletrônica) na conta corrente do licitante vencedor, mediante a apresentação de
Nota Fiscal e/ou Fatura correspondente, devidamente atestada pelo Órgão de
Competente.
11.2. Como condição para recebimento de cada pagamento, a CONTRATADA
deverá comprovar sua regularidade fiscal com o INSS e FGTS.
12 - DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. A CONTRATADA é obrigada a conduzir os trabalhos inerentes à prestação
dos serviços, objeto deste Contrato, de acordo com as normas técnicas da ABNT,
em estreita observância às legislações federal, estadual e municipal, bem como, a
quaisquer ordens ou determinação do Poder Público, procurando – dentro do
possível – conduzir os serviços e o pessoal de modo a formar, perante o público,
uma boa imagem da CONTRATANTE e da própria CONTRATADA.
13 - MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS
13.1. O valor estimado da contratação foi apurado em pesquisas de preços no
banco de preços.
13.2. O Setor Responsável pela cotação que o fez através do Sr. Ícaro Oliveira
Nascimento, Diretor do Departamento de apoio Administrativo, portaria nº
018/2020 CPF nº 817.820.715-04.
Elísio Medrado, 05 de fevereiro de 2020

Cleide dos Santos Silva Moreira
Secretária Municipal de Saúde
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 002/2020-SRP
ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(Identificação completa do representante da licitante), como representante
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante
denominado (Licitante) para fins de participação no certame licitatório acima
identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal
Brasileiro, que:
1. a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de
maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;
2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial
ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão
de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a
participar ou não dela;
4. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da
adjudicação do objeto;
5. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das
propostas; e
6. que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que
detenho plenos poderes e informações para firmá-la.
local, data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

71

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BTL5NQS94KCRY7FQDJCZAA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
6 de Fevereiro de 2020
74 - Ano - Nº 2127

Elísio Medrado

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
CNPJ 13.693.379/0001-04CEP: 45.305-000
Elísio Medrado - Bahia

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 002/2020-SRP
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR N.º
123/06)

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR nº 123/06)
(Exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte)

(Identificação completa do representante da licitante), como representante
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante
denominado (Licitante) para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei
Complementar nº 123/06 e para fins de participação no certame licitatório acima
identificado, declaramos:
(
) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão
pública da licitação, na condição de microempresa e que não estamos
incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar
nº 123/06.
Ou
(
) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão
pública da licitação, na condição de empresa de pequeno porte e que não
estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei
complementar nº 123/06.
local, data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 002/2020-SRP
ANEXO IV
MODELO DE PROCURAÇÃO P/PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO
CERTAME – CREDENCIAMENTO
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA 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 ..................................................., 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, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar,
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).

Local,

de

de 20__.
_

Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 002/2020-SRP
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS
DE HABILITAÇÃO

(Identificação completa do representante da licitante), como representante
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante
denominado (Licitante), em cumprimento do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93
e em face do quanto disposto no art. 96 e no art. 87, inciso IV do mesmo diploma,
declaramos:
( ) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação.
ou
(exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias da
Lei Complementar nº 123/06]
(
) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, ressalvada,
na forma do §1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, a existência de
restrição fiscal.

Local,

de

de 20__.
_

Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 002/2020-SRP
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR

(Identificação completa do representante da licitante), como representante
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante
denominado (Licitante), 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. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que não
empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
(
(

) nem menor de 16 anos.
) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Local,

de

de 20__.

Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 002/2020-SRP
ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº _______/2020 QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
ELÍSIO MEDRADO E____________, PARA
AQUISIÇÃO
PARCELADA
DE
AQUISIÇÃO PARCELADA, FUTURA E
EVENTUAL
DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS
DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA;
HOSPITAL
MARIA
LAPA
BITTENCOURT;
VIGILÂNCIA
EM
SAÚDE E NASF

O MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO, pessoa jurídica de direito interno, inscrita
no CNPJ sob o nº ______, com sede administrativa na Praça Salvador Andrade,
S/Nº Casa, Centro, Elísio Medrado – BA, CEP ____________, por seu Prefeito
Robson Epaminondas Santana de Souza [inserir nacionalidade, estado civil e
profissão], portador da Cédula de Identidade nº ________________ [inserir número e
órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) nº ________________, doravante
denominado CONTRATANTE, e a Empresa ________________________________,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº ________________,
estabelecida [inserir endereço completo], representada pelo seu [inserir cargo],
Senhor(a) [inserir nome completo, nacionalidade, estado civil e profissão], portador
da Cédula de Identidade nº ________________ [inserir número e órgão
expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) nº ________________, de acordo com a
representação legal que lhe outorgada por [procuração/contrato social/estatuto
social], com base no Edital do Pregão Eletrônico nº. 002/2020-SRP e todas as
disposições da Lei nº 10.520/02 e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, resolvem
celebrar o presente contrato de fornecimento, instruído no Processo
Administrativo nº 037/2020, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto do presente contrato o fornecimento parcelado, futura e
eventual de gêneros alimentícios, para atender as demandas da Atenção
Básica; Hospital Maria Lapa Bittencourt; Vigilância em Saúde e NASF,
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conforme o Item nº (...) de acordo com as especificações constantes do Anexo I do
Instrumento Convocatório e condições previstas neste contrato e na Proposta de
Preços apresentada pela CONTRATADA:
§1º É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da
contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato,
bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando
o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
§2º A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por
cento) da quantidade licitada para cada item registrado.
§3º As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de
acordo entre os contratantes.
CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO e VIGÊNCIA
A entrega dos bens ocorrerá da forma parcelada, com estimativa mensal de
indicada nas Autorizações de Fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal de
Saúde, cujo prazo de entrega não deverá ultrapassar 07 (sete) dias uteis a partir
da solicitação do CONTRATANTE.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O presente contrato vigorará da sua assinatura até
___/___/____, podendo ser prorrogado a critério da Contratante, por iguais e
sucessivos períodos, até o limite legalmente permitido, caso o interesse público
recomende.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
Pelo fornecimento estimado ora contratado, o CONTRATANTE
CONTRATADA o valor total de R$ .......... (................................).

pagará

à

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Nos preços contratados estão incluídos todos os custos
com material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e
trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento,
transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas,
utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração,
impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou
indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das
obrigações.
CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à conta das
dotações vigentes, especificadas no Contrato decorrente desta licitação, a saber:
Unidade Gestora: [Indicada por ocasião da Contratação]
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Projeto/Atividade:[Indicada por ocasião da Contratação]
Elemento de Despesa:[Indicada por ocasião da Contratação]
Fonte de Recursos:[Indicada por ocasião da Contratação]
CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de ordem
bancária ou crédito em conta corrente, até o 30º (trigésimo) dia, contado da data
da apresentação da fatura, após concluído o recebimento definitivo, em
consonância com o disposto no art. 5º e art. 40 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As situações previstas na legislação específica sujeitarse-ão à emissão de nota fiscal eletrônica.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em havendo alguma pendência impeditiva do
pagamento, a exemplo de erro na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos
documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a
liquidação da despesa, como obrigações financeiras pendentes, decorrentes de
penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO A atualização monetária dos pagamentos devidos pela
Administração, em caso de mora, será calculada considerando a data do
vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a
variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
PARÁGRAFO QUARTO Em conformidade com o art. 40 da Lei Federal nº
8.666/93, nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com
prazo de entrega até trinta dias contados da data da celebração do ajuste, será
dispensada a atualização financeira correspondente ao período compreendido
entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não
superior a quinze dias.
PARÁGRAFO QUARTO -- A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) somente deverá(ao) ser
apresentada(s) para pagamento após a conclusão da etapa do recebimento
definitivo, indicativo da satisfação pela CONTRATADA de todas as obrigações
pertinentes ao objeto contratado.
PARÁGRAFO QUINTO- Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do
prazo definido para recebimento definitivo, o prazo para pagamento somente fluirá
após o efetivo atesto do recebimento definitivo.
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PARÁGRAFO SEXTO- O CONTRATANTE descontará da fatura mensal o valor
correspondente às faltas ou atrasos no cumprimento da obrigação, com base no
valor do preço vigente.
PARÁGRAFO SÉTIMO- A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) deverá(ao) estar
acompanhadas da documentação probatória pertinente, relativa ao recolhimento
dos impostos relacionados com a obrigação.
CLÁUSULA SEXTA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA –
REAJUSTAMENTO E REVISÃO
Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da
data de apresentação da proposta, após o que a concessão de reajustamento, será
feita mediante a aplicação do INPC/IBGE.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A revisão de preços dos contratos, dependerá de
requerimento da contratada quando visar recompor o preço que se tornou
insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria
administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
PARÁGRAFO SEGUNDO A revisão de preços registrados em Ata poderá ser
realizada a pedido do beneficiário do registro, ou por iniciativa da Administração,
nos termos do art. 12 do Decreto Municipal nº 183, de 16/01/2013, em
decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que
eleve os preços dos serviços ou bens registrados, devendo o órgão gerenciador da
Ata promover as necessárias modificações, compondo novo quadro de preços e
disponibilizando-o no site oficial.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O requerimento de revisão de preços deverá ser
formulado pela contratada no prazo máximo de um ano a partir do fato que a
ensejou, sob pena de decadência, em consonância com o art. 211 da Lei Federal
nº. 10.406/02.
PARÁGRAFO QUARTO - Os fatos geradores que houverem ensejado
reajustamento ou revisão dos preços registrados em Ata, ou que tenham sido
objeto de renúncia, não serão valorados novamente para concessão de majorações
contratuais.
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, além das determinações contidas no Anexo I do instrumento
convocatório e daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:
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a)
fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas constantes no
instrumento convocatório e no presente contrato, nos locais determinados, nos
dias e nos turnos e horários de expediente da Administração;
b)
zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os
meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo
CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe
forem solicitadas;
c)
comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento do contrato;
d)
arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado
ao CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros,
imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem
como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou
interrupção do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência
do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que
deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua
ocorrência;
e)
manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
f)
providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às
repartições competentes, necessários à execução do contrato;
g)
efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que
incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do
objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as Legislações Federal,
Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;
h)
adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos
quais se obriga, visando à perfeita execução deste contrato;
i)

promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;

j)
executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com
as especificações e/ou norma exigida, utilizando ferramentas apropriadas e
dispondo de infraestrutura e equipe técnica necessária à sua execução;
k)

trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado;
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l)
manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e
mão de obra para execução completa e eficiente do transporte dos bens;
m)
emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição
dos bens, indicação de sua quantidade, preço unitário e valor total.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação
legal, obriga-se a:
a)
b)
c)

fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do
contrato, dentro de, no máximo, 10 (dez) dias da assinatura;
realizar o pagamento pela execução do contrato;
proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus
aditamentos na imprensa oficial, condição indispensável para sua validade e
eficácia, no prazo de 10 (dez) dias corridos da sua assinatura.

CLÁUSULA NONA - FORMA DE FORNECIMENTO
A forma de fornecimento do presente contrato será de acordo com o definido na
Cláusula Segunda.
CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO
OBJETO
Competirá ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do
contrato, na forma do art. 73 da Lei Federal nº. 8.666/93, sendo que a ação ou
omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a
Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O adimplemento da obrigação contratual por parte da
CONTRATADA ocorre com a efetiva prestação do serviço, a realização da obra, a
entrega do bem, assim como qualquer outro evento contratual cuja ocorrência
esteja vinculada à emissão de documento de cobrança.
PARÁGRAFO SEGUNDO- Cumprida a obrigação pela CONTRATADA, caberá ao
CONTRATANTE proceder ao recebimento do objeto, a fim de aferir se os serviços
ou fornecimentos foram efetuados, para efeito de emissão da habilitação de
pagamento.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O recebimento do objeto se dará segundo o disposto
no art. 73 da Lei Federal nº. 8.666/93, observando-se os seguintes prazos, se
outros não houverem sido fixados no Termo de Referência, Anexo I.
81

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BTL5NQS94KCRY7FQDJCZAA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
6 de Fevereiro de 2020
84 - Ano - Nº 2127

Elísio Medrado

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
CNPJ 13.693.379/0001-04CEP: 45.305-000
Elísio Medrado - Bahia

PARÁGRAFO QUARTO- Se a verificação da conformidade do objeto com a
especificação, bem assim do cumprimento das obrigações acessórias puder ser
realizada de imediato, será procedido de logo ao recebimento definitivo;
PARÁGRAFO QUINTO- Quando, em razão da natureza, do volume, da extensão,
da quantidade ou da complexidade do objeto, não for possível proceder-se a
verificação imediata de conformidade, será feito o recebimento provisório, devendo
ser procedido ao recebimento definitivo no prazo de 15 (quinze) dias.
PARÁGRAFO SEXTO- O objeto deste contrato deverá ser entregue na Sede da
Secretaria Municipal de Saúde, situada na sede do município ou em outro local
informado na Ordem de Fornecimento.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Esgotado o prazo total para conclusão do recebimento
definitivo sem qualquer manifestação do órgão ou entidade CONTRATANTE,
considerar-se-á definitivamente aceito o objeto contratual, para todos os efeitos.
PARÁGRAFO OITAVO- Com a conclusão da etapa do recebimento definitivo, a
CONTRATADA estará habilitada a apresentar as nota(s) fiscal (is)/fatura(s) para
pagamento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES
Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos na Lei Federal
nº. 8.666/93, com as cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por
atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de
mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os
seguintes limites máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento
total da obrigação, ou ainda na hipótese de recusa do adjudicatário em firmar o
contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, no
cumprimento da obrigação principal, calculados sobre o valor da parcela do
fornecimento ou do serviço em mora;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor no cumprimento da obrigação
principal não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo, calculados sobre o
valor da parcela do fornecimento ou do serviço em mora.
PARÁGRAFO PRIMEIRO- Na hipótese do item anterior, se a multa moratória
atingir o patamar de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, deverá, salvo
justificativa escrita devidamente fundamentada, ser recusado o recebimento do
objeto, sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas na lei.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Para os casos de mero atraso ou inadimplemento de
obrigação acessória, assim considerada aquela que coadjuva a principal, deverá
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ser observado o que for estipulado no Anexo I, TERMO DE REFERÊNCIA, deste
instrumento convocatório.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Na hipótese de a CONTRATADA se negar a efetuar o
reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação,
será aplicada multa no percentual de 2,5% (dois e meio por cento) incidente sobre
o valor global do contrato.
PARÁGRAFO QUARTO - As multas previstas nestes itens não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
PARÁGRAFO QUINTO - A multa, aplicada após regular processo administrativo,
será descontada da garantia do contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor
exceder ao da garantia prestada, se exigida, além de perdê-la, a CONTRATADA
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada
judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia, à Administração se reserva o
direito de descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA o valor de
qualquer multa porventura imposta.
PARÁGRAFO SEXTO - Para a aplicação das penalidades previstas serão levados
em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a
Administração Pública e a reincidência na prática do ato.
PARÁGRAFO SÉTIMO - O registro de preço do fornecedor ou do prestador de
serviços poderá ser cancelado, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05
(cinco) dias úteis a contar da data do recebimento da notificação, quando:
a) não forem cumpridas as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro
de Preços;
b) injustificadamente, o fornecedor ou prestador de serviço deixar de firmar o
contrato decorrente do Registro de Preços;
c) o fornecedor ou prestador de serviço der causa à rescisão administrativa de
contrato, decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos elencados
nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO CONTRATUAL, SUSPENSÃO E
CANCELAMENTO DO REGISTRO
A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas na Lei Federal nº 8.666/93.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e
escrito do CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos I a XV, XX e XXI do
art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I e XVI
a XX do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, sem que haja culpa da
CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que
houver sofrido, na forma do art. 79 do mesmo diploma.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VINCULAÇÃO AO EDITAL E ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e
condições estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste
instrumento, no convocatório e seus anexos, na proposta do licitante apresentada
na referida licitação e na Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
As partes elegem o Foro da Cidade de Santa Terezinha, Estado da Bahia, que
prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03
(três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem
depois de lido e achado conforme.
Elísio Medrado - BA, em [data].

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO
Robson Epaminondas Santana de Souza
Prefeito Municipal
[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor]
CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]
TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:
NOME:
CPF:
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ANEXO VIII
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ***/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ***/2020
Aos ......dias do mês de............ de ....., de um lado o MUNICÍPIO DE ELÍSIO
MEDRADO, pessoa jurídica de direito interno, inscrito no CNPJ sob o nº
____________________________, com sede na [endereço completo], conjuntamente,
por seu Gestor, Prefeito ____________________ [inserir nacionalidade, estado civil e
profissão], portador da Cédula de Identidade nº ________________ [inserir número e
órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) nº ________________,, doravante
denominado Contratante em face da classificação das propostas apresentadas na
respectiva licitação com a finalidade de selecionar propostas para o registro de
preços para a aquisição parcelada, futura e eventual de gêneros alimentícios,
para atender as demandas da Atenção Básica; Hospital Maria Lapa
Bittencourt; Vigilância em Saúde e NASF, por deliberação da Pregoeira
devidamente publicada e homologada no Diário Oficial do MUNICÍPIO DE ELÍSIO
MEDRADO do dia ....../...../20.. resolve registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s)
classificada(s) abaixo, respeitadas as disposições das Leis Federais nº. 8.666/93 e
10.520/02, consoante as cláusulas e condições do Edital Pregão Eletrônico nº
002/2020-SRP e seus anexos e nas propostas classificadas, partes integrantes
deste instrumento, independente de transcrições, e mediante as cláusulas
enunciadas a seguir.
FORNECEDOR(S)
1.

Nome da Empresa, com sede no …......, representada neste ato por
seu
representante
legal,
Sr..........................................identidade
nº...........................CPF
nº.................................CNPJ..........................,
para os seguintes Itens:
Valor
Valor
Item Discriminação
Unidade Quantidade
Marca
Unitário Total
[O
Licitante
deve
preencher a Proposta
conforme
discriminação,
unidade e quantidade
para o item/lote que
ofertar
preço,
de
acordo com o Termo
de Referência – Anexo
I]
Valor Total do Item
Valor Total da Proposta por extenso
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1 - OBJETO
1.1. O objeto desta Ata é o registro dos preços classificados no Pregão Eletrônico
nº 002/2020-SRP, conforme especificações e condições constantes no Anexo I do
mesmo instrumento, no qual estão contemplados o prazo de execução e a
estimativa das quantidades a serem provavelmente adquiridas ou utilizadas pela
Secretaria Municipal de Saúde, na medida das suas necessidades e segundo a
conveniência do MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO, e que a este termo integram,
como se transcritas.
1.2. O prazo de validade do Registro de Preços é de
(_
)
meses
(obs.:
máximo de 12 meses, computadas neste, as eventuais prorrogações) contados a
partir da data da assinatura desta Ata, durante o qual os licitantes que tenham os
seus preços registrados poderão ser convidados a firmar as contratações,
observadas as condições fixadas no edital e nas normas pertinentes.
1.2.1. Sendo o prazo de validade do Registro de Preço inferior a 12 (doze) meses,
será admitida a prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços, para
completar este prazo, sempre que as condições de contratação continuarem se
mostrando vantajosas para a Administração).
1.3. A(s) contratação(ões) derivadas do registro obedecerão às condições da minuta
de contrato constante do Anexo XI deste Instrumento, facultada a substituição, a
critério da Administração, por instrumento equivalente, desde que presentes as
condições do art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93.
1.4. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão,
cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por
nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
1.5. Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de
preços ficarão à disposição da Administração, para que efetue as contratações nas
oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido.
1.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros
meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao
beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.
1.7. O fornecedor ou prestador de serviços fica obrigado a aceitar, nas mesmas
condições constantes nesta Ata de Registro de Preço, os acréscimos ou supressões
nos quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por cento)da
quantidade licitada para cada item registrado.
1.8. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de
acordo entre os contratantes.
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2 - O PREÇO
2.1. Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12
meses da data de apresentação da proposta, após o que a concessão de
reajustamento, será feita mediante a aplicação do INPC/IBGE.
2.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do
beneficiário do registro, ou por iniciativa da Administração, nos termos do art. 12
do Decreto Municipal nº 183, de 16/01/2013, em decorrência de fato que eleve os
preços dos serviços ou bens registrados, ou de eventual redução daqueles
praticados no mercado, devendo o órgão gerenciador da Ata promover as
necessárias modificações, compondo novo quadro de preços e disponibilizando-o
no site oficial.
2.3. A alteração ou revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão
dos preços dos contratos decorrentes do respectivo Registro de Preços.
2.4. O requerimento de revisão de preços deverá ser formulado pelo beneficiário do
registro no prazo máximo de um ano a partir do fato que a ensejou, sob pena de
decadência, em consonância com o art. 211 da Lei Federal nº 10.406/02.
3 - DA CONTRATAÇÃO
3.1. Como condição para celebração do contrato ou instrumento equivalente, o
licitante deverá manter, durante todo o prazo de validade do Registro de Preços,
todas as condições de habilitação exigidas na licitação, ficando esclarecido que,
nos termos da legislação vigente, não serão contratados fornecedores ou
prestadores de serviço que não estejam com documentação regular.
3.2. O fornecedor será convocado para assinatura do contrato ou instrumento
equivalente no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento
da convocação.
3.3. Na hipótese do fornecedor convocado não assinar o termo de contrato, ou não
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo e nas condições
estabelecidas, a Administração poderá convocar os demais licitantes que tenham
os seus preços registrados, obedecendo a ordem de classificação, e propor a
contratação do fornecimento dos materiais ou dos serviços registrados pelos
preços apresentados pelo primeiro colocado, respeitado o disposto no Decreto
Municipal nº 183, de 16/01/2013.
3.4. Na hipótese dos demais licitantes não aceitarem a contratação pelos preços
apresentados pelo primeiro colocado, a Administração poderá contratar os demais
licitantes, respeitada a ordem de classificação, pelo preço por eles apresentados,
desde que os mesmos sejam compatíveis com a média de mercado, o que deverá
ser comprovado nos autos.
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3.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverá ser realizada
pelo representante legal da empresa ou mandatário com poderes expressos.
3.6. Os contratos celebrados em decorrência do Registro de Preços estão sujeitos
às regras previstas na Lei Federal nº 8.666/93, inclusive quanto aos prazos de
vigência.
3.7. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por
cento) da quantidade licitada para cada item registrado
3.8. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de
acordo entre os contratantes.
4. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através de ordem
bancária ou crédito em conta corrente, até o 30º (trigésimo) dia, contado da data
da apresentação da fatura, após concluído o recebimento definitivo, em
consonância com o disposto no art. 5º e art. 40 da Lei Federal nº 8.666/93.
4.2. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) somente deverá(ao) ser apresentada(s) para
pagamento após a conclusão da etapa do recebimento definitivo, indicativo da
satisfação pela Contratada de todas as obrigações pertinentes ao objeto
contratado.
4.3. Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo definido para
recebimento definitivo, o prazo para pagamento somente fluirá após o efetivo
atesto do recebimento definitivo.
4.4. O CONTRATANTE descontará da fatura mensal o valor correspondente às
faltas ou atrasos no cumprimento da obrigação, com base no valor do preço
vigente.
5.5. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) deverá(ao) estar acompanhadas da
documentação probatória pertinente, relativa ao recolhimento dos impostos
relacionados com a obrigação.
4.6. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, a exemplo de erro
na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como
obrigações financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o
Contratante.
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4.7. As situações previstas na legislação específica sujeitar-se-ão à emissão de
nota fiscal eletrônica.
4.8. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso
de mora, será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu
efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
4.9. Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de
entrega até 30 (trinta) dias contados da data da celebração do ajuste, será
dispensada a atualização financeira correspondente ao período compreendido
entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não
superior a quinze dias, em conformidade com o § 4º. do art. 40 da Lei Federal nº
8.666/93.
5 - A MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E
REVISÃO
5.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as
disposições previstas no art. 143 da Lei Federal nº 8.666/93.
5.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do
beneficiário do registro, ou por iniciativa do MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO,
nos termos do art. 12 do Decreto Municipal nº 183, de 16/01/2013, em
decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que
eleve os preços dos serviços ou bens registrados, devendo o órgão gerenciador da
Ata promover as necessárias modificações, compondo novo quadro de preços e
disponibilizando-o no site oficial.
5.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:
a) convocar o fornecedor visando a negociação para a redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;
b) liberar o fornecedor do compromisso assumido, na hipótese em que resultar
frustrada a negociação;
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
5.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir
o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, se
confirmado a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, na hipótese
da comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
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5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
suspensão do item da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.6. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser revistos
nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.
5.7. Em face do art. 12 do Decreto Municipal nº 183, de 16/01/2013, a revisão de
preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços dos contratos
decorrentes de respectiva licitação, a qual dependerá de requerimento formal do
contratado e de comprovação do impacto que gerou o eventual desequilíbrio
econômico - financeiro.
5.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se apresentem superiores
aos de mercado.
6 - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
6.1. Competirá ao Contratante e ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços
proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando esclarecido que a
ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à
Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.
6.1.1. Competirá ao Contratante do Registro de Preços:
a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato,
determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos
observados;
b) dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle,
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios, dos incidentes e
ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a
rescisão contratual;
c) adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da
execução do contrato;
d) promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada,
emitindo a competente habilitação para o recebimento de pagamentos;
e) cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento
e avaliação financeira de contratos e convênios;
f) fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do
contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como o regular cumprimento
das obrigações trabalhistas e previdenciárias;
90

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BTL5NQS94KCRY7FQDJCZAA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Elísio Medrado

Quinta-feira
6 de Fevereiro de 2020
93 - Ano - Nº 2127

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
CNPJ 13.693.379/0001-04CEP: 45.305-000
Elísio Medrado - Bahia

g)- ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados da
contratada, cuja permanência seja inconveniente ou que venha embaraçar ou
dificultar a ação fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da contratada,
quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como
qualquer outra que tal fato imponha;
h) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos
relacionados com a execução do contrato.
6.2 O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 73 da Lei Federal
nº 8.666/93, sendo certo que esgotado o prazo de vencimento do recebimento
provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade contratante,
considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratado,
para todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.
6.3. O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de
fornecimento em desacordo com as especificações do objeto da licitação.
6.4. O fornecedor se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a
qualidade e pontualidade do fornecimento, providenciando sua imediata correção,
sem ônus para o MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO.
6.5. Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota Fiscal/Fatura ou
entre os produtos efetivamente entregues, o Fornecedor será notificado para
retirá-los imediatamente, sendo a ocorrência comunicada a Controladoria do
Município, para adoção das providências cabíveis.
7 - DAS PENALIDADES
7.1. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 90, 92, 94,
95 e 96 da Lei Federal nº 8.666/93, sujeitando-se os infratores às cominações
legais, especialmente as definidas no art. 87 do mesmo diploma, garantida a
prévia e ampla defesa em processo administrativo.
7.2. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do
contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo
com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total
da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro
de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
da parte do fornecimento ou serviço não realizado;
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço
não real izado, por cada dia subsequente ao trigésimo.
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7.2.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
7.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da
garantia do contratado faltoso.
7.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a
contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada
judicialmente.
7.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de
descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer
multa porventura imposta.
7.2.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
7.3. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e
licitar e impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos
ilícitos previstos no art. 7º. da Lei Federal nº 10.520/02 e art. 88, inciso I da Lei nº
8.666/93.
7.4. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e
contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade
competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos nos
incisos II e III do art. 88, art. 92 e Paragrafo Único, art. 93 e art. 96 da Lei nº
8.666/93.
7.5. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza
e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a
reincidência na prática do ato.
7.6. O registro de preço do fornecedor ou do prestador de serviços poderá ser
cancelado, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93,
garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data
do recebimento da notificação, quando:
a) não forem cumpridas as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de
Preços;
b) injustificadamente, o fornecedor ou prestador de serviço deixar
contrato decorrente do Registro de Preços;

de firmar o
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c) o fornecedor ou prestador de serviço der causa à rescisão administrativa de
contrato, decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos elencados nos
incisos de III a XII do art. 78 da Lei nº 8.666/93.
8 - DA RESCISÃO
8.1. A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas na Lei Federal nº 8.666/93.
8.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante
nos casos enumerados nos incisos I a XV, XX e XXI do art. 78 da Lei Federal nº
8.666/93.
8.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 78 da Lei
Federal nº 8.666/93., sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, na forma do art. 79 do
mesmo diploma.
8.4. Em consonância com o art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, o registro poderá
ser cancelado por inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do
beneficiário, ou, ainda, no caso de substancial alteração das condições do
mercado.
8.5. Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados
pela Administração quando se tornarem superiores aos praticados no mercado; b)por razões de interesse público, devidamente fundamentadas.
8.5.1. A comunicação do cancelamento do preço registrado do fornecedor ou
prestador de serviços, nas hipóteses previstas neste item será feita por escrito,
juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Preços.
8.5.2. Na hipótese prevista no inciso I do item 18.5, antes da suspensão ou
cancelamento, a Administração poderá proceder à negociação com o fornecedor ou
prestador de serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a fim
de compatibilizá-lo com os praticados no mercado.
8.5.3. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do fornecedor ou prestador
de serviço, a comunicação será feita mediante publicação no Diário Oficial do
Município, considerando cancelado o preço registrado a partir da data da
publicação.
8.6. O fornecedor ou o prestador de serviços poderá solicitar o cancelamento do
preço registrado, mediante justificativa escrita, por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Administração, que comprove a impossibilidade
temporária ou definitiva de cumprir as exigências deste instrumento convocatório.
8.7. A Contratante não poderá suspender o fornecimento enquanto estiver
aguardando pronunciamento ou decisão sobre reajustamento ou revisão sob
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pena de lhe ser imputada multa de 2% (dois por cento) do valor estimado do
fornecimento, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades
administrativas e/ou judiciais.
CLÁUSULA DÉCIMA – VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO
Integra a presente Ata, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e
condições estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo constante do
Edital e nos seus anexos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO
As partes elegem o Foro da Cidade de Santa Terezinha, Estado da Bahia, que
prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03
(três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem,
depois de lido e achado conforme.

Elísio Medrado,_____ de ______________ de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO
Robson Epaminondas Santana de Souza
Prefeito Municipal

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor] e CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 002/2020-SRP
ANEXO IX
A
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 002/2020-SRP
Objeto:
Abertura dos envelopes:
Horário:
Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada na
planilha anexa, para o fornecimento do objeto de que trata o PREGÃO
ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 002/2020-SRP, conforme
especificação constante do Termo de Referência deste Edital.
Os prazos para cumprimento dos objeto são os que se seguem:
a) prazo de validade da proposta:
..... (....................) dias;
b) prazo para fornecimento:
..... (....................) dias.
Observação: atentar para os prazos previstos no edital.
Para tanto, nos propomos a fornecer os materiais licitados pelos preços
unitários constantes da planilha de quantitativos e preços unitários anexa e pelo
preço
global
de
R$
______________
(
___________________________________________________ ).
Os dados da nossa empresa são:
a) Razão Social:
______________________________;
b) CNPJ n.º:
______________________________;
c) Endereço Completo: ______________________________;
d) Fone: ______________________________;
e) Fax (se houver): ______________________________;
f) E-mail: ______________________________;
g) Conta Bancária/Agência/Banco: ______________________________.
Local e data
__________________________________________
Assinatura e carimbo(do representante legal)
Observação: emitir em papel que identifique a licitante.
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ANEXO X - MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS
PROPOSTA DE PREÇOS
LICITANTE:
END. COMERCIAL:
UF:
CEP:
FONE/FAX:
CONTATO:
INSC. ESTADUAL:
CNPJ:
VALIDADE DA PROPOSTA:
REPRESENTANTE LEGAL:
DADOS BANCÁRIOS:
OBJETO:
PLANILHA DE QUANTATIVOS E PROPOSTA DE PREÇOS
Valor
Valor
Item
Discriminação
Unidade Quant
Marca
Unitário1 Total2
[O Licitante deve preencher a
Proposta
conforme
discriminação,
unidade
e
quantidade para o item e que
ofertar preço, de acordo com o
Termo de Referência – Anexo I]
O
erro
na
discriminação
ensejará a desclassificação.
VALOR DO ITEM (POR EXTENSO):
Valor Total da Proposta3:
Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas
necessárias para o fornecimento do objeto, sendo de nossa exclusiva
responsabilidade as despesas como transporte, alimentação, proventos,
encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições
sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o
preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com às especificações do objeto
licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a
erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por
recolhimentos determinados pela autoridade competente.
Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em
vigor, especialmente aos da Lei 10.520/02, da Lei nº 8.666/93, e às cláusulas
e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2020-SRP.
RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE
____________________, _____/____/____
________________________
LOCAL
DATA
ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ E CPF DO
REPRESENTANTE
Observações: A proposta deverá indicar aos dados bancários em que serão
creditados os pagamentos durante a execução do contrato.

Para fins de julgamento da proposta e posterior registro de preço, serão consideradas até quatro casas decimais.
O valor total para cada item será o valor unitário multiplicado pela quantidade total estimada.
3 O Valor Total da Proposta corresponde a soma de todos os itens para os quais o licitante ofertar proposta.
1
2
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