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Mais de 560
autuados por
ultrapassagem
perigosa

r

FM OE SEMANA A ultrapnssagem cm locals prolbidos
nas rodovlas federais que
cortam a Bahia rendeu au tuagAes a mais de S50 motorlstas neste final de semana.
De acotdo com um levantamemoda Potlda RodnWiria
Federal (PRF), s6 nos prlmelros trAs meses desteano
loram flagradas 10.688 ul trapassagens prolbldas nas
rodovlas (cderals que pas
sim pelo estado. A inbagio
de uluapassar cm falxa
amarela comlnua Agravfsslma, com mulls deRS
1.467,35 c rende sete ponlos
na cartelra. Em caso de relnddincbem 12 mcscs, a
muliaAdobrada.
Os flagrantes ocorreram
durante mais uma etapa da
Opcragio Hybris, paracolbir
conduloresqueagemcom
Imprudindae desrespeito is
lets de transits. Da sexta-fdra (24) atAodomlngo
(26) fotam flagrados 562
motorlstasulirapassando
em local proibldo. Nio foram
dlvulgados os mlmeros do
mesmo perfodo dc 2019.
A imegrame da Scgio de
Gcstio Opcradonal da PRF,
Nella Cardoso, dlz que o mlmcro dc InfragOes A conslderado it'.o cm urn cenir lo de
isolamcntosodal. "Considcrando a pandemia, um
momemo que a gente deve
se Isobr e. por Isso, hi cssa
rcduglo dos vefculos nas ro
dovlas. a quantldade de
condutoros autuados A conslderada aHa”, anallsa.
“Ttmosdadosda rcduglo
dos mlmeros de addentvse

BENEFfGO

23 MIL
cestas bislcas estte
aendo entregue* pdo
programa Salvador por
Todos, da prefdtun
AtravAs dos dados do
Cadastre Unico, foram
hfontlflcsdas quab sAo as
pessoas que vlvom com
atA R$ 80 por mAs ou que
recebem atA R$ 100 do
BotsaFamffla.

562
motoristas
loram
flagrados
fazendo
ultrapas
sagens em
locals
prolbidos
entrea
sexta-feira
e domingo.

10,6

mil

ultrapas

sagens

prolbldas
ocorreram
nostrfis
prlmelros

meses de
2020. diz a
PRF.

modes no trlnsltn durante a
pandemia. Entretamo, isso
niorsti relaclonada a redoi;Soda exposl^lo ao rlsco. As
inlracdesde Irtnsilo contlnuam. A pessoa acha que
tem menos gente na ma e
mtnos fiseaUia^So. Coro Isso. acha que podc Infrlnglr
mais as iels. Mas todos !6m
que contribuir cada vvz mils
para o deslocamento saudi •
vrl". alirmou.
Ultrapassagens Indevtdas
gcralmenle resultam cmcollsbes Irontals. apontaa PRF.
'Nunca A demats enlatizar
que a collsjo frontal, quase
sempre causa da por ulira passagem Indevlda, A o tlpo
de addente que mais fere
gravemente e mala pcsso as
cm rodovlas do pals. alAmde
ocashanar perdas Irrcverstveis', dir odrgio. emnota.
Uma ultrapassagem Inde
vlda tambAm podc causar a
perda do coni role do vclculo. um capotamemo ou uma
saldada plsla, gcralmeme
quando o moiorista tema
dcsvlar do outro Cairo, enumcra Nella Cardoso.
“Podc acomecer uma acldentc com vllima grave ou
atA mesmo o Abilo. Todo acidenie podc scr sem vltlmas
ou com Wilmas, masodollpocollsio frontal tende a
agravar as les6cs". cnfatlra
intcgranlc da Seqio de CcslioOperadorul da PRF.

MR e polida
apuram ‘rede de
amigos' que deu
apoio a Adriano

CUlffCAS DE5CUMPREM OECRETO E SAO (NTERDITADAS
QUAREITTENA Mesmo com o decrelo que prolbe o luncionamento de cllnicas
estAtlcas. slides de belera ebarbearlas, algunsestabeleclmenlosestio fundonandn de forma Irregular. AtA o mnmento, jl ocorreram 300 InterdigOes.
O decreto. publicado em 23 de margo, tevc a prlmelra prorrogagio anunebda
atA 4 de malo. Ou seja, atA essa data, esse tlpo de comArcio dew permanecer
fechadn. paraevltar aglomeragOescamenlzarocontiglo pebcovfd-19.A
prefelmra dlrqueproflsstonalsda irea estio tentandoburbr a leglslagio.

VEfCULO QUE LEVAVA PE5S0AS PARA FESTA £ APREENDtDO
COVDFESTUmacamlnhnnetelotftda com20pessoas, amaiorbjovensque
lam paraumevemochamado'Covhlfest’, fo! aprcendldanosibado(2S),em
IpliO, nosulda Bahb.Ogrupo, que ocupavacabineecarrocerbdovefculo,
chamou a atengio da Pollcb Mllltar. Os)ovensdl$seramquc estavamacamlnho da testa. Etesdescuropctrara o toque de recolhet Imposto no murUcfpto
hi mais de um mAs por causa da pandemb. Pur li, os ddadius nio podem
salrdecasaentic20he5h. Exlstem25casosconflrmadosem IpUO.
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MVESTIGACAo O Mlnlstirio Publko do Rio e
a Pollcb Civil In'Wtlgamaexlstinciade uma
‘rede de amigos' que teria sustentado llnancelra eoperadonalmente oex*policial milltar Adriano da NAbrega e seus (amlllarcs. O
objetlvo A saber quem ajudou o millclano a
ocullar palrlmAnio, bllndando negdclose
crimes, e partldpou de sua tuga. ForaRldo da
Jusilqapor umano, Adriano (ol mono pela
pollcb cm fcverelro. emopera^lo na Bahia.
Foram cncomrados Indldos. nas duas
(rentes de apuratjJo, deque politicos, magtstrados, pollcbls, agcnlcs pdbllcos e ernprcsdrlos podem ter Integrado a rede de prole C3o. que garantlu apoio loglsticoc dnancelro
li luga de Adriano e a defcsa de allados.
Pane deles t apontada como ‘sdclos ocultos‘ dos ncgddos da mlllcia a qual o 'capltso
Adrbno' pertencla. Hi, Indushe. suspeita
de tematlva de obstrucio da Justiqa.
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PREFEITURA MUNICIPAL OE

Solinos do Morgorida
f SEC.DEADMINlSrRA(;AO£l>LANOAMEMro

PRESiO ELETRSfJICO N« 024/2020
A PREGOEIRA/PRESIDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA realizsra licita{So err 06/05/2020 is
8h:30min, Local Sitio- www.llcllacoes-e.coni.br. Ns 813406 PREGiO ELETRflNICO ns 024/2020-Objelo: Conlrala{3o de empresa
para aquisltso de cestas basicas, para enlrentairiento da si!ua?5o decorranle da PANDEMIA DE COVID-19 para atender as familias
e pessoas err situacio de vulnerabilidade e impossibilidade de manutencio decorrenle do Isolairenlo Social. O Edilal ercontra-se
disponlvel ro Portal da Transpariacla Iwww.salinasdamanarlda.ba.iio'r.bre no www.licHacoes-c.com.br>. Informacoes podeni ser
obiidas pelo e-mail liatacocssallnasdamaraaridaBtriail.coni ou pelo Tel. 07S 3659-1061. Salmas da Margarida, 27 de abril de
2020. Patricia Andrade Fonseca • Pregoeira/Presldenle

CERTIFICAQAO DIGITAL: OH/8CZY8FQUYOZVZFYICXQ
Esta edigao encontra-se no site oficial deste ante.
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AVISO DE UCITACAO
PREGAO ELETRONICO N* 2/2020

AVISO DE HOTAijSO
pregAo presencial ni 17/2020

O Munlclpio de Pojuca, alrav^s de sua Pregoeira, comunica gue far£ reallzar no
dia 12 de male de 2020
OS.OOhs, atravis do portal htcp://www.Hcitacoes-e.com br, a
|lcita;3o na modalidade ProgSo Elccrdnico n® 002/2020, cujo objeto 6 contrata^io de
empresa para fornedmento de produtos resfriados e latldnios reference a alimentaglo
escolar para atender as demandas de estudantes da rede municipal de enslno de
Pojuca/RA. 0 Edital e seus anesos enconcram-se disponfvets no s(iio eletronico:
{i>ttps://wvvw.pojuca.ba.gov.br/pubficacoes) e {http://www.licitacoes-e.com.br). Maiores
lnforma<p6es no tel: (71) 3645-1147.

P ROC ESSO
ADMINISTRfiTlVO
N®
757/2020,
ObjetO:
Agul$l$l0
de
eletrodom^sticos, eletroelelronicos, mobiltirios, entre cylfOS, para atendar a demands das
Secrelarias e Setores da Admlnlstra^ip Municipal. Abertura: 12/05/2020, is 10h:00. Edilal
disponivel
no
prddlo
da
Prefeitura,
das
08h/12h
ou
no
slca.
www.nodeconias.ba.gov.br/diariooficial.

Pojuca, 27 de abril de 2020.
EUSANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO
Pregoelra

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUA
AVISO DE CANCELAMENTO
PREGAO PRESENCIAL N* 27/2020
Objeto: contrata$lo de empresa do ramo para fomecimento de medlcamentos,
materials pencil e materials de laboratdrio na forma do Edital Considerando a necessidade
de readegua^ao de planilhas, e em defesa do interesse publico, torna publico aos
fnteressados, o CANCELAMENTO da reunlSo do PregSo Presencial n& 027/2020, que estava
agendada para o dia 29 de Abril de 2020.
Potlragud/BA, 27 de Abril de 2020.
JAMES BARBOSA GALVAO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL OE QUIXABEIRA
AVISO OE UCfTACAO
TOMADA DE PftE{0 N« S/2020
0 Municipio de Qulxabeira - BA, realiiara Tomada de Pre;o 005/2020, no dia
13/05/2020 as 09:00bs. Objeto. ContratasSo de empresa especielizada para axecucSo da
reformas das escolas municipals da zona rural e sede do mumcfpio de Quixabeira • Bahia.
Edital e anexo, encontram-se no Dtario Oficial do Municipio: www.guixabeira.ba.gov.br,
mais irtformacQes no setor de llclta^io na sede da prefeitura de Quixabeira, de 2* a 6»
feira, hordrio 08:00 9s 12:00hs. Informa^das: (074) 3676-1026. Quixabeira • BA 28 da abril
de 2020
BRUNO FAGNER NOVAES E CUN HA
Presidente da COREL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO
AVISO DE LICITACAO
TOMADA DE PRE£0 N* TP002/2019
O Municipio de Rafael Jambeiro/BA faz saber gue realizara licitacSo na
modalidade Tomada de Prego n* TP002/2020, Objeto: ContratagSo de empresa
especiaffzada para a execuglo de pavlmentaglo em paraieleplpedos, em varies locahdades
do Municipio de Rafael Jambeiro-BA. Tipo. Menor Prego Global. SessSo dia' 20/05/2020, as
08h30mfn Edital, Informagdes e Sessao no Setor de licitagdes, sito no Largo da Liberdade,
s/n, Rafael Jambeiro/BA.
ARIANA DE LIMA GOMES
Presidente da COPEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO JACUtPE
AVISOS DE HOMOLOSAfAO E ADJUDICA^AO
Homologa e adjudica o PP 12/2020, PA 217/2020, objeto: aquisigao de
equipamentos eletroeletronfcos, equlpamentos de mformatica, equipamentos hospital a res
e mbveis hospitalares - Mmisterio da Saude Proposta 10732.526000/1150-02. Contratadas:
Carlos Jorge M D Silva Jumer-ME, CNPJ 17.601.876/0001-96. lots i - valor RS 10.725,00;
Amo^do Sapucaia Comdrcio de Miquines LTDA-ME, CNPJ 08.218.902/0001-00, lotes II valor R$ 2.665,00 e lote III - valor RS 1.420,00; Eletromed EIRELI- EPP, CNPJ
26.483.355/0001-72, lote IV - valor RS 15.100,00,
Homologa e adjudica o PP 14/2020, PA 219/2020, objetc aquisigao de
eguipamentos (hospitalares. eletroeletronicos, mdveis hospitalares e informStlca) Mini$t4rio da Sadde Proposta 10732.526000/1180-0! Contratadas: Lusmed Comercio de
Produtos Medicos Hospitalares LIDA, CNPJ 07.865.568/0001-14, lote I - valor RS 24.000,00,
Eletromed EIRELI- EPP, CNPJ 26 483 355/0001*72, lote II • valor ft$ 4.800,00; Term Moveis
e Eletrodomestkos EIREllI, CNPJ 18.958.459/0001-68, lotes III - valor fl$ 10.750,00 e kite
IV - valor RS 28.990,00.
RiachSo do Jacufpe/Ba, 14 de abril de 2020.
JOSE RAMIRO F. FILHO
Prefeito

CAMfLA KATIEIY PEREIRA NEVES
Pregoelra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
AVISO DE UCITAQAO
PREGAO ELETRONICO NS 24/2020
A PREGOEIRA/PPESIDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA
MARGARIDA realuarl licita^So em 06/05/2020 ^s Sh:30mln( Local SftlO. www.HdtacoeS'
e.com.br, Ne 815406 PREGAO ELETRONICO n« 024/2020 • Objeto: Contratacao de empresa
para aguisiflo de cestas bisicas, para enfrentamento da situa^So decorrente da
PANOEMJA DE COVID-19 para atender as fsmftlas e pessoas em $itua$9o de vulnerabiiidade
e impossibilidade de manuten;9o decorrente do Isolamento Social. 0 Edital encontra-se
dlsponlvel no Portal da TransparEncia (www.sa1inasdamargarida.ba.gov.br e no
wwwlicitacoes-e.com.br).
lnforma;6es
podem
sei
obtldas
pelo
e-mail
licitacoessalinasdamargaride@gmall.com ou pelo Tel. 075 36S9-1061.
Salinas da Margarida. 27 de abril de 2020.
PATRICIA ANDRADE FONSECA
Pregoelra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA
AVISO OE CHAMAMENTO P0BUCO
A President® da CPL torna publico aos interessados que, estari realizando de
27/04/2020 a 14/05/2020, credenclamentc no CHAMAMENTO PUBLICO N« 002/2020 •
OBJETO' Conscitui objeto deste Edital o
Processo Adminlstrativo nfl 004/2020
CHAMAMENTO PUBUCO, destinado ao CREDENCIAMENTO de pessoa juridica para a
presta;2o de services de saude e apoio diagndstico, no Cadastro do SI sterna Unico de
Saude - SUS, em areas diversas. em cariter compiementar 9 rede municipal de saude, a
fim de atender os paclentes do Municipio de Santa Barbara, na forma estabelecida per
este Edital e seus anexos 0 EDITAL e seus anexos encontram-ie a dfsposlflo na Prefeitura
Municipal de Santa Barbara-Ba, na Pra(3 Clcdoaldc Campos, 26 - centre • CEP dd ISO-OOO,
e atraves do email: licltacao@santabarbara.be.gov.br e do Tetefone 75.5236.2600 das
08h00min as IdhOOmin, de segunda a sexta feira e Disponwel no site:
http.//portaltransparencia site/Prefeitura/Santa-Barbafa/Portal-licita/.
Santa B^rbara-Ba. 27 de abril de 2020.
JACIENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA
Presidente da ComlssSo de LlcIta^So

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AVISOS DE HOMO LOGAC&0
TOMADA DE PRE^O N* 6/2020
A Prefeita Municipal de Santaluz, Estado da Bahia, no uso das atrlbui(6es que
Ihe confere, e considerando os atos Admlnlstrativos praticados pela Comissao Permanente
de Licitaclo, bem como o Parecer da Procuradona Juridica deste Municipio, Reconhece 0$
procedimentos adotados na licitacao modalrdade - Tomada de Precos N& 006/2020, com
base na Lei 8.666/93 e a Iterates, para con$truc3o de Pra^a no Povoado de Virzea da
Pedra. Municipio de Santaluz • BA. Sendo declarada como vencedora a empresa ARCO
CONSTRUCQES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPi 19.650,110/0001‘27 com valor global de
R$ 526.552,14 (guinhentos e vlnte e sets mil quinnentos e cinquenta e dois reals e
quatorze centavos)
TOMADA DE PR ECO N* 7/2020
A Prefeita Municipal de Santaluz, Estado da Bahia, no uso das atribuigdes gue
Ihe confere, e considerando os atos Admimstrativos praticados pela ComlssSo Permanente
de LldtagSo, bem como o Parecer da Procuradona Juridica deste Municipio, Reconhece os
procedimentos adotados na licitacao modalidade - Tomada de Pregos N* 007/2020, com
base na Lei 8.666/93 e alteragSes, para constnuglo da ESF • Estrategia Saude da Famulia no
Povoado de Sorra Branca, Municipio de Santaluz - BA. Sendo declarada como vencedora a
empresa JSS CONSTRUCTS LTDA, CNPJ 04.442.819/0001-60 com valor global de RS
371 978,86 (trezentos e setenta e um mil novecentos e setenta e oito reais e oitenta e seis
centavos).
QUITERIA CARNE1RO ARAUJO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS
AVISO DE ADIUOICA^AO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

pregAo eletronico n> s/2020/srp

Aditivo de valor 040/2020. TP 05/2017. Objeto: construgao de quadra poliesportlva do
povoado de Terra Branca. 62 aditamento ao Contrato 559/2017, Valor RS 37.585,08.
Assinature; 06/03/2020. Contratedd: VRV Serves LTDA, CNPJ 21 706.967/0001*63

0 Sr ROBERTO EUGENIO 0. TRAVASSOS, pregoeiro, no uso de Su3S atrlbuig5es,
apds examlnar as propostas apresentadas peias empresas partfdpantes do Preg5o
EtetrOnico n« 006/2020, e tendo em vista, os pregos e demais condigOes oferecidas por
estas, conforme Edital, obedecidas as exigencies legais e regulamentares, decide adjudicar
a contrataglo de empresa para fomecimento de eguipamentos Audio e Video e
Eguipamentos CSnicos visando equipar os Centros de Artes e Esportes Unificados • CEUs,
do Municipio de Santo Antonio de Jesus, atraves do Sistema de Registro de Pregos, sendo
vencedores :Lote 1, VCA TElETRON LTDA - ME • CNPJ' 04.591 627/0001-15, no valor de R$
29 790,00 e Lote 2 SUELLY CRISTINA RIBEIRO FONSECA ANDRADE - CNPJ: 03.431.548/000184, no valor de RS 124.790,00.

Aditivo do prazo 041/2020. TP 04/2017. Objeto: pavimentagSo em paraieleplpedos das
Ruas Nelson Rodrigues, Avenida Carlos Drummond e Monteiro Lobato. 1* aditamento ao
Contrato 319/2017. VigSncia: 26/03/2020 a 26/09/2020 Contratada: VRV Servigos LTDA,
CNPJ 21.706 967/0001*63
RESULTADOS DO JULGAMENT05
Toma publico o resuttado do PP 12/2020, PA 217/2020, objeto: aquisigao de
equipamentos eletroeietrdnicos, equipamentos de mformitica, eguipamentos hospitalares
e moveis hospitalares - Mmisterio da Saude Proposta 10732.526000/1150-02. Apds anillse
documental e o julgamento das propostas. declara-se vencedoras. Carlos Jorge M D Silva
Junior-ME, CNPJ 17.601.876/0001-96. para o lote I; Amogdo Sapucala Comercio de
Maquinas LTDA-ME. CNPJ 08.218.902/0001-00, para os lotes II e III; Eletromed EIRELI- EPP,
CNPJ 26 483.355/0001-72 para o lote IV.
Torna publico o resultado do PP 14/2020, PA 219/2020, objeto: aquisrgSo de
equipamentos (hospitalares. eletroeietrdnicos, mOveis hospitalares e mformatica) •
MinlstSno da Sadde Proposta 10732 526000/1180*01. Ap6s anihse documental e o
julgamento das propostas, declara-se vencedoras: Lusmed Comercio de Produtos Medicos
Hospitalares LTDA, CNPJ 07.86S.S68/0001-14, para o lote I, Eletromed EIRELI- EPP, CNPJ
26.483.355/0001-72, para o lote II; Temi Moveis e Eletrodomeshcos EiRELU, CNPJ
10.958.459/0001*68 para os lotes ill e 1V.
Riachao do Jaculpe/Ba. 14 de abril de 2020.
JOELSON FERREIRA CARNEIRQ
Pregoeiro
documenio p»de ler aerdicado no enOere(0 eleirdnico
hup/fwAV in (ov brJjuWnlicidsde hunl. pelo cddigO OS3DZQ20042S0012I

Santo Ant6mo de Jesus, 7 de Abril de 2020.
ROBERTO EUGENIO O. TRAVASSOS
AVISO DE HOMOLOGAtfO
PROCESSO AD MIN I STRATIVO N? 15311/2019
PREGAO ELETR6NIC0 N® 006/2020
NUM5RO DA UCITACAO (LICITACTS-E/BANCO DO BRASIL] N* 801793
OBJETO: SelegSo das melhores propostas para eventual para fomecimento de
equipamentos Audio e Video e Equipamentos Cenicos visando equipar os Centros de Artes
e Esportes Unlficados * CEUs, do Municipio de Santo Antonio de Jesus, atravis do Slstema
de Registro de Pregos.
Consfderando tudo quanto relatado no Processo Administrativo ne 15311/2019 • PREGAO
ELETRONICO
006/2020 e considerando que esta licitagao atendeu aos requisites do instrumento
convocatOrio e aos preceitos das Leis n? 10.520/02 e 8.666/93, apresentando consideravel aconomle
para a Adminfstraglo, decido HOMOLOGAR a llcitaglo que levs como vencedores: Lote l, VCA

DwuriseAfo iiiirudo dicitsimenn wn(onn« mp n* 2 200-2 de 2«Ai^2CQI,
«ie murtul a intfienrijtijra de Chawr POdlUsi Smil«ira . JCMratl
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EDITAL DE LICITAQAO
PREGAO ELETRON1CO N° 024/2020
Objeto: Contratagao de erapresa para aquisigao de cestas basicas, para enfrentamento
da situagao decorrente da PANDEMIA DE COVID-19 para atender as familias e pessoas
em situagao de vulnerabilidade e impossibilidade de manutengao decorrente do
isolamento Social, conforme especificagoes constantes no Edital e Anexos.
RECIBO DE CONHEC1MENTO DE EDITAL
(Devoluqao obrigatoria no conhecimento do Edital)
Razao Social’._____________
CNPJ N°_________________
Enderego:________________
E-mail:__________________
Cidade:__________________
Estado:
Telefone:
Representante/Pessoa para
Contato:__________________
CPF;_____________________
RG N _______________________________________ .
Obtivemos, atraves do enderego eletronico www.salinasdamargarida.ba.gov.br o
Edital da Licitagao do Municipio de Salinas da Margarida na modalidade PREGAO
ELETRONICO N° 024/2020.
de
de 2020.

Assinatura
Senhor Licitante,
Visando comunicagao futura entre este Municipio e essa empresa, solicito de Vossa
Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remoter departamento de Licitagoes,
atraves
do
telefone;
75-3659-1061
ou
por
e-mail
Ucitacoessalinasdaniargaridaiagmail.com,
A nao remessa do recibo exime a pregoeira da comunicagao de eventuais retificagoes
©corridas no instrumento convocatorio, bem como de quaisquer informagoes adicionais.
Salinas da Margarida - BA, 27 de abril de 2020.

PATRICIA ANDRADE FONSECA
Pregoeira

m
JuvessaLidiol*g>/ufcentia.SaiiiustidMaiBaiicla-UA-ei^ri Tel: /;>

CERTIFICACAO DIGITAL: OH/8CZY8FQUYOZVZFYICXQ
Esta edigao enconlra-se no site oficial deste ente.
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EDITAL • PREGAO ELETRONICO Ns. 024/2020
II. REOfcNCtA LeoAt, ..... .
.
I
Lei federal n® 8.666/93, Lei Federai n° 10.520/2002, Lei Federal n°. 6360, de 23/9/1976, Lei
Complementer n8 123/06, Lei Federal n8 13.043, de 13/11/2014, Decreto Federal n8
10.024/2019, Decreto Federal n8 7.507/2012, Decreto Municipal n8 460, de 26/12/2007
(Pregfio), Decreto Municipal n8 103, de 15/02/2017 (PrcgSo Eletrtnico), Decreto Municipal n°
095, de 03 de Janeiro de 2017 (Pesquisa de Prefos), Decreto Municipal 279 de 03/04/2020,
Portaria n°. 003, de 03 de Janeiro de 2020 (Equipe de PregSo Eletronico), Lei n.* 13.979/2020
c alteracftes pertinentea.
II. OrgAo Interessado
Secretaria Municipal de Assistincia Social
■HI. Modalidade/ Forma/n* de ordem
IV. Processo administrativo n°PregSo Eletrdnico N8 024/2020
097/2020
|V. TlPO DE LiCITASAO
VI. SlSTBMA DE REOISTRO DE PRECOS
Menor Prego
□ Sim S Nao
VII. nOmero da LicitacAo [LicitacOes-e/Banco do BrasilI ^
N*813406
ivni. Tipo de LicitacAo
IX. Forma de Fornecimento
Menor Prego
Parcelada
3 XI.'ExcmsrvA ME/epp
X. Reserva de Quota ME/EPP^
□Sim SNdo
□ Sim b nao
XII. CrjtErio de juloamento
Menor Preco Global por Lote
XIII. Objeto
' ______ _
l
Constitui-se objeto desta licitac&o a selec&o de propostas para Contratoffio de empresa para
aquisiffto de ccstas b&sicas, para enfrentamento da situaefio decorrente da PANDEMIA DE
COV1D-19 para atender as familias e pessoas cm situafSo de vulnerabilidade e
impossibilidade de manutenffio decorrente do isolamento Social, conforme cspedficacfies
constantes no Edital e Anexos.
iXTV. Data inicial paivl p envio de Propostas e Abertura das Propostas
Data: 27/04/2020, HORARIO: 8h30min Enderepo EletrOnico: www.licitacoes-e.com.br
ixv. Limits acolhimento de propostas
u xvi. InIcio da Disputa
Data: 06/05/2020, HorArio: bshSOmin
Data: 06/05/2020, Horfirio: IQhOOmin
XV. DotaqAo OroamentAria
A despesa decorrente desta Licita^do send atendida com recursos do Munidpio de Salinas da
Margarida, consignadas nas Dotacoes informadas por oportunidode da Contrata£fio.
UNIDADE: 0802
PROJETO/ATIVIDADE: 2041 ELEMENTO: 3.3.90.32 Fonte: 42/00
IXVII. PRA2Q DE CONTRATO i XVIII. VlOENCtA DO CONTRATO
06 (seis) meses
Conforme necessidade da Unidadc, observado o art. 57 da Lei
n°. 8.666/93
XIX • Local, horArio e meio de comunicacAq para esclarecimewtos sobre este edital
As informafdcs e esclarcdmentos neccssdrios ao perfeito conhecimento do objeto desta
lidtaffio serSo prestados pcla Pregoeira e sua Equipe de Apoio, no Departamcnto de Lidtocdcs
e Compras e sua Equipe de Apoio, diariamentc, das OShOOmin 6s MhOOmin, na Secretaria
Municipal de AssistCncia Social, sito a Rua Lidio Pena, s/n°, Centro, Predio do Prefeitura
Municipal, Salinas da Margarida, Bahia, pelo Tclefone: (75) 3659-1061 ou pelo e-mail:
licltacocssaHnasdamargarlda'S'gmail.com
_______________________________
PREGOEIRA RESPONSAVEL: Patrida Andrade Fonseca
ATO DE NOMEACAO: Portaria n8. 003, de 03 de Janeiro de 2020

ter:
Ir.ivossj Uclio Plmu v/i>, Coiiiru, Sjlltu^ dj Mjiudiid^ BA • Bidsil • 1H: /S 36S9 1061

CERTIFICACAO DIGITAL: OH/8CZY8FQUYOZVZFYICXQ
Esta edipio encontra-se no site oficial deste ente.
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PREPEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
MINUTA DE EDITAL- PREGAO ELETRONICO N°- 024/2020
PREAMBULO
1. O Municipio de Salinas da Margarida, por intermedia da Secretaria Municipal de
Assistencia Social, atraves da Pregoeira, designada pelo Portaria n°. 003, de 03 de Janeiro
de 2020, publicada no Diario Oficial do Municipio, no dia 03/03/2020, torna publico
para conhecimento dos interessados que na data, horario e local indicados, fara realizar
licitapao na modalidade Pregao Eletronico, do tip© Menor Prego, para selegao de
propostas para Contratafao de empresa para aquisigao de cestas basicas, para
enfrentamento da situagao decorrente da PANDEMIA DE COVID-19 para atender as
familias e pessoas em situagao de vulnerabilidade e impossibilidade de manutengao
decorrente do isolamento Social, conforme especificagoes constantes no Edital e Anexos.
DA SESSAO I>|FBLICA DO PREGAO ELETRONICO: r j

DIA: 06/0S/2020|;

'Sf"P'l|r "N

';

HORARIO: 08h30min (hordrio de BrasiUa/DF)
ELETRONICOi'www.licitacoea-e.com.^lP

iENDEREQO

2. O procedimento licitatbrio observara as disposigoes da Lei federal n° 8.666/93, Lei
Federal n° 10.520/2002, Lei Federal n°. 6360, de 23/9/1976, Lei Complementar n0
123/06, Lei Federal n° 13.043, de 13/11/2014, Decreto Federal n° 10.024/2019,
Decreto Federal n° 7.507/2012, Decreto Municipal n0 460, de 26/12/2007 (Pregao),
Decreto Municipal n° 103, de 15/02/2017 (Pregao Eletronico), Decreto Municipal n° 095,
de 03 de Janeiro de 2017 (Pesquisa de Pregos), Decreto Municipal 279 de 03/04/2020,
Portaria n°. 003, de 03 de Janeiro de 2020 (Equipe de Pregao Eletronico), Lei n.°
13.979/2020 e alteragoes pertinentes.
SEQAO I - DO OBJETO
3. A presente licitagao tem como objeto, Contratagao de empresa para aquisigao de
cestas basicas, para enfrentamento da situagao decorrente da PANDEMIA DE COVID-19
para atender as familias e pessoas em situagao de vulnerabilidade e impossibilidade de
manutengao decorrente do isolamento Social, conforme especificagoes constantes no
Edital e Anexos.
3.1. A licitagao sera dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referenda,
facultando-se ao licitante a participagao em quantos itens forem de seu interesse.
4. Em caso de divergencia entre as especificagoes do objeto descritas no Sistema
Eletronico de Licitagoes do Banco do Brasil e as especificagoes tecnicas constantes no
Termo de Referenda - Anexo 1, o licitante devera obedecer a este ultimo.
SEQAO II - DA DE3PESA
4.1. As despesas decorrentes desta licitagao correrao por conta de recursos alocados no

iMWSisaTWioPeiu i/n, OjntroJSdlinos do

BA • Brasil • lei W MS) 1061
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Orgamento Anual vigente, na seguince dotagao orgamcntaria, sem prejuizo de outras incorporadas
ao contrato decorrcnte desta Licitagao mediante apostilamcnto:
UNIDADE: 0802
PROJETO/ATIV1DADE: 2041
ELEMENTO: 3.3.90.32
Fonte: 42/00
SE^AO III- DOS ORGAOS INTERESSADOS
5. O orgao interessado sera a Secretaria Municipal de Assistencia Social.
seqAo

IV - da participa<?Ao na licitaqAo

6. Poderao participar deste Pregao os interessados, cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitagao e que estiverem previamente credenciados no
Sistema Eletronico de Licitagdes do Banco do Brasil, por meio do sitio www.licitacoese.com.br.
7. Como requisito para participagao neste Pregao, o licitante devera manifestar, em
campo prdprio do sistema eletronico, que esta ciente e concorda com as condigoes
previstas neste edital e seus anexos e que cumpre plenamente os requisites de
habilitagao definidos na Segao “DA HABILITAipAO”.
7.1. A declaragao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagao e proposta
sujeitara o licitante as sangdes previstas neste edital.
7.2.
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagoes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do orgao ou entidade promotora da licitagao por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
8. Nao poderao participar deste Pregao:
8.1. Empresas cujo objeto social nao seja pertinente e compativel com o objeto deste
Pregao.
8.2. Empresas ou sociedades estrangeiras que nao funcionem no pais;
8.3. Empresas impedidas de Licitar ou contratar com o Municipio (art. 7° da Lei n°
10.520/02 e do Decreto Municipal n° 120/2017 ou suspensas temporariamente de
participar de licitagao ou impedidas de contratar com a Administragao Publica (Art. 87,
III, da Lei n° 8.666/93);
8.4. Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 72, § 8°,
V da Lei n° 9.605/98;
8.5. Empresas dedaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, enquanto perdurarem os motives da punigao ou ate que seja promovida a
reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade;

Udio Pen,* */n, Cecrtro, Salinas da MargarkJa-BA • Brasil • ft*; 733659-1001
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8.6. Empresas em processo falimentar, em processo concordatario, em recuperagao
judicial ou extrajudicial;
8.7. Empresas de que tenham proprietaries, controladores ou diretores Vereadores (cfr.
art. 54, II da Constituifao e art. 61, inciso I, alinea a Lei Organica Municipal);
8.8. Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico nos termos do art. 12 da Lei
n° 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).
8.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedagoes previstas no artigo 9° da
Lei n° 8.666/93.
8.10. Que nao atendam as condigoes deste Edital e seu(s) anexo(s);
8.11. Empresa cujo socio tenha vinculo de parentesco com servidor do drgao
contratante (TCU - Acordao 1019/2013- Plenario, TC 018.621/2009-7, relator Ministro
Benjamin Zymler, 24.4.2013).
9. So participarao da reabertura da sessao publica, prevista na Segao “DA REABERTURA
DA SESSAO PUBLICA”, os licitantes que informarem seus enderegos eletronicos em
campo proprio disponibilizado pelo sistema, apos a fase de aceitagao, caracterizando
renuncia a esta possibilidade a ausencia de manifestagao neste momento.
10.
O descumprimento de qualquer condigao de participagao acarretara a inabilitagao
do licitante.
11.
O Art. 49 da Lei Complementar Federal n° 123/2006, que institui a Lei Geral da
Microempresa e da Empresa de Pcqueno Porte, preve que podera ser excepcionada a
regra do art. 47 e 48 da citada Lei Complementar, toda vez que o tratamento diferenciado
e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte nao for vantajoso
para a administragao publica ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto
a ser contratado.
13.1 A ampliagao da disputa com a participagao para entidades de grande porte
representara maior economia para a Administragao, garantindo melhores pregos
decorrentes da disputa para o Fundo de Saude, que possui escassos recursos.
13.2 No presente caso, basta a previsibilidade do prejuizo, nao se exigindo certeza sobre
a sua real dimensao, ate porque esta somente seria passivel de apuragao ao final da
execugao do contrato, ou seja, quando o dano ja estivesse consumado e pudesse ser
avaliado em toda a sua extensao, o que, evidentemente, nao teria sentido nenhum em
termos de protegao ao erario e ao interesse publico.
seqAo v - do tratamento das microempresas, empresas de pequeno
PORTE E EQUIPARADOS

12.
No caso de participagao de microempresas, empresas de pequeno porte ou
equiparados, sera observado o disposto na Lei Complementar n° 123/06, notadamente
os seus arts. 42 a 49.

if'
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12.1. O enquadramento como microempresa ME ou empresa de pequeno porte - EPP
dar-se-a nas condipoes do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte, instituido pela Lei Complementar n0 123/06.
12.2. No caso de participacao de sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior
a R$ 4.800.000,00, em conformidade com as disposipoes do art. 34 da Lei n0 11.488/07
e do art. 3°, §4°, VI da Lei Complementar n° 123/06, a sociedade cooperativa recebera o
mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar n° 123/06 as ME/EPP.
12.3. O empresario individual enquadrado nos limites definidos pelo art. 3“ da Lei
Complementar n° 123/06 recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei
Complementar n° 123/06, as ME/EPP.
13.
A fruipao dos beneficios licitatorios determinados pela Lei Complementar n°
123/06 independe da habilitapao da ME/EPP ou equiparado para a obtenpao do regime
tributario simplificado.
14.
Os licitantes que se enquadrarem nas situapoes previstas no art. 3° da Lei
Complementar n° 123/06, e nao possuirem quaisquer dos impedimentos do § 4° do
artigo citado, deverao apresentar declarapao em campo prbprio do sistema que cumprem
os requisites legais para a qualificapao 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 (Art. 11 do Decreto n° 6.204/07).
14.1. Case inexistente campo proprio no sistema eletronico, a declarapao devera ser
enviada a pregoeira ate a data e horario marcados para abertura da sessao.
15.
A nao apresentapao da declarapao de ME/EPP e equiparado importara na
renuncia ao tratamento consagrado na Lei Complementar n° 123/06.
16.
A identificapao das ME/EPP ou equiparados na sessao piiblica do pregao
eletronico so devera ocorrer apos o cncerramento dos lances, de modo a impedir a
possibilidade de conluio ou frauds no procedimento.

SEQAO VI - DA HABILITAPAO
17.
Ressalvado o disposto no item 45.3, os licitantes deverao encaminhar, nos termos
deste Edital, a documentapao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitapao.
18.
a:
18.1.
18.2.
18.3.
18.4.
18.5.

Para habilitapao na licitapao, exigir-se-a dos interessados documentapao relativa
Habilitapao Juridica;
Qualificapao economico-fmanceira;
Regularidade fiscal e trabalhista;
Qualificapao tecnica e
Documentapao complementar.
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Documentos relativos a habilitacao luridica:
19. l. Registro coraercial, no caso de empresa individual;
19.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades empresarias e, no caso de sociedades por agoes, acompanhado
de documentos de eleigao de seus administradores;
19.3. Decreto de autorizagao, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido
pelo orgao competente, quando a atividade assim o exigir.
19.4. Em caso de cooperativas:
a| Inscrigao do ato constitutivo, acompanhada de prova dos responsaveis legais;
b) Registro na Organizagao das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se
houver;
c) Ata de Fundagao;
d) Estatuto Social com a ata da assembleia que o aprovou;
e) Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia que os
aprovou;
f) Editais de convocagao das tres ultimas assembleias gerais extraordinarias; e
g) Ata da sessao em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
licitagao.
19.

20.
Documentos relativos a anallfioacaa cconomico-financalia-.
20.1.
Certidao negativa de falencia, concordata, recuperagao judicial ou extrajudicial,
expedida pelo distribuidor judicial da sede da licitante pessoa juridica ou empresario
individual, com data de expedigao ou revalidagao dos ultimos 30 (trinta) dias anteriores a
data da realizagao da licitagao, caso o documento nao consigne prazo de validade;
20.1.1. Na hipotese em que a certidao encaminhada for positiva, deve o licitante
apresentar comprovante da homologagao/deferimento pelo juizo competente do piano de
recuperagao judicial/extrajudicial em vigor.
20.2. Balanpo patrimonial e demonstragoes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da
empresa, vedada a sua substituigao por balancetes ou balangos provisdrios, podendo ser
atualizados por indices oiiciais quando encervado ha mais de 03 (tres) meses da data de
apresentagao da proposta;
20.2. l.Serao considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstragoes contabeis assim apresentados:
a) sociedades regidas pela Lei n.° 6.404/76 (sociedade anonima):
1 - publicados em Diario Oficial; ou
2 - publicados em jomal de grande circulagao; ou
3 - por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante.
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
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1 - por fotocopia dos Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado
na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro orgao equivalente; ou
2 - por fotocopia do Balance e das Demonstragoes Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.
cj sociedade criada no exercicio em curso:
1 - fotocopia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante.
20.2.2. As empresas obrigadas por Lei a apresentarem ECD - Escrituragao Contabil
Digital, para satisfagao da exigencia do item 20.1. do Edital, deverao juntar o respective
comprovante de transmissao ao SPED (Servigo Publico de Escrituragao Digital) e o
conjunto complete de documentos transmitidos a Secretaria da Receita Federal e a Junta
Comercial, atraves de Sistema de Escrituragao Digital, a saber:
a) “Recibo de Entrega de Livro Digital”, documento que dispoe de identificagao do arquivo
(balango e demonstragoes) apresentados a Receita, sendo que o mesmo pode ser xd
confirmado no site da Receita Federal sobre o numero de autenticagao / identificagao;
b) Termo de abertura e encerramento do Livro (arquivo digital) apresentado;
c) Balango Patrimonial.
20.2.3.0 balango patrimonial e as demonstragoes contabeis deverao estar assinados por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.
20.2.4.A boa situagao fmanceira sera avaliada pelos indices Solvencia Gera] (SG) e
Liquidez Corrente (LC), que deverao apresentar o valor minimo igual a 1 (urn),
resultantes da aplicagao das seguintes formulas:
SG =

AT1VO TOTAL
PASS1VO CIRCULANTE + EXiGiVEL A LONGO PRAZO

LC = AT1VO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
20.2.5. As formulas deverao estar devidamente aplicadas em memorial de calculos
juntado ao balango.
20.2.6. Caso o memorial nao seja apresentado, a Comissao reserva-se o direito de efetuar
os calculos.
21.2.6.1 A empresa que apresentar resultado igual ou menor do que 01 (um) em
quaisquer dos indices acima referidos devera comprovar patrimonio liquid© de 10% do
valor estimado da contratagao, como dado objetivo de qualificagao economico-fmanceira.
20.2.7.Se necessaria a atualizagao do balango e do capital social, devera ser apresentado,
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24.1. Havendo alguma restrigao na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento era que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a criterio
da Administragao, para a regularizagao da documentagao, pagamento ou parcelamento
do debito, e emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa (art. 43, §1°, da LC n° 123/06);
24.2. A declaragao do vencedor do certame acontecera no momento imediatamente
posterior a fase de habilitagao, aguardando-se os prazos de regularizagao fiscal para a
abertura da fase recursal;
24.3. A nao-regularizagao da documentagao, no prazo previsto acima, implicara
decadencia do direito a contratagao, sera prejuizo das sangoes previstas no art. 81 da Lei
n° 8.666/93, sendo facultado a Administragao convocax os licitantes remanescentes, nos
termos da Segao "DA REABERTURA DA SESSAO POBLICA”, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitagao.
25.

Documentos relatives a Oualificacao Tecnfca:

25.1. Comprovagao de aptidao do desempenho de atividade pertinente e compativel era
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagao, atraves da apresentagao
de 01(um.) ou mats atestados, fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado.
25.2. Alvara da Vigilancia Sanitaria, expedido pelo domicilio sede do Licitante com
validade em vigor, ou documento equivalents.
26. O licitante devera declarar, conforme modelos sugeridos:
26.1. que curapre todos os requisites de habilitagao e que sua proposta esta em
conformidade com as exigencias deste Edital;
26.2. que esta ciente e concorda com as condigoes contidas no Edital e seus anexos;
26.3. que nao utiliza mao-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei n°
9.854/99;
26.4. que a proposta foi elaborada de forma independente;
26.5. o enquadramento como microempresa, erapresa de pequeno porte ou equiparado,
nos termos da Lei Complementar n° 123/06.
27.

A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentagao complementar
prevista neste item devera comprovar que detem poderes para agir em nome do licitante.
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28.

Nao serao aceitos documentos rasurados ou ilegiveis.

29.
Para fins de habilitagao, serao aceitas certidoes expedidas pelos orgaos da
administragao fiscal, tributaria e trabalhista emitidas pela internet, nos terinos do art.
35 da Lei n° 10.522/02.
30.

Sob pena de inabilitapao, todos os documentos deverao ser apresentados:

30.1. Na forma prevista em lei, e quando nao houver regulamentacao especifica, deverao
sempre ser apresentados em nome do licitante e com o numero do CNPJ ou CPF, se
pessoa fisica;
30.2. Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
30.3. Era nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela
propria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;
30.4. Em original, em publicapao da imprensa oficial ou em copia autenticada por
cartorio ou por servidor qualificado da Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida,
lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social, designado para a Comissao
Permanente de Licitapoes, Pregoeira ou Membro da Equipe de Apoio.
31.
Constatado o atendimento as exigencias previstas neste Edital, o licitante sera
declarado habilitado.
SEpAO VII - DO CREDENCIAMENTO
32.

O licitante devera estar previamente credenciado no sistema “Pregao Eletronico”,
no sitio www.licitacoes-e.com.br.
33.

O credenciamento far-se-a mediante a atribuipao de chave de identificapao e de
senha pessoal e intransferivel, obtidas junto ao provedor do sistema, onde tambem
devera informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instrupoes
detalhadas para sua correta utilizapao.
34.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal
do licitante e a presunpao de sua capacidade tecnica para a realizapao das transapoes
inerentes ao Pregao na forma eletronica.
35.
O uso da senha de acesso ao sistema eletronico e de responsabilidade exclusiva do
licitante, incluindo qualquer transapao efetuada diretamente ou por seu representante,
nao cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura de Salinas da Margarida
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.

jTrevessj
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36.
A chave de identificagao e a senha poderao ser utilizadas cm qualquer pregao
eletronico, salvo quando cancelada por solicitagao do credenciado ou em virtude de
descredenciamento do Cadastre de Fomecedores da Prefeitura de Salinas da Margarida.
37.

A perda ou a quebra de sigilo deverao ser coraunicadas imediatamente ao provedor
do sistema para imediato bloqueio de acesso.

SE<?AO VIII - DA IMPUGNAgAO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Ate 01 (um) dia util antes da data fixada para abertura da sessao publica,
qualquer pessoa podera impugnar o ato convocatdrio do pregao.
38.

39.
A impugnagao ou o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma
eletronica, pelo e-mail licitacoe88alina8damargarida@gmaiI.com. ou por petigao
dirigida ou protocolada no enderego Rua Lidio Pena, s/n°, Centro, Predio da Prefeitura
Municipal, Salinas da Margarida, Bahia.
42.1Cabera a pregoeira, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragao deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnagao no prazo de ate 1 (um) dia util contados da data de
recebimento da impugnagao.
42.2 Acolhida a impugnagao sera definida e publicada nova data para realizagao do
certame.
40.
Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio deverao ser
enviados a pregoeira ate 01 (um) dia util antes a data fixada para abertura da sessao
publica, exclusivamente por meio eletronico via internet, no enderego indicado no edital.

43.1A pregoeira respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 01 (um) dia util,
contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidies formais aos
responsaveis pela elaboragao do edital e dos anexos
41.
As impugnagoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos
no certame.

44.1 A concessao de efeito suspensivo a impugnagao e medida excepcional e devera ser
motivada pela pregoeira, nos autos do'processo de licitagao.
44.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas e vincularao os
participantes e a administragao.
SEgAO IX - DA PROPOSTA
42.

O

licitante

devera

encaminhar,

exclusivamente

por

meio

do

sistema,
w

i-t

tur;.
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concomitantemente com oa documentos da habilitacao exigidos no edital, a proposta
com a descricao do objeto ofertado e o prepo, ate a data e o horario estabelecidos para
abertura da sessao publica, quando, entao, encerrar-se-a automaticamente a etapa de
envio dessa documentagao.
42.1. O licitante podera inserir as informagoes diretamente no sistema ou anexar sua
proposta, desde que a proposta de pregos nas ambas formas, esteja de forma detalhada,
similares a especificagao do Termo de Referenda descrevendo o bem ofertado, indicando,
no que for aplicavel, a marca, modelo, prazo de validade ou de garantia, quantidade e
numero do registro ou inscrigao do bem no orgao competente, bem como os valores
unitarios e totals dos itens.
43.1.1 A proposta que tiver as informagoes exigidas no item 43.1 langadas diretamente
no Sistema nao sera desclassificada por haver deixado de anexar arquivo no Sistema
Licitagdes-e.
43.1.2 A Proposta nao podera conter qualquer identificagao do licitante, sob pena de
desclassificagao.
43.1.3 No caso de divergencia entre a especificagao constante no site do Banco do Brasil
e o Edital, prevalecera a especificagao constante no Edital.
43.1.4 Todas as especificagoes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
42.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagao exigidos neste
Edital, ocorrera por meio de chave de acesso e senha.
42.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao encaminhar a
documentagao de habilitagao, ainda que haja alguma restrigao de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006
42.4. E facultado ao licitante cotar todos, alguns, ou somente um dos itens definidos no
Anexo deste Edital.
Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributaries, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

43.

Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de
exclusiva responsabilidade do licitante, nao Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragao, sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
44.

As propostas terao validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura
da sessao publica estabelecida no preambulo deste Edital.
45.

48.1 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagao para contratagao,
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ficam os licicantes liberados dos compromissos assumidos.
46.
Qualquer elemento quo possa identificar o licitonte importa a dcsclassificag&o da
proposta.
47.

At6 a abcrtura da sess&o, o Hdtantc poderd retirar ou substituir a proposta
anteriormcntc inscridos no sistema.
48.

Ndo serd estabelecida, nessa etapn do certame, ordcm dc classificagdo cntrc as
propostas apresentadas, o que somentc ocorrerd ap6s a realizagdo dos procedimcntos de
negodapfio e julgamento da proposta.
49.

Os documentos quc compdem a proposta e a habilitagdo do lidtante melhor
dossiUcndo somente serfio disponibilizados para avaliagdo do pregoeiro e para acesso
publico apds o encerramento do envio de lances.
50.

Cabe ao lidtante acompanhar as operagbes no sistema eletrfinico durante a
sessfio publics do PregSo, ficando responsdvel pelo 6nus decorrente da perda de negdetos
diante da inobserv&ncia de qualquer mensagem emitida polo sistema ou de sua
dcsconexfio.
SEtpAO X - DA ABBRTURA DA SESSAO PtfBLICA
51.
A abcrtura da sessdo publics deste Pregflo, conduzida pela Pregoeira, ocorrert na
data e na hora indicadas no prc&mbulo deste Edital, no sitio www.licitncoes-e.com.br
52.

A comunicagdo entre a Pregoeira e os licitantes ocorrerd exdusivamente mediante
troca de mensagens em campo prdprio do sistema eletrdnico, durante
53. No pregSo eletrdnico, desde a sessfto Inlclal de lances atfe o resultado final do
certame. a pregoeira devord sempre avisar previameate. via sistema (chatl, a
suBpenado tempor&ria dos trabalhos. bem como a data e o hor&rio orevlatos de
reabertura da aess&o para o seu prosseguimento. em observancia aosprincipios da
publtcldade e da raaoabiUdode. Acdrddo 2842/2016-Plcndrio | Relator: BRUNO
DANTAS
54. fe irregular a prdtlca de ntos da sessfio pflbllca do preg&o eletrdnico fora do
hor&rio de expedlentc. por ofender o principio da razoablUdnde (art. 5° do Decreto
5.450/2005 e art. 2® da Lei 9.784/1999). Ac6rd&o S92/2017-Plen&rio | Relator: ANA
ARRAES
se<?Ao

55.

XI - da reabertura da sessAo pOblica

A sess&o publics poderA ser reaberta:

•-v- •frr,*’.*,'"?
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a) Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, tiver sua
amostra rejeitada, nao assinar o contrato ou nao retirar o instrumento
equivalente, ou, ainda, quando houver enro na aceitagao do prego; e
b) Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagao de atos anteriores a
realizagao da sessao publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao
publica.
c) Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a
sessao reaberta, na forma usual do sistema eletrdnico.
d) O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificagao, e observadas
as regras de desempate da Segao “DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE”, sera
convocado tendo por base o proprio prego que ofereceu na sessao de lances;
e) Devera ser observado o direito de preferencia previsto na Segao “DO DIREITO DE
PREFERENCIA DAS ME/EPP E EQUIPARADOS” devera ser recalculado levando-se
em consideragao o lance apresentado pelo licitante subsequente;
f) Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo criterio de preferencia,
prosseguir-se-a, normalmente, nos termos da Segao “DO DIREITO DE
PREFERENCIA DAS ME/EPP E EQUIPARADOS”;
g) Finalizado o procedimento previsto na Segao “DO DIREITO DE PREFERENCIA
DAS ME/EPP E EQUIPARADOS”, ou inexistindo direito de preferencia de ME/EPP
ou equiparado, sera realizada a negociagao prcvista na Segao “DA NEGOCIAQAO”;
h) Declarado o vencedor, o procedimento devera ser registrado em ata e abrir-se-a
novo prazo recursal, nos termos da Segao “DOS RECURSOS”, prosseguindo-se,
normalmente, com as demais fases previstas neste Edital.
i) A convocagao podera ser feita pelo sistema e/ou pelo Diario Oficial.
seqAo

XII - da classificaqAo das propostas

56.
Aberta a sessao, a pregoeira verificaxa as propostas apresentadas e desclassificara
aquelas que nao estejam em conformidade com os requisites estabelecidos no edital,
contenham vicios insanaveis ou nao apresentem as especificagdes tecnicas exigidas no
Termo de Referenda.
59. ITambem sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.
57. A desclassificagao de proposta sera sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
60.1A nao desclassificagao da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.
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58. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pela pregoeira,
sendo que somente estas participarao da fase de lance.
61.1 O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro
e os licitantes.
SCpAO XIII - DA FORMULAgAO DE LANCES (MODO DE DISPUTA ABERTO E
FECHADO)
59.
Sera adotado para o envio de lances no pregao eletronico o modo de disputa
“aberto e fechado”. em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com
lance final e fechado.
60.
A etapa de lances da sessao publics tera duragao inicial de quinze minutos. Apos
esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apos o que
transcorrera o periodo de tempo de ate dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o
qual sera automaticamente encerrada a recepqao de lances.

61.
Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos ate dez por cento
superior aquela possam ofertar um lance final e fechado em ate cinco minutos, o qual
sera sigiloso ate o encerramento deste prazo.
61.1. Nao havendo pelo menos tres ofertas nas condiqoes definidas neste item, poderao
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificaqao, ate o maximo
de tres, oferecer um lance final e fechado em ate cinco minutos, o qual sera sigiloso ate o
encerramento deste prazo.
62.
Apos o termino dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara
os lances segundo a ordem crescents de valores.
62.1.1. Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, havera o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, ate o
maximo de tres, na ordem de classificaqao, possam ofertar um lance final e fechado em
ate cinco minutos, o qual sera sigiloso ate o encerramento deste prazo.
63.
Podera o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinicio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado
atender as exigencias de habilitaqao.
64. Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderao
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente
informados do recebimento e respective horario de registro e valor.
64.1. Cada um dos itens do presente Pregao sera objeto de lances em separado pelo
valor global do Lote.
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64.2. O intervale entre os lances enviados pelo mesmo licitante nao podera ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances nao podera ser inferior a tres (3) segundos,
sob pena de desclassificaijao da proposta. (Instru<;ao Norraativa SLTI/MP n° 03/2013);
64.3. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em
relagao aos lances intermediarios quanto em relacao a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser R$ 10,00 (dez reais), sob pena de desclassificagao da proposta.
(Instrucao Normativa SLTI/MP n° 03/2013)
65. Quando for constatado o oferecimento de lances com variagao insignificante, a
Pregoeira podera iixar valor minimo, em reais, nao superior a 0,01% do valor estimado
da contratagao, a ser admitido como variagao entre um lance e outro.
66. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, nao sendo aceitos dois ou mais
lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro
lugar pelo sistema.
66.1. So podera haver empale entre propostas iguais (nao seguidas de lances), ou entre
lances finals da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
67. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado
e registrado no sistema.
68. Durante o transcurso da sessao, os licitantes serao informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do ofertante.
69. Os lances apresentados serao de exclusiva e total responsabilidade do licitante nao
Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer alteragao.
70. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
71. A pregoeira podera suspender a sessao de lances caso seja imprescindivel a
realizacao de eventual diligencia.
71.1. Realizada a diligencia, a pregoeira notificara os licitantes sobre a data, horario e
local onde sera dado prosseguimento a sessao publica.
SEQAO XIV - DA DESCONEXAO DA PREGOEIRA
72. Se ocorrer a desconexao da Pregoeira no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletronico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuarao sendo recebidos,
sem prejuizo dos atos realizados.
73. No caso da desconexao da Pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos,
a sessao do Pregao sera suspense automaticamente e tera reinicio somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicagao expressa do fato pela Pregoeira aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.
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74. A Sessao Eletronica podera ser suspensa, apos a comunicagao expressa aos
participantes no sitio www.licitacoes-e.com.br.
SEQAO XV - DO DIREITO DE PREFERENCIA DAS ME/EPP E EQU1PARADOS
75. Todos os licitantes deverao permanecer conectados ate que a Pregoeira possa
verificar a ocorrencia de um possivel empate, pois, caso acontega, serao tomadas as
seguintes providencias:
76. A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classificado devera ser
convocado, apds o termino dos lances, para apresentar nova proposta de preqo inferior
aquela considerada vencedora do certame em ate 05 (cinco) minutos da convoca$ao, sob
pena de preclusao (Art. 45, inciso I c/c § 3°, da LC n° 123/06);
77. A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova proposta
de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, desde que em tempo habil, e
atenda as demais exigencias previstas neste Edital, tera adjudicado em seu favor o objeto
licitado (Art. 45, I, da LC n° 123/06).
78. Nao ocorrendo contrataqao de ME/EPP ou equiparado na forma do subitem anterior,
serao convocadas as ME/EPP e equiparados remanescentes considerados empatados na
ordem classificatoria para o exercicio do direito de ofertar proposta de preco inferior
aquela considerada vencedora do certame (Art. 45, II, da LC n° 123/06).
79. Entende-se por empate aquelas situacoes em que as propostas apresentadas pelas
ME/EPP e equiparados sejam iguais ou ate 5% (cinco por cento) superiores a melhor
proposta ou lance mais vantajoso (Art. 44, §§ 1° e 2°, da LC n° 123/06).
80. O criterio de empate (5%) devera ser aferido segundo o preco obtido antes da
negociagao prevista na Segao “DA NEGOCIAQAO".
81. Nao serao aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro. No caso de nao haver lances e verificada equivalencia dos valores
constantes das propostas de ME/EPP e equiparados que se encontrem em situagao de
empate, sera reaiizado sorteio para que se identifique a primeira que podera apresentar
melhor oferta.
82. Somente se a contratagao de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do criterio de
empate falhar e que o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora, atendidas as demais disposigoes deste Edital (§ 1° do art. 45 da LC n°
123/06).
83. O disposto nesta Segao somente sera aplicavel quando a melhor oferta inicial nao
tiver sido apresentada por ME/EPP ou equiparado (Art. 45, § 3°, da LC n° 123/06).
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SEgAO XVI - DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE
84. So podera haver empale entre propostas iguais (nao seguidas de lances), ou entre
lances finals da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
85. Havendo eventual empale entre propostas ou lances apos realizado o procedimento
previsto na Sepao “DO DIREITO DE PREFERENC1A DAS ME/EPP E EQUIPARADOS”,
restarem duas ou mats propostas em igualdade de condigoes, como criterio de
desempate, sera assegurada preferencia;
85.1. Sucessivamente, aos bens:
85.2. Produzidos no Pais;
85.3. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
85.4. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no Pals.
86.4.Ipor empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiencia ou para reabilitado da Previdencia Social e que atendam as
regras de acessibilidade previstas na legislagao.
86. Na ausencia das hipoteses de preferencia acima enumeradas, a classificagao far-se-a,
obrigatoriamente, por sorteio, pelo sistema eletronico, vedado qualquer outro processo.

SEpAO XVH - DA NEGOCIA<?AO
90. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, a pregoeira devera
encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
o melhor prepo, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociapao em condigoes
diferentes das previstas neste Edital.
90.1A negociapao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
90.2 No pregao, qualquer modificapao na proposta tendente a alterax o teor das ofertas
deve ocorrer na etapa de negociapao, a qual deve ser realizada entre a pregoeira e o
licitante por meio do sistema eletronico (art. 24, §§ 8° e 9°, do Decreto 5.450/2005),
tendo como finalidade a obtenpao de prepos melhores dos que os cotados na fase
competitiva e, consequentemente, a proposta mais vantajosa para a Administrapao.
Acordao 834/2015-Plenario | Relator: BRUNO DANTAS
SE<?AO XVIII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
91. O pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, na prazp de 02 Iduasl
horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apos a negociapao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessaries a
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confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
92. Apds a negociagao do prego, o Pregoeiro iniciara a iase de aceitagao e julgamento da
proposta.
93. Encerrada a etapa de negociagao, o pregoeiro examinara a proposta classificada em
primeiro iugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do prego em relagao ao
maximo estipulado para contratagao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto
no paragrafo unico do art. 7" e no § 9° do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019.
94. O criterio de julgamento sera o de Menor Preco Global por Lote.
94.1 No Sistema Licitagbes-e do Banco do Brasil, a licitagao do menor prego por item e
denominada por lote.
94. 2 Sera desclassificada a proposta final que:
a. Contenha vicios insanaveis ou ilegalidades;
b. Nao apresente as especificagoes tecnicas exigidas pelo Edital ou Termo de Referenda;
c. Apresentar pregos finals superiores ao valor maximo estabelecido neste Edital;
d. Apresentar pregos que sejam manifestamente inexequiveis;
e. Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitarios
simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e
salaries de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio
da licitagao nao tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materials e instalagbes de propriedade do prbprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou a totalidade da remuneragao.
95.

Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligencias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios
que fundamentam a suspeita;
96. Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizagao de
diligencias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera
ser reiniciada mediante aviso previo no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedencia, e a ocorrencia sera registrada em ata;
97 £ facultado ao pregoeiro prorrogax o prazo estabelecido, a partir de solicitagao
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de fmdo o prazo.
98. O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena
de nao aceitagao da proposta.
99. Dentre os documentos passiveis de solicitagao pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as caracleristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedencia, alem de outras informagoes pertinentes, a exemplo de
catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletronico, ou, se for o caso,
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por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo
sistema eletronico, sob pena de nao aceitagao da propostar
100. A Pregoeira podera solicitar parecer de tecnicos pertencentes ao quadro de pessoal
da Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida para orientar sua decisao. Caso o 6rgao
nao possua, no seu quadro de pessoal, profissionais habilitados para emitirem parecer
tecnico, podera ser formulado por pessoa fisica ou juridica qualificada e contratada pela
Administragao.
101. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificaqao.
102. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessao, informando no “chaf a
nova data e horario para a sua continuidade.
lOS.Tambem nas hipoteses em que o Pregoeiro nao aceitar a proposta e passar a
subsequente, devera negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.
104.A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
105. Nos itens nao exclusivos para a p&rticipagao de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a
subsequente, bavera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorrencia do empale
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.
106. No julgamento das propostas, a pregoeira podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos os licitantes, atribuindoIhes validade e eficacia para fins de habilitagao e classiflcagao.
107.Encerrada a analise quanto a aceitagao da proposta, o pregoeiro verificara a
habilitagao do licitante, observado o disposto neste Edita!.
SEQAO XIX - DA VERIFICAGAO DAS CONDUCES DE PARTICIPAOAO E DA
documentagAo DE habilitagAo
108. Havendo aceitagao da proposta classificada em primeiro lugar quanto as
especificagoes do produto e compatibilidade do prego, a pregoeira verificara, como
condigao previa ao exame da documentagao de habilitagao, o eventual descumprimento
das condigoes de participagao, especialmente quanto a existencia de sangao que impega
a participagao no certame ou a futura contratagao, mediante a consulta aos seguintes
cadastres:
b) Cadastre National de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
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Controladoria-Geral da Uniao lwww.Dortaldatransparencia.eov.br/ceish
c) Cadastro Nac.onal de Condena^des Civets por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiga
(www.cni.ius.br/improbidade adm/consultar reQuerido.php).
d) Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condena$6es por Ilicitos Administrativos
- CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Uniao - TCU;
108.1 Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituigao das
consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica
do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
109. A consulta aos cadastres sera realizada em nome da empresa licitante e tambem
de eventual tnatriz ou filial (cfr. Acordao TCU n° 1.793/11) e de sen socio majoritario (cfr.
art. 12 da Lei n° 8.429/92, que preve, dentre as sangoes impostas ao responsavel pela
pratica de ato de improbidade administrativa, a proibigao de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermedio de pessoa juridica da qual seja socio majoritario).
110. Constatada a existencia de vedagao a participagao no certame, a pregoeira
reputara o licitante inabilitado.
111. Ainda como condigao previa a habilitagao, para os itens ou grupos de participagao
exclusiva para ME/EPP ou equipaxados, ou na hipotese de exercicio da prerrogativa de
efetuar o lance de desempate previsto Lei Compiementar n° 123/2006, a Pregoeira
podera
consultar
o
Portal
da
Transparencia
do
Governo
Federal
(www.portaldatransparencia.gov.brl. na segao “Despesas - Gastos Diretos do Governo Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)", para verificar se o somatorio dos valores
das ordens bancarias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em
primeiro lugar no exercicio anterior ou corrente extrapola o faturamento maximo
permitido como condigao para esse beneficio.
112. Constatada a ocorrencia de qualquer das situagoes de extrapolamento do limite
legal, a Pregoeira indeferira a aplicagao do tratamento diferenciado em favor do licitante,
confbrme artigo 3°, §§ 9°, 9'-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a
consequente inabilitagao, sem prejuizo das penalidades incidentes.
113. Caso atendidas as condigoes de participagao, a habilitagao dos licitantes sera
verificada por meio dos documentos encaminhados em conjunto com a apresentagao da
proposta, por meio do sistema.
113. 1. O LICITANTE DEVE ATENTAR PARA O LOCAL PR6PR10 EX1STENTE WO
SISTEMA PARA INSERCAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO PARA QUE OS
MESMOS NAO SEJAM AWEXADOS NO MESMO LOCAL DA PROPOSTA. CASO
CONTRARIO, A PROPOSTA SERA DESCLA8S1FICADA POR IDENT1F1CACAO.
114. A verificagao pelo Pregoeiro ou equipe de apoio, nos sitios eletronicos oficiais de
orgaos e entidades emissores de certidoes constitui meio legal de prova, para fins de
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habilitasao, conforme art. 43, §3°, do Decreto 10.024, de 2019.
115. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagao complementares.
necessaries a confirraagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante
sera convocado a encaminha-los, em formate digital, via sistema, no prazo de 02 (duas)
boras, sob pena de inabilitagao.
116. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisites
mediante apresentagao dos documentos originals nao-digitais quando houver duvida em
relagao a integridade do documento digital.
117. Nao serao aceitos documentos de habilitagao com indicagao de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
118. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.
119. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizacao do recolhimento dessas contribuigoes.
120. Se o licitante nao atender as exigencias de habilitagao, a Pregoeira procedera na
forma prevista na Segao "DA REABERTURA DA SESSAO PtlBLICA”.
121. Caso todos os licitantes forem inabilitados, o pregoeiro encaminhara os autos a
autoridade competente para que esta analise a viabilidade de aprovagao da dispensa de
cumprimento de requisite de habilitagao de que trata o art.
da Lei n° 13.979, de
2020, ou entao conceder aos licitantes prazo de quatro dias uteis para envio de nova
documentagao de habilitagao, nos termos do art. 48, §3° da Lei n° 8.666 de 1993.
SEQAO XX - DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAGAO
122. A proposta comercial, enviada exclusivamente pelo sistema, devera center os
seguintes elementos:
a) Ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;
b) Center a indicagao do banco, numero da conta e agencia do licitante vencedor, para
fins de pagamento.
c) A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragao no
decorrer da cxecugao do contrato e aplicagao de eventual sangao a Contratada, se for o
caso.

V
CERTIFICAQAO DIGITAL: OH/8CZY8FQUYOZV2FYICXQ
Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
27 de Abril de 2020
26-Aro - N° 4751

Salinas da Margarida

DiarioOfi^ScOfif/lnp

MUNlClPiO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Sdinos da Margarida
p'sCOLAPMINOTWCtoEPlANEJAMINTO

d) Todas as especificagoes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedencia, vinculam a Contratada.
e) Nome, endereipo, CNPJ e Inscri$ao estadual/municipal;
i) Niimero do processo e do pregao;
g) Especificapao de forma detalhada do objeto da presente licitapao, em rigorosa
conformidade com as especifica9des do Edital e seus Anexos, nao se admitindo propostas
alternatives.
h) Os pregos deverao ser expresses em moeda corrente nacional, o valor unitario em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n° 8.666/93).
i) Ocorrendo divergencia entre os pretjos unitarios e o prego global, prevalecerao os
primeiros; no caso de divergencia entre os valores numericos e os valores expresses por
extenso, prevalecerao estes ultimos.
j) A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
center alternatives de prego ou de qualquer outra condigao que induza o julgamento a
mais de um resultado, sob pena de desclassificagao.
k) A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nao sendo
considerada aquela que nao corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabelega
vinculo a proposta de outro licitante.
l)As propostas que contenham a descrigao do objeto, o valor e os documentos
complementares estarao disponiveis na internet, apos a homologagao.
126.A proposta de pregos devera ser apresentada juntamente com a Declaragao de
Elaboragao Independente de Proposta, conforme Modelo constante no Edital.
127.Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverao ser entregues
acompanhados da tradugao para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor
Juramentado.
128.Caso os documentos sejam de procedencia estrangeira deverao tambem ser
devidamente consularizados.

SE^AO XXI - DA AMOSTRA
129. A Pregoeira, a pedido do setor tecnico da Secretaria Municipal de Assistencia Social,
podera solicitar ao licitante classificado em primeiro lugar amostra dos produtos
ofertados, que deverao ser encaminhados a Secretaria Municipal de Assistencia Social,
no horario de OShOOmin as 12h00min e das 14h00min as 17h00min, no prazo de 03
(ties) dias uteis, a partir da solicitagao.
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130.A amostra devera estar devidamente identificada com o nome do licitante, center os
respectivos prospectos e manuals, se for o caso, e dispor na embalagem de informagoes
quanto as suas caracteristicas, tais como data de fabricagao, prazo de validade,
quantidade do produto, sua marca, numero de referenda, codigo do produto e modelo.
131.0s materials de origem estrangeira deverao apresentar informagoes em lingua
portuguesa, suficientes para analise tecnica do produto.
132.0s produtos apresentados como amostra poderao ser abertos, desmontados,
instalados, conectados a equipamentos e submetidos aos testes necessaries.
133.Os demais licitantes serao notificados para, querendo, acompanhar a apresentagao e
analise das amostras ofertadas pelo licitante vencedor.
134.Sera rejeitada, mediante despacho fundamentado, a amostra que nao atender as
especificagdes descritas neste edital.
135.Enquanto nao expirado o prazo para entrega da amostra, o licitante podera
substituir ou efetuar ajustes e modificagoes no produto apresentado.
136,Sera desclassificada a proposta do licitante que tiver amostra rejeitada por mais de
uma vez ou nao entrega-la no prazo estabelecido.
137.Se a amostra for aceita, do quantitativo total a ser entregue pelo licitante vencedor
serao subtraidos os produtos apresentados como amostra.
138.Se a amostra for rejeitada mais de uma vez, a Pregoeira examinara a proposta do
licitante subsequente, atentando-se para o disposto na Segao “DA REABERTURA DA
SESSAO PtlBLICA”.
139.Caso a proposta do licitante subsequente seja aceita e o licitante habilitado, a
pregoeira solicitara, no prazo estabelecido neste Edital, amostra dos produtos ofertados.
140.Ap6s a homologagao do certame, o licitante tera 30 (trinta) dias liteis retirar a
amostra rejeitada no mesmo enderego onde foi entregue. Apds esse prazo, as amostras
nao retiradas serao descartadas.
SEQAo XXII • DOS RECURSOS
141.Declarado o vencedor, a Pregoeira abrira prazo de 02 (duas) boras durante o qual
qualquer licitante podera, de forma imediata e motivada, em campo prbprio do sistema,
manifestar sua intengao de recorrer.
No oreeao. eletronico ou oresencial. o iuizo de admissibilidade das intencoea de
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recurso deve a-galiar tao somente a presenca dos uressupostos recursais
(sucumbencla, tempestividade. legitimidade. interesse e motivacaol. scm adentrar.
antecipadamente. no merito da questao, Acordao 602/2028-Plenario [ Relator: VITAL
DO RfiGO
142.Durante o prazo para manifesta^ao da inten^ao de recorrer, os licitantes
interessados poderao solicitar a Pregoeira o envio por meio eletronico, preferencialmente,
ou outro meio habil, de acordo com os recursos disponiveis no orgao dos documentos de
habilitapao apresentados pelo licitante declarado vencedor do certame ou de qualquer
outro documento dos autos.
143.Havendo quern se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existencia de motivapao da intenpao de recorrer, para decidir se admite ou nao o recurso,
fundamentadamente.
143.1Nesse memento o Pregoeiro nao adentrara no merito recursal, mas apenas
verificara as condipoes de admissibilidade do recurso.
143.1 no juizo de admissibilidade das intengoes de recurso deve ser avaliada tao somente
a presenga dos pressupostos recursais: sucumbencia, tempestividade, legitimidade,
interesse e motivagdo - TCUAc. 520/2014-Plemirio, item 9.5.1.
144,A falta de manifestacao imediata e motivada da intencao de interpor recurso.
no momento da sessao publica deste Pregao. implica decadencia desse direito.
ficando a Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.
145.Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entao, o prazo de 1 luml
dia para apresentar as razoes. pelo sistema eletronico. ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazoes tambem pelo sistema
eletronico, em outros tres dias, que comeparao a contar do termino do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa
de seus interesses.
146.0 acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.
147.Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no
enderepo constante neste Edital.
SEQAO XXIII - DA ADJUDICA£AO E HOMOLOGA^AO
148.0 objeto da licitapao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso nao haja interposipao de recurso, ou pela autoridade competente, apos a
regular decisao dos recursos apresentados.
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149.Ap6s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatorio.
150.A existencia de prepos registrados nao obriga a Administragao a firmar as
contratagdes que deles poderao advir, facultando-se a realizagao de licitagao especifica
para a aquisigao pretendida, sendo assegurada ao beneficiario do registro a preferencia
de fomecimento em igualdade de condicoes.
SEgAO XXIV - DA CONTRATA(?AO COM OS FORNECEDORES
165. A contratagao com o fomecedor, de acordo com a necessidade do orgao, sera
formalizada por intermedio de (a) instrumento contratual; b) nota de empenho de
despesa; ou c] autorizagao de compra, conforme disposto no artigo 62 da Lei n°
8.666/93.
166.0 orgao convocara o licitante vencedor para, a cada contratagao, no prazo de 03
(tres) dias uteis, (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 a
contratagao, sem prejuizo das sangoes previstas no Edita! e na Lei 8.666/93.
167.Esse prazo podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagao justificada do
fomecedor e aceita pela Administxagao.
168.Previamente a formalizagao de cada contratagao, a Prefeitura Municipal realizara
consulta da regularidade fiscal, do Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas - CEIS e do Cadastro Nacional de Condenagoes Civeis por Atos de
Improbidade Administrativa, para identificar possivel proibigao de contratar com o Poder
Publico e verificar a manutengao das condigoes de habilitagao.
169.Na hipotese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situagao
perante o cadastro no prazo de ate 05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplicagao das
penalidades previstas no edital e anexos.
170.£ vedada a subcontratagao total do objeto do contrato.
171.As empresas a serem subcontratadas deverao ser indicadas e qualificadas pela
empresa contratada, com a descrigao dos bens a serem fornecidos e seus respectivos
valores.
172.A subcontratagao somente sera autorizada mediante apresentagao, pela empresa
subcontratada, de toda a documentagao de habilitagao exigida neste Edital.
173.A empresa contratada e responsavel pelos danos causados pela subcontratada a
Administragao ou a terceiros na execugao do objeto subcontratado.
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174.A empresa contratada compromete-se a substituir imediatamente a empresa
subcontratada, na hipotese de extingao da subcontratagao, sob pena de aplicacao das
sangbes previstas no edital e seus anexos.
175.Aplicam-se as empresas subcomratadas todas as restrigoes previstas neste edital.
176.A Contratada devera manter durante toda a execucao do contrato, em
compatibilidade com as obriga?6es assumidas, todas as conduces de habilitacao e
qualificagao exigidas na licitagao.
177.Durante a vigencia do contrato, a fiscalizagao sera exercida por um representante da
Contratante, ao qual competira registrar em relatorio todas as ocorrencias e as
deficiencias verificadas e dirimir as duvidas que surgirem durante sua vigencia, de tudo
dando ciencia a Administracao.
SEQAO XXVIII - DA GARANTIA DO CONTRATO
178.Nao sera exigida garantia da execugao do contrato, mas o CONTRATANTE podera
reter 5% (cinco por cento) de cada montante a pagar, para assegurar o pagamento de
multas, indenizagdes e ressarcimentos devidos pelo CONTRATADO, retengao esta que
sera paga ao CONTRATADO quando do ultimo pagamento devido, deduzida, se for o
caso, das multas, indenizagdes e ressarcimentos.
SEpAo XXIX - DO INSTRUMENTO do contrato
179.A contratagao sera formalizada atraves de contrato, quando for o caso.
seqAo

XXX - da vigencia do contrato

180.0 contrato tera vigencia de ate 06 (seisl meses. observada a vigencia do credito
orgamentario.
181.0 prazo de vigencia podera ser aumentado ou reduzido ao prazo necessario para a
entrega do bem, recebimento e pagamento, observados os limites legais.
seqAo

XXXI - DO preco

182.Durante a vigencia de cada contrato, os pregos sao fixos e irreajustaveis.
SEQAO XXXII • DAS OBRIGAQOES DO CONTRATADO
183.0 contratado obriga-se a:
a) foraecer os bens de acordo com as especificagoes tecnicas constantes no instrumento
convocatdrio e no presente contrato, nos locals determinados, nos dias e nos tumos e
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horarios de expediente da Administrafao;
b)zelar pela boa e completa execucao do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla a?ao fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE,
atendendo prontamente as obsewa^des e exiger.cias que Ihe forem solicivadas;
c)comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento
do contrato;
djarcar com todo e qualquer dano ou prejuizo de qualquer natureza causado ao
CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em consequencia de erros, impericia
propria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o
equivalente a todos os danos decorrentes de paralisagao ou intermpcao do fornecimento
contratado, exceto quando isto ocorrer por exigencia do CONTRATANTE ou ainda por
caso fortuito ou forga maior, circunstancias que deverao ser comunicadas no prazo de 48
(quarenta e oito) boras apos a sua ocorrencia;
e)manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigafbes
assumidas, todas as condipoes de habilitapao e qualificapao exigidas na licitapao;
f)providenciar e manter atualizadas todas as licenpas e alvaras junto as repartipoes
competentes, necessaries a execupao do contrato;
gjefetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execupao do objeto do
presente contrato, bem como observer e respeitar as Legislapoes Federal, Estadual e
Municipal, relativas ao objeto do contrato;
h)adimplir os fomecimentos exigidos pelo instrumento convocatorio e pelos quais se
obriga, visando a perfeita execupao 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
especificapoes e/ou norma exigida, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de
infraestrutura e equipe tecnica necessaria a sua execupao;
kjtrocar, as suas expensas, o bem que vier a ser recusado;
Ijmanter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisao, direpao e mao de
obra para execupao completa e eficiente do transporte dos bens;
m)emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislapao, contendo descripao dos
bens, indicapao de sua quantidade, prepo unitario e valor total.
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SEQAO XXXIII- DAS OBRIGAgOES DO CONTRATANTE
184.0 Municipio de Salinas da Margarida obriga-se a:
a)Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.
b)fomecer ao contratado os eiementos indispensaveis ao cumprimento do contrato, dentro
de, no maximo, 10 (dez) dias da assinatura;
c)realizar o pagamento pela execucao do contrato;
djproceder a publicapao resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos
na imprensa oficial, condigao indispensavel para sua validade e eficacia, no prazo de 10
(dez) dias corridos da sua assinatura.
SEgAO XXXIV - DAS CONDigOES DE ENTREGA DO OBJETO
a) O inicio do fornecimento do objeto desta licitagao se data apos a entrega da
Autorizagao de Fornecimento a contratada;
b) O prazo para entrega do objeto da licitagao, e de 03 (tres) dias uteis a contar da data
do recebimento da Autorizagao de Fornecimento.
c] O(s) Produtos(s) licitados deverao ser entregues no municipio no enderego constante na
autorizagao de fornecimento encaminhado pela Secretaria Municipal de Assistencia Social,
nesta cidade.
d) O material devera ser entregue acondicionado adequadamente e acompanhado da
nota fiscal correspondente, devidamente preenchida.
SEgAO XXXV - DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
a) O inicio do fornecimento dos materials se dara apos a entrega da nota de empenho, bem
como da Autorizagao de fornecimento a contratada;
b) O prazo para entrega do objeto da licitagao, e de 03 (tres) dias uteis a contar da data
do recebimento da nota de empenho e da Autorizagao de Fornecimento que sera emitida
via e-mail, com numeragao especifica para registro do envio e acompanhamento de prazo
de entrega.
c) 0(s) Material(is) licitados deverao ser entregues no horario das 08:00 as 15:30, no
enderego constante na autorizagao de fornecimento encaminhado pela Secretaria
Municipal de Assistencia Social.
d) Os materials deverao ter no ato da entrega, os prazos minimos estabelecidos no termo
s
:
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de referencia.
e) Os materials recusados pelo contratante devera(ao) ser substituido(s), automaticamente
no prazo maximo de 05(cinco) dias uteis, contados da data da notificacpao, correndo por
conta do fomecedor as despesas de devolugao dos produtos recusados.
f) Nao serao admitidos, para efeito de recebimento, materials que estejam em desacordo
ou conflitante com quaisquer especificagoes prescritas no Termo de Referencia;
g) O recebimento sera confiado a uma Comissao composta de, no minimo, 3
(tres) membros (servidores) devidamente autorizados, conforme estabelece o § 8°, do
artigo 15, da Lei 8.666/93.
h) Todos os produtos deverao estar em conformidade com a Nota de
Empenho/Autorizaqao de Fornecimento, que podera ser acompanhada da Relagao de
Itens ou de outro documento emitido pela SECRETARIA SOLICITANTE;
i) O recebimento se dara em observancia com os artigos 73 a 76 da Lei
8.666/1993. e ainda:
a. PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificagao da conformidade dos
materiais com a especificacao, bem como se a Nota Fiscal(NF)/Fatura encontra lavrada
sem incorreqoes;
b. A CONTRATANTE tera o prazo maximo de ate OS (cinco) dias uteis, podendo ser
prorrogado por uma vez e por igual periodo, contados da data de recebimento, para
verificar se os produtos fornecidos e a NF/Fatura estao em consonancia com o Edital e
com seus anexos.
c. DEF1NITIVAMENTE, apos a verificagao da qualidade e quantidade dos materiais e
consequente aceitagao.
j) Apos o recebimento provisorio o ALMOXARIFADO DA SAODE atestara a Nota Fiscal se
constatado que os materiais atendem ao edital;
k) Caso os materiais se encontrem desconforme ao exigido no Edital, a CONTRATANTE
notificara a CONTRATADA para substitul-los no prazo de ate OS(cinco) dias uteis
contados da notificagao;
1) Neste caso, o recebimento do(s) material(is) escoimado(s) dos vidos que deram causa a
sua troca sera considerado recebimento provisorio, ensejando nova contagem de prazo
para o recebimento definitivo, estando a CONTRATADA passivel de penalidade(s) pelo
descumprimcnto das condigoes cditalicias;
m) O recebimento provisorio ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela solidez
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e seguranpa dos produtos, nem etico-profissional pela perfeita execugao do contrato.
dentro dos liraites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
n) A carga e a descarga serao por conta da CONTRATADA, sem onus de frete para a
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE DE SALINAS DA MARGARIDA-BA.
185. A CONTRATANTE recusara os materials aas seguintes hipoteses OUANDO:
185.1 houver qualquer situagao era desacordo entre os materials fornecidos e o Edita!
do Pregao e de seus Anexos ou a Nota de Empenho;
185.2 a Nota Fiscal/Fatura estiver com a especificagao do objeto e quantidades em
desacordo com o discriminado no Edital, seus anexos e na proposta adjudicada;
185.3 a Nota Fiscal deixar de center os nomes dos materials, assim como: LOTE,
VALIDADE, DATA DE FABRICAQAO e MARCA;
185.4 os produtos apresentarem vicios de qualidade funcionamento ou serem
iraproprios para o uso, ou ainda possuirem defeitos de fabricagao;
185.5 Ainda que ocorra a situagao prevista na linea “d” do inciso II do art. 65 da Lei
Federal n° 8.666/93, a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, se julgar conveniente,
podera optar por cancelar o contrato (quando for o caso) e iniciar outro processo
Licitatorio.
SEQAO XXXVI - DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO
186.0 contratado e responsavel pelos danos causado a Administragao ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dole na execugao do contrato.
187.0 recebimento provisorio ou definitive do objeto nao exclui a responsabilidade do
contratado pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.
SEQAO XXXVII - DA GARANTIA DO PRODUTO
188.0s materials devem ter a garantia/validade minima de 12 (doze) meses contados
do atesto da nota fiscal;
188.1A CONTRATADA fica obrigada a manter a garantia/validade dos produtos exigida
no Edital e seus anexos, sob pena de softer as sangoes legais aplicaveis, alem de ser
obrigado a reparar os prejuizos que causar a SECRETARIA DE SAtJDE DE SALINAS DA
MARGARIDA-BA ou a terceiros decorrentes destes eventos (garantia/validade);
188.2Durante o periodo de garantia dos produtos, a CONTRATADA devera arcar com os
custos concementes a consertos e substituigoes em decorrencia de defeitos de
fabricagao, transporte, avarias, embalagem ou armazenamento e outros, os quais devem
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ser realizados no prazo maximo de ate 05 (cinco) dias uteis contados da notifica^ao da
SECRETARIA DE SAUDE.
189.Durante o prazo de garantia, o contratado obriga-se a substituir ou reparar, as suas
expensas, qualquer produto que apresente defeito que nao seja decorrente do desgaste
natural ou do incorreto manuseio do produto.
SEQAo XXXVIII - DO PAGAMENTO
190.0 pagamento sera realizado no prazo maximo de ate 30 (trinta) dias, contados da
apresentapao da fatura, atraves de ordem bancaria, para credito em banco, agenda e
conta corrente indicados pelo contratado.
190. IE vedada expressamente a realizapao de cobranpa de forma diversa da estipulada
neste Edital, em especial a cobranpa bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de
titulo, sob pena de aplicapao das sanpoes previstas no edital e indenizapao pelos danos
decorrentes.
191.0 pagamento sera precedido de consulta da regularidade fiscal, para comprovapao
de cumprimento dos requisites de habilitapao estabelecidos neste edital.
191. INa hipotese de irregularidade na condipao fiscal, o contratado devera regularizar a
sua situapao perante o cadastro no prazo de ate 02 (dois] dias uteis, sob pena de
aplicapao das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisao do contrato.
192.Havendo erro na apresentapao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes a contratapao, ou, ainda, circunstancia que impepa a Equidapao da despesa,
o pagamento ficara pendente ate que o contratado providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a regularizapao da situapao,
nao acarretando qualquer onus para a Contratante.
193.A Administrapao deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as
multas e/ou indenizapoes devidas pelo contratado.
194.0 desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de
processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditorio e a ampla
defesa, com os recursos e meios que Ihes sao inerentes.
195.E vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou creditos decorrentes do
contrato.
196.Quando da ocorrencia de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administrapao, o valor devido devera ser acrescido de compensapao
fmanceira, e sua apurapao se fara desde a data de seu vencimento ate a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serao calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao
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mes, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagao das seguintes formulas:
I=(TX/100)/365
EM = I x N x VP, onde:
I = Indice de compensacao fmanceira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
SE<?AO XXXIX - DAS SAN^OES ADMINISTRATIVAS
197.Comete infrafao administrativa, nos termos da Lei n° 10.520 de 2002, o
licitante/adjudicatario que:
a) nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
b) nao assinar a ata de registro de prepos, quando cabivel;
c) apresentar documentagao falsa;
d) deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
e) ensejar o retardamento da execucao do objeto;
f) nao mantiver a proposta;
g) cometer fraude fiscal;
h) comportar-se de modo inidoneo;
198. As sanqioes do item acima tambem se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserve, em pregao para registro de pre90s que, convocados, nao honrarem o
compromisso assumido injustificadamente.
199. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declarafao falsa quanto as
conduces de participate, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
os licitantes, em qualquer momento da bcita^ao, mesmo apos o encerramento da fase de
lances.
a. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragoes discriminadas
nos subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabUidade
civil e criminal, as seguintes sangoes:
i. Advertencia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao
acaixetarem prejuizos significativos ao objeto da contratagao;
ii. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
iii. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o orgao,
entidade ou unidade administrativa pela qua! a Administragao
Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de ate dois anos;
iv. Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio, pelo prazo de
ate cinco anos;
b. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, enquanto perdurarem os motives determinantes da punigao ou ate
que seja promovida a reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou
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c.
d.

e.

f.

a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sangoes.
Caso o valor da multa nao seja suflciente para cobrir os prejuizos causados
pela conduta do licitante, o Municipio podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Codigo Civil,
A aplicapao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrative que assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n0
8,666, de 1993 e no Decreto Municipal n0 156/2018.
A autoridade competente, na aplicagao das sangoes, levara em consideragao
a gravidade da conduta do infrator, o carater educative da pena, bem como
o dano causado a Administragao, observado o principio da
proporcionalidade.

200.0 atraso injustificado na execugao do contrato sujeitara o contratado as seguintes
penalidades:
a) Advertencia por escrito;
b)Multa de mora de 0,03% sobre o valor do contrato por dia de atraso, ate o limite de 30
(trinta) dias, apos o qual sera caracterizada a inexecugao total do contrato;
cjMulta compensatoria de ate 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato;
d)Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com a
Administragao;
e)Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica
enquanto perdurarem os motives determinantes da punigao ou ate que seja promovida a
reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes;
201.A inexecugao total ou parcial do contrato sujeitara o contratado as seguintes
penalidades:
a) Advertencia por escrito em caso de inexecugao parcial, multa compensatoria de 0,03%
sobre o valor do contrato por ocorrencia, ate o limite de 10% (vinte por cento).
b) Em caso de inexecugao total, multa compensatoria de ate 10% (vinte por cento) sobre
o valor do contrato;
c) Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com a
Administragao;
d)Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica
enquanto perdurarem os motives determinantes da punigao ou ate que seja promovida a
reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes;
202. As sangoes do item acima tambem se aplicam aos integrantes do cadastre de
reserva, em pregao para registro de pregos que, convocados, nao honrarem o
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compromisso assumido injustificadamente.
203.Q-uein, convocado dentro do prazo de vaiidade da sua proposta, nao celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documenta^ao falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execrufao de seu objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execute do contrato, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude
fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com o Municipio e, sera descredenciado no
Cadastro de Fornecedores do Municipio pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, sem prejuizo
da aplica^ao de multa em percentual equivalente a multa prevista para inexecucao total
do contrato e das demais comina^oes legais.
204.As sancoes de suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de
contratar e de declaraqao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraqao
poderao tambem ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que:
a)Tenham sofrido condenaqao defmitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
b)Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitaqao;
c)Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administrapao em virtude
de atos ilicitos praticados.
205.As penalidadcs serao aplicadas apos regular processo administrative, em que seja
assegurado ao licitante o contraditorio e a ampla defesa, com os meios e recursos que
Ihes sao inerentes.
206.A multa sera descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente
devidos pela Administrapao.

SEQAO XL • DA RESCISAO DO CONTRATO
207.Constituent motive para rescisao do contrato:
a. O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificapoes, projetos ou prazos;
b. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificapoes, projetos e prazos;
c. A lentidao do seu cumprimento, levando a Administrapao a comprovar a
impossibilidade da conclusao do fornecimento, nos prazos estipulados;
d. O atraso injustificado no inicio do fornecimento;
e. A paralisapao

do

fornecimento,

sem justa causa e previa comunicapao a
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Adminis tragao;
f. A subcontratagao total do seu objeto, a associagao do contratado com outrem, a
cessao ou transferencia, total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou incorporagao, nao
admitidas neste edital e no contrato;
g. A subcontratagao parcial do seu objeto, sem que haja previa aquiescencda da
Administragao, e autorizagao expressa no Edital ou contrato;
h. O desatendimento das determinagoes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;
i. O cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas na forma do § 1° do art.
67 da Lei nc 8.666/93;
j. A decretagao de falencia ou a instauragao de insolvencia civil;
k. A dissolugao da sociedade ou o falecimento do contratado;
1. A alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execugao do contrato;
m.Razoes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o
contratante e exaradas no process© administrative a que se refere o contrato;
n. A supressao, por parte da Administragao, das compras, acarretando modificagao do
valor inicial do contrato alem do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93;
o. A suspensao de sua execugao, por ordem escrita da Administragao, por prazo superior
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagao da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo
prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de indenizagdes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas destnobilizagdes e mobilizagdes e outras previstas,
assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do
cumprimento das obrigagdes assumidas ate que seja normalizada a situagao;
p. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragao
decorrentes do fomecimento, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagao da ordem interna ou guerra, assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigagdes ate que
seja normalizada a situagao;
q. A nao liberagao, por parte da Administragao, de area, local ou objeto para execugao do
fomecimento, nos prazos contratuais;
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r. A ocorrencia de case fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execugao do contrato;
s. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuizo
das sangoes penais cabiveis.
t. No procedimento que visa a rescisao do contrato, sera assegurado o contraditorio e a
ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrugao inicial, o CONTRATADO tera o
praao de 05 (cinco) dias uteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuizo da
possibilidade de o CONTRATANTE adotar, motivadamente, providencias acauteladoras.

SEpAO XLI - DA REVOGACAO DO PROCEDIMENTO
208.A Administragao podera revogar a licitagao por razoes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta.
209.A revogagao sera prccedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
SE<?AO XLII - DA ANULAQAO DO PROCEDIMENTO
210.A Administragao, de oficio ou por provocagao de terceiros, devera anular o
procedimento quando eivado de vicio insanavel.
211.A anulagao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
212-A nulidade do procedimento de licitagao nao gera obrigagao de indenizar pela
Administragao.
213.A declaragao de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na
nulidade dos atos que diretamente dependam, ou seja, consequencia do ato anulado.
214.Quando da declaragao de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicara expressamente os atos a que ela se estende.
215.A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os
efeitos juridicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, alem de desconstituir
os ja produzidos.
216.A nulidade do contrato nao exonera a Administragao do dever de indenizar o
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contratado pelo que este houver executado ate a data em que ela for declarada e por
outros prejuizos regularmente comprovados, contanto que nao Ihe seja imputavel,
promovendo-se a responsabilidade de quem Ihe deu causa.
217.Nenhum ato sera declarado nulo se do defeito nao resultar prejuizo ao interesse
publico ou aos demais interessados.
SEtpAO XLIII • DO FORO
218.0 foro para dirimir questoes relativas ao presente Edital sera o de Nazare, com
exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
SE(?AO XLIV • DISPOSIQdES FINAIS
219.0 desatendimento de exigencias formais nao essenciais nao importara no
afastamento do licitante, desde que seja possivel a aferifao da sua qualificapao e a exata
compreensao da sua proposta.
220.As normas que disciplinam este Pregao Eletronico serao sempre interpretadas em
favor da ampliapao da disputa entre os interessados, sem comprometimento da
seguranpa da futura aquisipao.
221 .£ facultada a Pregoeira ou a autoridade competente, em qualquer fase da licitacao, a
promopao de diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instrupao do processo,
inclusive flxando prazo para resposta dos licltantes quando lies for solicitada
qualquer informapao ou documento, vedada a inclusao posterior de documento ou
informapao que deveria constar do processo desde a realizapao da Sessao Publica.
222.Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento.
223.0s prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na Prefeitura
Municipal de Salinas da Margarida.
SE<pAO XLV • DOS ANEXOS
224.Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:
a]Termo de Referencia-Anexo I;
bjModelo de Dedarapao de Elaborapao Independente de Proposta - Anexo II;
c)Modelo de Dedarapao de Enquadramento (Lei Complementar n.° 123/06) - Anexo III;
d)Modelo de Procurapao /Pratica de Atos Concementes ao Certame - CredenciamentoAnexo IV;
e)Modelo de Dedarapao de Pleno Conhecimento e Atendimento as Exigencias de
Habilitapao Anexo V;
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i)Modelo de Declarapao de Plena Cienda e Concordanda as condipoes editalicias - Anexo VI;
g)Modelo de Declaragao de Inexistencia de Menor-Anexo VI;
hjMinuta do Contrato- Anexo VII;
i)Modelo de Proposta de Pre?os - Anexo VIII.
Salinas da Margarida - BA, 27 de abril de 2020

PATRICIA ANDRADE FONSECA
Pregoeixa
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PREGAo ELETRfiNICO Ne. 024/2020
ANBXO I -

TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N* 097/2020
ANEXO I
1 • OBJETO:
1.1.

ConsUlui objeto desVa Ucita^&o a aeleg&o de pTopostas para aquiei^do ibtura c

eventual de cestaa bfislcas, para enfrentamento da situaf&o decorrente da
PANDEMIA

DE COVID-19 para atender aa farailias e pessoas em situaq&o de

vulnerabilidade e Imposaibllidade de manuten^fto decorrente do laolamento Social
do Municipio de Salinas da Margarida, na modalidade Pregdo Eletrdnico para
Registro de Pregoa, conforme especiiicaches constantes do Editnl e scus Ancxos, e
quantitativos constantes neste Termo de Referenda.
1. META PfSICA
2.1. Os matcriais lidtados sdo os seguintes:
LOTEOl
CESTA BASICA (CONTENPO OS SEGUINTES 1TENS):

IWCMd Udio

s/n, Conlro, Sjlindsild MJigGiidd-HA • Bi.isil • kH: 75 3Gfi910ni

CERTIFICAQAO DIGITAL: OH/8C2Y8FQUYOZVZFYICXQ
Esta edigSo encontra-se no site oficial deste ante.

-J jOr!CO[i[il20
Segunda-feira
27 de Abril de 2020
44-Ano - 4751

Salinas da Margarida

Diario Official do

MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL 0E

SoOnos do Morgorida
f SECOE «OMlNISTf»yo EPLANEJAWENTO

4 KG • ARROZ • PARBOIL1ZADO, classe longo fino, tipo 1. Embalagem contendo 1 kg, com
dados de identificagao do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, de
acordo as Nonnas e Resolugoes vigentes da ANVISA/MS.
FE1JAO CARIOQU1NHA, tipo 1. Embalagem com 01 kg, com identiflcagao do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido, de acordo com as Normas e/ou Resolugoes vigentes
da ANVISA/MS. 4 KG
ACtfCAR CRISTAL, contendo o minimo de 99,3% de sacarose, aparencia homogenea, livre de
sujidades, parasitos e larvas, cor branca, 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 legislagao vigente da ANVISA/MS c da Comissao Nacional de Normas c Padroes
para Alimentos - CNNPA. Rotulagem contendo no minimo, nome e CNPJ do fabricante, nome e
tipo do produto, numero do lote, data de fabricagao e data ou prazo de validade. 4 KG
CAFE-TORRADO E MOlDO Embalagem a vacuo de 250 gramas, de primeira qualidade, com
selo de pureza da Associagao Brasileira da Industria do Cafe - ABIC. O produto devera ter
registro no Ministerio da Saude e atender a Portaria 451/97 do Ministerio da Saudc e a
Resolugao 12/78 da Comissao Nacional de Normas e Padroes para Alimentos - CNNPA.
Embalagem contendo data de fabricagao e prazo de validade. 1 UND
FARINHA DE MANDIOCA, grupo seca, subgrupo fina, tipo 1, tipo classe branca. Embalagem
contendo 01 Kg, com dados de identificagao do produto, marca do fabricante, prazo de validade,
peso liquido e de acordo com as norma e/ou Resolugoes vigentes da ANVISA/MS. 4 UND
EXTRATO DE TOMATE, concentrado. Embalagem com 340 g, com dados de identificagao do
produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo com as Normas e/ou
Resolugoes da ANVISA/MS. 1 UND
OLEO COMESTIVEL, VEGETAL DE SOJA, puro, refinado, sem colestcrol, rico em vitamina E.
Embalagem com 900ml, com dados de identificagao do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido, e de acordo com as Normas e/ou Resolugoes da ANVISA/MS. 1 UND
V1NAGRE ALCOOL. Embalagem com 500ml, com dados de identificagao do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e de acordo com as Nonnas e/ou Resolugoes da ANVISA/MS. 1
UND
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER. Embalagem dupla contendo 400 g, com dados de
identificagao do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo com
as Normas e resolugoes vigentes da ANVISA/MS. 1 PCT
MACARRAO TIPO ESPAGUETE n° 8, a base de farinha, com ovos. Embalagem com 500 g, com
dados de identificagao do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, de
acordo com as Normas e/ou resolugoes vigentes da ANVISA/MS. 1 PCT
MARGARINA VEGETAL, lipidios totals maximo de 80%, acondicionado em embalagem pote
contendo 250g, validade do produto nSo podera ser inferior a 5 meses, contados a partir da data
de sua entrega. O produto deve ser registrado junto ao Ministerio da Agricultura e/ou Ministerio
da Saude. Rotulagem contendo no minimo, o teor de lipidios totals, peso liquido, nome do
fabricante e do produto, CNPJ do fabricante, numero do lote, data de fabricagao e data ou prazo
de validade. Embalagem Primaria Pote Plastico atoxico e lacrado. 1 UND
LEITE EM P6, INTEGRAL, instantaneo, enriquccido com vitaminas A, C, D c ferro. Embalagem
com 200 g, com dados de identificagao do produto, marca do fabricante, data de fabricagao,
prazo de validade e de acordo com as Normas e/ou Resolugoes vigentes da ANVISA/MS. O
produto devera ter registro no Ministerio da Saude e/ou Ministerio da Agricultura. 1 PCT,
MASSA DE SOPA tipo ave maria, massa alimenticia tipo seca vitaminada, com semola, tipo
argolinha isenta de sujidades, parasites. Embalagem com 500 g, com dados de identificagao do
produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, de acordo com as Norma e/ou
Resolugoes vigentes da ANVISA/MS.
1 UND- 01 FRANGO CONGELADO embalagem com 02 kg

TOTAL DE 8.000 (oito mil) CESTAS.
VALOR TOTAL ESTIMADO DE CADA CESTA: R$ 108,86 (CENTO E OITO MIL REAIS
E OITENTA E SEIS CENTAVOS).
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 870.880,00 (OITOCENTOS E SETENTA MIL,
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OITOCENTOS E OITENTA REAIS).
088: As etnpres&s devetao apresentar na proposta escrita os valores unit^rios e
totals de cada item integrante da cesta.
2.1.1. Nao serao aceitos nenhum preco unitario ou global, superiores ao medio
estimado, constante no respective edital.
2.2. Local e Prazo da Entrega: O produto desta licitapao elencado no item 1.1 “Do
Objeto”, serao entregues no endereco informado na Ordem de Fomecimento. Os
materials deverao ser entregues no prazo de 03 {ties} dias utsls, contados da solicitapao
do CONTRATANTE, podendo este prazo ser prorrogado, conforme conveniencia da
administrapao. Nao sera possivel a prorrogapao de prazos no caso de previsao na Ordem
de Fornecimento acerca da nao possibiiidade de prorrogapao do prazo.
2.3. Prazo de validade: O prazo de validade do contrato sera de 06 (seis) meses.
2.4. Os valores utilizados para a estimativa da Administrapao correspondem ao valor
medio dos itens licitados, no banco de prepos.
3 - ESPECIFICAgOES PARA ELABORA<?Ao DA PROPOSTA DE PREQOS:
3.1. Quanto ao modelo:
3.1.1. O proponente devera elaborar a sua proposta de prepos de acordo com as
exigencias constantes do Anexo I - Termo de Referenda, em consonancia com o
modelo do Anexo IV - Planilha de Quantitativos e Proposta de Prepos, expressando
os valores em moeda national - Reals e centavos, em duas casas decimals, ficando
esclarecido que nao serao admitidas propostas alternatives.
3.1.2. A proposta de prepos devera ser apresentada juntamente com a
Declarapao de Elaborapao Independents de Proposta, conforme modelo anexo ao
presente edital.
3.1.3. No caso de microempresas e empresas de pequeno porte interessadas na
concessao de tratamento diferenciado assegurado pela Lei Complementer n0 123/2006,
tambem devera constar do envelope de proposta de prepos a Declarapao de
Enquadramento (Lei Complementer n8 123/06] em consonancia com o modelo do
Anexo III
3.1.4 Tambem devera constar do envelope de proposta de prepos a Declarapao
de Pleno Conhecimento e Atendimento as exigencias de habilitapao, conforme o
modelo constante do Anexo IX.
3.2. Quanto ao Conteudo da Proposta de Prepo:
3.2.1. No valor da proposta deverao estar contempladas todas e quaisquer despesas
necessarias ao fiel cumprimento do objeto desta licitapao, tais como: impostos, tributes,
encargos e contribuipoes sotiais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e denials despesas
inerentes, devendo o prepo ofertado corresponder, rigorosamente as especificapoes do
objeto licitado.
3.2.2. A marca, o prazo de garantia, as caracteristicas e, quando exigjvel, o modelo e a
referencia de cada um dos bens ofertados deverao ser informados na proposta. Nos
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produtos naturals devera constar a expressao “in natura”.
3.2.2.1. Entende-se por produtos naturais aqueles que nao sao submetidos a processo
de industnalizacao, inclusive embalagem, tais como frutas e verduras.
3.2.3. A marca indicada sera uma so para cada item, sem possibilidade de substituifao
por qualquer outra.
3.2.4. Todas as caracteristicas declaradas devem ser descritas pelos licitantes e
comprovadas atraves de documentos de dominio publico emitidos pelo fabricante, tais
como: catalogos, manuals, fichas de especificapao tecnica ou paginas da internet
irapressas, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma
visual e/ou escrita.
3.2.5. Os materiais informativos utilizados para comprovar as especificaqoes dos
produtos cotados, que estejam impresses em idioma diverse do nacional, deverao ser
apresentados com traduqao para o portugues.

4 - DAS AMOSTRAS
4.2., Podera ser exigido do licitante vencedor amostras do produtos ofertados, caso a
Nutricionista Responsavel entendam necessario:
4.2.1. As amostras deverao ser apresentadas em embalagem original e intacta contendo
as segumtes informapoes:
a) Identificagao do produto;
b) Marca;
c) Nome e endereco do fabricante;
d) Ingredientes especificos;
e) Tabela nutricional;
1} Data de embalagem;
g) Numero do item e/ou data de validade (tempo de vida util);
h) Peso liquido; e,
i) Data de fabricagao
4.3. Para os produtos de origem animal, deve ser apresentada documentagao
comprobatoria de Servigo de Inspegao expedida pelo orgao competente ou documento
equivalente.
4.4. Os produtos que foram submetidos a algum tipo de processamento, deverao estar
embalados e rotulados.
4.5. A rotulagem dos produtos, inclusive a nutricional, devera seguir a legislagao
especifica em vigor.
4.6. Nao serao aceitas embalagens amassadas, oxidadas, com vazamentos ou qualquer
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outro defeito que possa comprometer a qualidade do produto.
4.7. No ato do recebimento dos produtos, somente serao aceitas embalagens nas
quantidades e medidas especificadas no edited.
4.8. Nao serao aceitos produtos podres, danificados ou passados.
4.9. As amostras serao analisadas pela Secretaria Municipal de Assistencia Social e pela
Vigilancia Sanitaria Municipal, nos seguintes itens:
1) Quanto a Embalagem:
I - Lacre;
II - Resistencia;
III - Identificagao do Produto;
IV - Praao de Validade; e,
V - Peso.
2) Quanto ao Produto:
I) Preservagao das caracteristicas naturals:
a) Aparencia;
b) Consistencia;
c) Sabor Caracteristico;
d) Odor;
e) Textura;
f) Rendimento;
g) Cocgao, Diluigao e Sedimentagao.
4.9.1. No rotulo devera estar descrito a composigao nutricional.
4.10. Nao serao permitidos os alimentos geneticaraente modificados (transgenicos).
4.11. O produto devera ser transportado e entregue em veiculos e embalagens adequadas
e mantendo a temperatura estipulada pela legislagao vigente. As amostras dos alimentos
pereciveis, sempre que solicitadas para analise de qualidade, deverao ser entregue em
Caixas Termicas (tipo Isopor) devidamente resfriados.
4.12. A nao apresentagao das amostras no prazo de solicitado ou a sua apresentagao em
desconformidade com o edital por mais de uma vez, havera a desclassificagao da
empresa, correspondente ao item solicitado a amostra.

S - OBRIGAQOES CONTRATUAIS ESPEClFICAS:
P

m
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5.1. A contratagao com o licitante vencedor obedecera as condigoes do instrumento de
contrato constante no anexo do presente edital, facultada a substdtuigao, a criterio da
Administragao, por instrumento equivalente, desde que presentes as condigoes do art.
62 da Lei Federal n° 8.666/93.
5.2. Alem das determinagdes contidas na minuta de contrato, bem como daquelas
decorrentes de leis, decretos e instrugoes, serao observadas, na contratagao derivada
deste instrumento convocatdrio, as seguintes Obrigagoes:
5.2 1. Fornecer os bens de acordo com as especificagoes tecnicas constantes no
instrumento convocatdrio e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e
nos turnos e horarios de expediente da Administragao;
5.2.2. Zelar pela boa e completa execugao do contrato e facilitar, por todos os meios ao
seu alcance, a ampla agao fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE,
atendendo prontamente as observagdes e exigencias que Ihe forem solicitadas;
5.2.3. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento do contrato;
5.2.4. arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo de qualquer natureza causado ao
CONTRATANTE e tereeiros, por sua culpa, ou em consequencia de erros, impericia
propria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o
equivalente a todos os danos decorrentes de paralisagao ou interrupgao do fomecimento
contratado, exceto quando isto ocorrer por exigencia do CONTRATANTE ou ainda por
case fortuito ou forga maior, circunstancias que deverao ser comunicadas no prazo de 48
(quarenta e oito) horas apos a sua ocorrencia.

6. JUSTIFICATIVAS
6.1. Justifica-se:
I - OCORRENCIA DE SITUAC?Ao DE EMERGENCIA
A Organizagao Mundial da Saude (OMS), em 30 de Janeiro de 2020, declarou
Emergencia em Saude Publica de Importancia Intemacional (ESPII), em decorrencia da
Infecgao Humana pelo novo corona virus (COVID-19).
A Portaria n° 188/GM/MS, publicada em 04 de fevereiro de 2020, declarou Emergencia
em Saude Publica de Importancia Nacional (ESPIN) em decorrencia da Infecgao Humana
pelo novo corona virus (2019-nCoV).
O Decreto Estadual n° 19.549, de 18 de margo de 2010 declarou situagao de emergencia
em todo o territorio baiano em virtude do desastre classificado e codificado como Doenga
Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme Instrugao Normativa do Ministerio da
Integragao Nacional n° 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de prevengao e
enfrentamento a COVID-19.
O Decreto Legislativa n° 06, de 20 de margo de 2020 aprovado pela Camara e Senado
que reconheceu a ocorrencia de estado de calamidade publica, nos termos da solicitagao
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do Presidente da Republica encaminhada por meio da Mensagem n“ 93, de 18 de margo
de 2020.
A Portaria n° 454, de 20 de margo de 2020 do Ministerio da Saude declarou, em todo o
territdrio nacional o estado de transmissao comunitaria do corona virus (covid-19).
O Decrelo Legislative n.0 2.787/2020 da Assembleia Legislativa da Bahia reconheceu a
ocorrencia do estado de calamidade pubKca no Munidpio de Salinas da Margarida
A orientagao dos orgaos de saude e para que as pessoas mantenham o isolamento
social.
Nesse sentido, a maioria das pessoas estao mantendo-se em suas casas a fim de evitar a
contaminacao pelo virus. Dessa forma, parte dos municipes nao esta conseguindo
desenvolver as suas atividades laborais para manter o sustento da familia.
Neste Munidpio, embora nao possua casos confirmados, ja houveram casos suspeitos na
rede publica, circunstancia que exigem das autoridades sanitarias, administrativas e
policiais medidas necessarias para proteger a populacao do vims que desaceleram a taxa
de contaminagao e evitam o colapso do sistema de saude e estas implicam
inevitavelmente forte desaceleragao tambem das atividades econdmicas.
Justifica-se ainda: Diante da situagao periclitante e excepcional, considerando que o
poder de resposta do mercado normalmente apto a participar de negocios publicos e
restrito e a necessidade abissal no aspecto de tempo, e considerando que podera
significar maior e melhor atendimento as pessoas em situagao de vulnerabilidade social
com a contratagao de aquisigao de cestas basicas, optou-se por decisao de medidas
provisorias. Considerando ainda que existe um Processo em finalizagao (Pregao
Eletronico 019/2020) com a contratagao de 1.000 cestas basicas para Beneflcio Eventual
no qual o Processo esta sendo concluido. Porem, de acordo com os ultimos dados
acompanhados por esta Secretaria e por Tecnicos Especializados do CRAS, a estimativa
que temos no moment© e que o quantitative licitado nao atendera as demandas do
Municipio para periodos enquanto estivermos no enfrentamento da Pandemia. Por isso,
faz-se necessario tal contratagao.
II ■ NECESSIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SITUAGAO DE EMERG&NCIA
A aquisigao das cestas basicas visa atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Assistencia Social do Municipio de Salinas da Margarida, atendendo as familias em
situagao de vulnerabilidade social como meio de oferecer a garantia de alimentagao a
essas familias que se encontram em distanciamento social, impedidos de realizar seus
trabalhos por conta do contagio e transmissao do COVID-19 (novo Corona virus),
causador da Sindrome Respiratoria Aguda Grave (SARS-CoV-2), de onde retiram ajuda
para manter suas familias.
A caracterizagao da circunstancia de fato que autoriza a providencia ora solicitada ja se
encontra presumida na hipotese especifica estabelecida pelo art. 4° da Lei n° 13.979, de
2020, No caso, o bem pretendido (cesta basica) tern correlagao direta entre o que se
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pretends contratar com o enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia
intemacionai decorrente do corona virus - COVID-19, pois e recomendado o isolamento
social.
Ill - EXISTENCIA DE RISCO A SEGURANQA DE PESSOAS, OBRAS, PRESTA^AO DE
SERVIQOS, EQUIPAMENTOS B OUTROS BENS, PUBLICOS OU PARTICULARES;
Sabe-se que diante da crise provocada pelo ambients pandemico do corona virus
(COVID-19), foi editada a Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 que “dispoe
sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia
intemacionai decorrente do corona virus responsavel pelo surto de 2019.
A Lei n° 13.979, de 2020, nao retira do gestor publico a obrigafao de planejar suas
aquisigoes de bens, servigos e insumos de saude, mas u ma maior flexibilizagao
procedimental para que esses procedimentos ganhem agilidade. Esta Lei tern aplicagao
para os casos explicitados em seu art. 1°, isto e, para o para enfrentamento da
emergencia de saude publica de importancia intemacionai decorrente do corona virus
responsavel pelo surto de 2019.
No caso, uma vez que ja foi declarado pelo Ministcrio da Saude a hipotese de
transmissao comunitaria do COVID-19 em todo o territorio nacional, pela Portaria n°
454/2020, e evidente o risco de contagio das pessoas com o vims do COVID-19 neste
Municipio.
O quantitative estimado no presente Termo de Referenda, feito segundo levantamento da
Secretaria de Assistencia Social, visa o atendimento da situagao de pandemia, sendo
necessaria apenas ao atendimento da situagao de emergencia.
IV
SOLICITAQAO
EMERGENCIAL

DE

RECONHECIMENTO

DE

HIP6TESE

DE

PROCESSO

Sabe-se que o Municipio nao pode negligenciar a ponto de esperar o decorrer regular de
processo licitatorio para a contratagao dos insumos necessarias a auxiliar as pessoas em
situagao de vulnerabilidade.
Assitn, com esteio na Lei Federal n° 13.979, de 2020, a Administragao deve langar mao
de uma prerrogativa que a lei seguramente Ihe assiste para suprir de imediato uma
demanda de natureza urgente.
Vale salientar que existe processo Licitatorio em andamento para a aquisigao de cestas
basicas (P.E. 019/2020), porem, o mesmo ainda nao foi finalizado e e necessario atender
as necessidades da populagao.
Diante da situagao periclitante e excepcionalissima, considerando que o poder de
resposta do mercado normalmente apto a participar de negocios publicos e restrito e a
necessidade no aspecto de tempo, ja que podera significar maior e melhor atendimento
as pessoas, optou-se por meio da Medida Provisoria n° 926/2020 que ate as empresas
declaradas inidoneas ou impedidas de participar de licitagao e contrato com qualquer
orgao ou entidade, independentemente da esfera, poderao participar das licitagoes e dos
ptuvesi^^Pen^/i^K^fra,
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contratos via dispensa, desde que sejam comprovadamente a unica fornecedora do bem
ou servigo a ser adquirido.
V - LIMITAQAO DA CONTRATAQAO A PARCELA NECESSARIA AO ATENDIMENTO DA
situaqAo de emergencia.
O quantitative estimado no presente Termo de Referencia Simplificado, segundo
levantamento da Secretaria de Assistencia Social, visa o atendimento da situagao de
pandemia, sendo necessaria apenas ao atendimento da situagao de emergencia.
Diante da situagao periclitante e excepcionalissima, considerando que o poder de
resposta do mercado normalmente apto a participar de negocios publicos e restrito e a
necessidade e abissal no aspecto de tempo, ja que podera significar maior e melhor
atendimento as pessoas, optou-se por meio da Medida Provisoria n° 926/2020 que ate as
empresas declaradas inidoneas ou impedidas de participar de licitagao e contrato com
qualquer orgao ou entidade, independentemente da esfera, poderao participar das
licitagoes e dos contratos via dispensa, desde que sejam comprovadamente a unica
fornecedora do bem ou servigo a ser adquirido
VI - OUTRAS CONSIDERAQOES
A entrega do material licitado devera ocorrer imediatamente apos o envio ao Contratado
da Ordem de Fomecimento, no prazo de ate 03 (TRES) dias uteis a partir da solicitagao
do CONTRATANTE, com vistas a nao provocar atrasos no funcionamento das atividades
dos programas.
O Sistema de Unico de Assistencia Social (SUAS-2005), tem o principal objetivo de
desenvolver a politica de assistencia social de forma integrada e participativa, em busca
da concretizagao dos direitos sociais instituidos na Constituigao Federal de 1988. A
Carta Magna assegura a Assistencia Social enquanto politica publica de responsabilidade
do Estado, e para a sua implementagao, a base legal e a Lei Organica da Assistencia
Social (LOAS- 1993), a qua! regulamentou e orientou o recem criado Estatuto de politica
publica - a assistencia social - quando estabeleceu os principios e a organizagao para
seu modo de gestao, as devidas competencias dos entes federados (Uniao, estados
federados, municipios e Distrito Federal), os programas, projetos, servigos e beneflcios.
Com base na Constituigao Federal e na LOAS, o Sistema unico de Assistencia Social SUAS estabelece a articulagao entre servigos, programas, projetos e beneficios de modo a
organizar a gestao da politica de assistencia social, cuja finalidade e garantir protegao
social aos cidadaos brasileiros. Os Beneficios Eventuais, instituido em Lei e um
suprimento social basico e esta garantido em ambito nacional no artigo 22° da LOAS, e
em ambito municipal, Salinas da Margarida - BA, na Lei de Beneficios Eventuais n° 350
de 29 de maio de 2007 e alteragao dos incisos 2° e 3° do art.l0 na Lei n° 407 de 28 de
Junho de 2010, uma vez que os Beneficios Eventuais complementam o funcionamento
do SUAS. O Decreto Presidendal n0 6.307 de 14 de dezembro de 2007, define em seu
Art. 1° que os beneficios eventuais sao provisoes suplementares, prestadas aos cidadaos
e as familias em virtude de nascimento, morte, situagoes de vulnerabilidade temporaria e
de calamidade publica. E no Art. 2° descreve os seguintes principios: I - integragao a rede
rr
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de servigos socioassistenciais, com vistas ao atendimento das necessidades humanas
basicas; II - constitui9ao de provisao certa para enfrentar com agUidade e presteza
eventos incertos; III - proibigao de subordinagao a contribuigoes previas e de vinculagao
e contrapartidas; IV - adogao de criterios de elegibUidade em consonancia com a Politica
Nacional de Assistencia Social
PNAS; V - garantia de qualidade e prontidao de
respostas aos usuarios, hem como de espagos para manifestagao e defesa de seus
direitos; VI - garantia de igualdade de condigoes no acesso as informagoes e a fruigao do
beneficio eventual; VII - afirmagao dos beneficios eventuais como direito relative a
cidadania; VIII - ampla divulgagao dos criterios para a sua concessao; e IX desvinculagao de comprovagoes complexas e vexatorias de pobreza, que estigmatizam os
beneficios, os beneficiaries e a politica de assistencia social. O Beneficio Eventual
Generos Alimenticios na forma de cestas basicas ou distribuigao de refeigao, constitui-se
em uma prestagao temporaria, nao contributiva da assistencia social para garantir o
direito minimo de acesso a alimentagao dos usuarios em situagao de vulnerabilidade
temporaria que nao possuem condigoes financeiras suficientes para promover o proprio
sustento. £ importante destacar que no Municipio de Salinas da Margarida a Lei de
Beneficios Eventuais e implementada atraves da concessao dos Beneficios citados na Lei,
inclusive concedido posterior ao atendimento/acompanhamento de levantamento
socioeconomico das familias, realtzada pelo profissional Assistente Social responsavel
pelo Beneficio Eventual, o qual emite Parecer Social, o qual justifica a concessao dos
beneficios. Desta forma, se faz necessario a aquisigao dos generos alimenticios, uma vez
que estas sao fundamentais para a implementagao da Lei de Beneficios Eventuais e
implementagao da Politica de Assistencia Social no Municipio de Salinas da Margarida

7 - DO PREPOSTO
7.1. O Contratado devera manter preposto aceito pela Prefeitura Municipal, durante o
periodo de vigencia do contrato, para representa-lo administrativamente, sempre que for
necessario.
7.2. O preposto devera ser indicado mediante declaragao em que devera constar o seu
nome complete, numero de CPF e do documento de identidade, alem dos dados
relacionados a sua qualificagao profissional.
7.3. O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela Administragao, devera
apresentar-se a unidade fiscalizadora, tao logo seja firmado o contrato, para assinar, com
o servidor designado para esse fim, o Termo de Abertura do Livro de Ocorrencias, e tratar
dos demais assuntos pertinentes a execugao do contrato, relatives a sua competencia.
7.4. O preposto devera estar apto a esclarecer as questoes relacionadas as faturas dos
servigos prestados.

8 - DO FORNBCIMENTO DOS PRODUTOS
8.1. Forma e prazo de entrega:
8.1.1. Os bens deverao serentregues de parceladamente.

iwveisa LicIiq I’ciii
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8.1.2. O prazo para entrega do produto sera contado a partir do recebimento da nota de
empenho.
8.1.3. O prazo de entrega sera de 3 (tres) dias uteis.
8.1.4. Caso o produto entregue nao corresponda as exigencias deste Municipio, a
empresa arcara com os custos de mcinera?ao ou de coleta, sendo responsavel pela
substitui9ao integral dos mesmos, arcando com os custos de frete e seguro, no prazo de
3 (tres) dias uteis a contar da notificagao do Municipio.
8.1.5. No momento da entrega, o prazo de validade do produto nao podera ter
transcorrido mais de 30% (trinta por cento);
8.1.6. Em caso excepcional de indisponibilidade do produto nas condicoes de validade
acima especificadas, devidamente justificado e submetido a aprecia^ao deste Municipio,
devera a empresa indicar expressamente o periodo de validade do produto, bem como
declarer formalmente o compromisso em substituigao do mesmo, com a devida Carta de
Compromisso de Troca, enviando por meio eletronico para a cabta coorporativa
(salinasassistenciasocial@gmail.com).
8.1.7. Incluir na nota fiscal: os numeros dos lotes, as quantidades por lote, suas
fabricacoes, validades, numeros de empenho, alem do nome e enderego do local de
entrega.
8.1.8. A entrega sera centralizada em Salinas da Margarida -BA, na Av. Presidente
Vargas, SN, Centro, Salinas da Margarida (Padaria Comunitaria).
8.2. O materia] sera recusado no caso de especificagdes fora dos padroes, erro quanto ao
produto solicitado, volume menor que o solicitado, contaminagao por quaisquer
elementos nao permitidos em sua composigao ou a presenga de outras substancias, em
percentuais alem dos autorizados em sua composigao.
8.3. O material recusado devera ser substituido no prazo maximo de 48(quarenta e oito)
horas, contado a partir do recebimento pelo Contratado da formalizagao da recusa pelo
Contratante, arcando o Contratado com os custos dessa operagao, inclusive os de
reparagao.
8.4. Para o fomecimento de generos alimenticios, deverao ser especificados os
quantitativos a serem fornecidos, no preenchimento da requisigao da Secretaria
Municipal de Assistencia Social, bem como fornecer o devido comprovante de entrega.
8.5. Nao sera admitida recusa de fornecimento em decorrencia de sobrecarga na sua
capacidade instalada.
8.6. Em caso de panes, casos fortuitos ou de forga maior, o CONTRATADO devera
providenciar alternativas de fornecimento nas mesmas condigoes acordadas, no prazo
maximo de 03 (tres) dias, apds o recebimento da formalizagao de descontinuidade dos
servigos emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de sofrer as sangoes previstas no
contrato.
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9 - DO PREQO
9.1. O prefo unitario considerado para o foraecimento de generos alimenticios sera o
prego ofertado na proposta vencedora.
9.2. No prego contratado ja se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e
demais despesas que, direta ou indiretamente tenham relapao com o objeto deste
contrato, isentando o Contratante de quaisquer onus por despesas decorrentes.
9.3. Os prepos dos materials sao fixos e irreajustaveis durante o transcurso do prazo de
12 meses da data de apresentapao da proposta.
9.3.1. Transcorridos 06 (sets) meses da contratapao e, caso haja prorrogapao do contrato,
os prepos poderao ser reajustados, tendo por base a data da apresentapao da proposta,
tendo como limite maximo a variapao do Indice Nacional de Prepos ao Consumidor (INPC|
do 1BGE.
9.3.2. Para a efetiva aplicapao do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora
devera apresentar sua solicitapao por escrito, contendo os demonstrativos e seus
comprovantes, para analise e negociapao a Prefeitura Municipal.

10 • VIGENCIA
10.1. O contrato tem vigencia de 06 (seis) meses contados da data da sua assinatura,
com eficacia apos a publicapao do seu extrato no Diario Oficial do Municipio, disponivel
no enderepo www.salinasdamargarida.ba.io.org.br. tendo inicio e vencimento em dia de
expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo.

11 - UNIDADE FISCAL1ZADORA
11,1. A Fiscalizapao do cumprimento do Contrato cabera a Secretaria Municipal de
Assistencia Social, por servidor especificamente designado para este fim.

12 ■ DO PAGAMENTO
12.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de ate 30° (trigesimo) dia do mes
subsequente ao do fornecimento, por meio de ordem bancaria (deposito ou transferencia
eletronica) na conta corrente do licitante vencedor, mediante a apresentapao de Nota
Fiscal e/ou Fatura correspondente, devidamente atestada pelo Crgao de Competente.
12.2.£ vedada expressamente a realizapao de cobranpa de forma diversa da estipulada
neste Edital, em especial a cobranpa bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de
titulo, sob pena de aplicapao das sanpoes previstas no edital e indenizapao pelos danos
decorrentes.
12.3.0 pagamento sera precedido de consulta da regularidade fiscal, para comprovapao
de cumprimento dos requisites de habilitapao estabelecidos neste edital.
12.4.Na hipotese de irregularidade na condipao fiscal, o contratado devera regularizar a
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sua situagao perante o cadastre no prazo de ate 02 (dois) dias uteis, sob pena de
aplicagao das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisao do contrato.
12.5.Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes a comratagao, ou, ainda, circunstancia que itnpega a liquidagao da despesa,
o pagamento ficara pendente ate que o contratado providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a regularizacao da situagao,
nao acarretando qualquer onus para a Contratante.
12.6.Sobre o valor devido ao contratado, a Administragao etetuara a retengao do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Juridica |1RPJ), da Contribuigao Social sobre o Lucro Liquid©
(CSLL), da Contribuigao para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da
Contribuigao para o PIS/Pasep, conforme disposto na Instrugao Normativa da Secretaria
da Receita Federal n° 1.234/12.
12.7.0 contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123/06, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e
contribuigoes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentagao de comprovagao por meio de documento oficial de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
12.8.A Administragao deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as
multas e/ou indenizagoes devidas pelo contratado.
12.9.0 desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de
processo administrative em que sera garantido a empresa o contraditorio e a ampla
defesa, com os recursos e meios que Ihes sao inerentes.
12.10.6 vedado ao contratado transfehr a terceiros os direitos ou creditos decorrentes do
contrato.
12.11.Quando da ocorrencia de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administragao, o valor devido devera ser acrescido de compensagao
fmanceira, e sua apuragao se fara desde a data de seu vencimento ate a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serao calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao
mes, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagao das seguintes formulas:
I=(TX/100)/365
EM = I x N x VP, onde:
1 = !ndice de compensagao Fmanceira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratdrios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
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13 - DISPOSigOES GERAIS
13.1. A CONTRATADA e obrigada a conduzir os trabalhos inerentes a presta^ao dos
services, objeto deste Contrato, de acordo com as normas tecnicas da ABNT, em estreita
observancia as legislates federal, estadual e municipal, bem como, a quaisquer ordens
ou determinaqao do Poder Publico, procurando - dentro do possivel - conduzir os
services e o pessoal de modo a formar, perante o publico, uma boa imagem da
CONTRATANTE e da propria CONTRATADA.

14 • METODO DE LEVANTAMENTO DE PREQOS
14.1. O valor estimado da contratafao foi apurado em pesquisas de preqos em banco de
prepos e mercado de cidades vizinhas.
14.2. O Setor Responsavel pela cotacao, foi a Secretaria Municipal de Assistencia Social,
que o fez atraves da Sra. Nilma Santos Gomes da Silva, Coordenadora de Gestao
Financeira Orcamentaria Matricula n° 2012 Portaria n° 027.
Salinas da Margarida, 17 de abril de 2020

Lorena Fernandes Pedreira Santos
Secretaria de Assistencia Social
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PREGAO ELETRONICO N°. 024/2020
AKEXOn

MODELO DE DECLARAgAO DE ELABORAgAo INDEPENDENTE DE PROPOSTA
DECLARAgAO DE ELABORAgAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(Identiflcacao completa do representante da lidtante), como representante devidamente
constiluido de (Identificacao completa da licitante) doravante denominado (Licitante)
para fins de participagao no certame licitatorio acima identificado, declare, sob as penas
da lei, em especial o art, 299 do Codigo Penal Brasileiro, que:
1. a proposta apresentada para participar desta licitagao foi elaborada de maneira
independente por mim e o conteudo da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato desta licitagao, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. a intengao de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitagao nao foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato
desta licitagao, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. que nao tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de
qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitagao quanto a participar ou
nao dela;
4. que o conteudo da proposta apresentada para participar desta licitagao nao sera, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato desta licitagao antes da adjudicagao do objeto;
5. que o conteudo da proposta apresentada para participar desta licitagao nao foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante do brgao licitante antes da abertura oficial das propostas; e
6. que estou plenamente ciente do teor e da extensao desta declaragao e que detenho
plenos poderes e informagdes para firma-la.
local, data
Razao Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa|.
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PREGAO ELETRdNICO N°. 024/2020
ANEXO III
MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR N.°
123/06)

DECLARA<?AO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR n° 123/06)
(Exclusiva para Microempresas « Empresas de Pequeno Porte)

(Identificagao completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituido de (Identificagao completa da licitante) doravante denominado (Licitante)
para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar n0 123/06 e para fins de
participagao no certame licitatorio acima identificado, declaramos:
( ) que estamos enquadrados, na data designada para o inicio da sessao publica da
licitagao, na condigao de microempresa e que nao estamos incursos nas vedagoes a
que se reporta o §4° do art. 3* da Lei complementar ns 123/06.
Ou
( ) que estamos enquadrados, na data designada para o inicio da sessao publica da
licitagao, na condigao de empresa de pequeno porte e que nao estamos incursos
nas vedagoes a que se reporta o §4° do art. 3° da Lei complementar a° 123/06.
local, data
Razao Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

ST
^^ft|yessJ Iid^Peiid

ilLiMjrgqnd.i^A • .Brasil >

CERTIFICAQAO DIGITAL: OH/8CZY8FQUYOZVZFYICXQ
Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.

Itlfil iW|!

:;j’]0PC0m>135

Diario Oficial do

Salinas da Margarida

MUNiCIPIO

Segunda-feira
27 de Abril de 2020
59-Ano - N° 4751

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Salinas da Margarida
r" SK.KADMINBnW^OEPUWEJAMENTO

PREGAO BLETRONICO N°. 024/2020
ANEXO IV

MODELO DE PROCURAgAo PARA PRATICA DE ATOS CONCERNENTES AO
CERTAME

Atraves

do

presente

instmmento, nomeamos e constituimos o(a) Senhor(a)
, (nacionalidade, estado civil, profissao), portador do
Registro de Identidade n°
, expedido pela
devidamente inscrito no
Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministerio da Fazenda, sob o n°
, residente a
........................................................... , n°
como nosso mandatario, a quern outorgamos
amplos poderes para praticar todos os atos relatives ao procedimento licitatorio
indicado acima, conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de prepos, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar,
assinar contratos, negociar prepos e demais condipoes, confessar, firmar compromissos
ou acordos, receber e dar quitapao e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame etc).

Local, Data
Razao Social
CNPJ
(nome, catimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGAO ELETRONICO N°. 024/2020
ANEXO V
MODELO DE DECLARAQAO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS
EXIGENCIAS DE HABILITA<pAO

DECLARAQAO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO As EXIGENCIAS DE

habilitaqAo

(Identificagao completa do representante da licitante), como reprcsentante devidamente
constituido de (Identificagao completa da licitante) doravante denominado (Licitante),
em cumprimento do art. 49 da Lei Federal n° 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 as exigencias de habilitagao.
ou
(exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte beneficiarias da Lei
Complementar n° 123/06)
) o pleno conhecimento e atendimento as exigencias de habilitagao, ressalvada, na
(
forma do § l0 do art. 43 da Lei complementar n° 123/06, a existencia de restrigao fiscal.

Local,

de

de 20__.
Razao

Social
CNPJ
(nome, carimbo e asslnatura do representante legal da empresa

K
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PREGAO ELETRdNICO N°. 024/2020
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAQAO DE PLENA CIENCIA E CONCORDANC1A AS CONDigOES
EDITALICIAS

DECLARAQAO DE PLENA CIENCIA E CONCORDANCIA AS CONDIQOES EDITALICIAS

(Identificagao completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituido de (Identificagao completa da licitante) doravante denominado (Licitante),
declaramos:
(

) a plena ciencia e concordancia as condigoes do Edital e seus anexos.

Local,

de

de 20__.

Razao Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa
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PREGAO ELETRON1CO ND. 024/2020
ANEXO VI
MODELO DE DECLARA<?AO DE INEXISTfiNCIA DE MENOR

DECLARAQAO DE INEXISTENCIA DE MENOR

(IdentificaQao completa do representante da lidtante), como representante devidamente
constituido de (tdentificacao completa da lidtante) doravante denominado (Licitante),
declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso
XXXIII do art. 7° da Constituigao Federal, para os fins do disposto no indso V do art.
27 da Lei Federal n° 8.666/93, que nao empregamos menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre,
(
(

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

Local, Data
Razao Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGAO ELETRONICO N°. 024/2020
ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO
TERMO DE
CONTRATO N°
./2020
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICiPIO DE SALINAS DA MARGARIDA,
ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
E
PARA FORNECIMENTO DE......
O MUNICJPIO DE SALINAS DA MARGARIDA, pessoa juridica de direito intemo, com
atraves do seu Prefeito
sede administrativa na
WILSON RIBEIRO PEDREIRA, [inserir nacionalidade, estado civil e profissao), portador
do CPF (MF) n°
doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa
, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ
(MF) sob o n°
estabelecida [inserir enderego completoj, representada
pelo seu [inserir cargo], Senhor(a) [inserir nome completo, nacionalidade, estado civil e
profissao), portador da Cedula de Identidade n°__
[inserir numero e brgao
expedidor/unidade da federagao] e CPF (MF) n°
___, de acordo com a
representagao legal que Ihe outorgada por [procuragao/contrato social/estatuto social],
com base no Edital do Pregao Eletronico n0. 024/2020 e todas as disposigoes da Lei n°
10.520/02 e, subsidiariamente, a Lei n° 8.666/93, resolvem celebrar o presente contrato
de fomecimento, instruido no Processo Administrative n° 097/2020, mediante as
clausulas e condigoes que se seguem:

CLASULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.0 presente contrato tern como objeto a Contratagao de empresa para aquisigao de
cestas basicas, para enfrentamento da situagao decorrente da PANDEMIA DE COVID19 para atender as familias e pessoas em situagao de vulnerabilidade e impossibilidade
de manutengao decorrente do isolamento Social, atraves do Sistema de Registro de
Pregos, conforme especificagoes constantes neste Edital e Anexos, descritas no(s)
item(ns)
especificados na Tabela prevista na Clausula Segunda deste Contrato
conforme especificagoes constantes do Anexo I - Termo de Referencia do Edital do
Pregao Eletronico n". 024/2020 e quantitativos constantes da tabela a seguir:
V.

ITEM

descriqAo

FORMA

MARCA

QUANT

unitAri
O

VALOR
TOTAL

P
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CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1.0 valor total deste contrato e de R$

.{_)•

CLAUSULA TERCEIRA - DA DESPESA E DOS CR±DITOS OR<?AMENTARIOS
3.1. A despesa orcamentaria decorrerite da execugao deste contrato correra a conta das
dotagoes1 vigentes, especificadas no Contrato decorrente desta licitagao, a saber:
UNIDADE: 0802
PROJETO/ATIVIDADE: 2041
ELEMENTO: 3.3.90.32
Fonte: 42/00
3.2. A despesa para o exercicio subsequente, quando for o caso, sera alocada a dotagao
orgamentaria prevista para atendimento da finalidade, a ser consignada aos Orgaos
Interessados da Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida pela Lei Orgamentaria
Anual.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUQAO/ENTREGA
4.10 prazo para entrega do objeto da licitagao, e de 03 (tres) dias uteis a contar da data
do recebimento da Autorizagao de Fornecimento que sera emitida via e-mail, com
numeragao especifica para registro do envio e acompanhamento de prazo de entrega.
4.2. A aquisigao sera por demanda, mediante apresentagao de formulario proprio,
emitido por uma das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal em papel
timbrado e assinado por responsavel previamente identificado, encaminhado ao
CONTRATADO no prazo de no minimo 05 (cinco) dias uteis.
4.3. Em caso de urgencia justificada, podera ser autorizado o fornecimento do material
mediante contato telefonico pelo responsavel identificado pelo CONTRATANTE.
CLAUSULA QUINTA - DA EXECUQAO
5.1. O fornecimento devera ser executado na forma prevista no Termo de Referencia da
Licitagao e de acordo com as necessidades e conveniencias do Contratante:

1A despesa decorrente desta Licitagao sera atendida com recursos do Municipio de Salinas da
Margarida, consignadas nas Dotagoes informadas por oportunidade da Contratagao. O Decreto
Municipal n” 120, de 06/07/2017 lixa no Art. 6°, § 2° que “na licitagao para registro de pregos
nao e necessario indicar a dotagao orgamentaria, que somente sera exigida para a formalizagao do
contrato ou outro instrunnento habil
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5.1.1. O prego contratado devera incluir todos os custos diretos e indiretos da
proponente, inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscals que recaiam sobre o objeto
licitado, e constituira a unica e completa remuneragao pelo fomecimento do material,
incluido frete ate os locals de entrega.
5.1.2. Os pregos cotados deverao ser referidos a data de recebiraento das propostas,
considerando-se a condigao de pagamento a vista, nao devendo por isso computar
qualquer custo financeiro para o periodo de processamento das faturas.
5.1.13. E vedada a cessao ou transferencia total do contrato, bem como a fusao, cisao ou
incorporagao da contratada, nao se responsabilizando o contratante por nenhutn
compromisso assumido por aquela com terceiros.
5.1.14. E possivel a subcontratagao parcial do objeto desde que devidamente autorizada
pela Contratada.
clAusula sexta • da vigEncia

6.1. O prazo de vigencia deste contrato e de 06 (seis) meses (quantidade por extenso),
contado da data da sua assinatura, para o fomecimento dos materials especificados nas
Clausulas Primeira e Segunda deste Contrato, excluidos o dia do comego e incluido o do
vencimento, estando a sua vigencia adstrita a vigencia dos respectivos creditos
orgamentarios, ressalvadas as excegoes previstas em lei, quando o contrato podera ser
prorrogado, em especial a prevista no art. 4° - H, da Lei n.“ 13.979/2020.
clAusula sEtima - dos encargos das partes

7.1. As partes devem cumprir fielmente as clausulas avengadas neste contrato
respondendo pelas consequencias de sua inexecugao total ou parcial.
7.2. O CONTRATADO dcve:
a) fomecer os bens de acordo com as especificagoes tecnicas constantes no
instrumento convocatorio e no presente contrato, nos locals determinados, nos dias e
nos tumos e horarios de expediente da Administragao;
b) zelar pela boa e completa execugao do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ample agao fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE,
atendendo prontamente as observagoes e exigencias que Ihe forem solicitadas;
c) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interiira no bom
andamento do contrato;
d) arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo de qualquer natureza causado ao
CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em consequencia de erros, impericia
propria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o
equivalcnte a todos os danos decorrentes de paralisagao ou interrupgao do fomecimento
contratado, exceto quando isto ocorrer por exigencia do CONTRATANTE ou ainda por
caso fortuito ou forga maior, circunstancias que deverao ser comunicadas no prazo de 48
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(quarenta e oito) horas apos a sua ocorrencia;
e) manter durante toda a execu?ao do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes
assumidas, todas as condigdes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao;
I) providenciar e manter atualizadas todas as licengas e alvaras junto as repartigoes
competentes, necessarios a execugao 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 execugao do objeto do
presente contrato, bem como observar e respeitar as Legislagoes Federal, Estadual e
Municipal, relativas ao objeto do contrato;
h) adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convbcatorio e pelos quais se
obriga, visando a perfeita execugao 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
especificagoes e/ou norma exigida, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de
infraestrutura e equipe tecnica necessaria a sua execugao;
k) trocar, as suas expensas, o bem que vier a ser recusado;
l) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisao, diregao e mao de
obra para execugao completa e eficiente do transporte dos bens;
m) emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislagao, contendo descrigao dos
bens, indicagao de sua quantidade, prego unitario e valor total.
a) Manter durante a execugao dos contratos, em compatibilidade com as obrigagoes por
ela assumidas, todas as condigdes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao,
bem como apresentar a cada fatura, comprovagao de regularidade fiscal. (Art. 55, Inciso
XIII da Lei n.° 8.666/93).
b) observar e adotar todas as normas de seguranga e prevengao a incendio,
recomendadas por Lei.
c) cumprir outras exigencias constantes do edital do Pregao Eletronico ao qual esta
vinculado.
7.3. Sao expressamente vedadas ao CONTRATADO:
a) a veiculagao de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver previa autorizagao
do contratante;
b) a subcontratagao total para a execugao do objeto deste contrato.
c) a contratagao de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE,
durante a vigencia deste contrato.
7.4. O CONTRATANTE deve:
a) Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.
b) Proceder a publicagao resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos
na imprensa oficial, condigao indispensavel para sua validade e eficacia, no prazo de 10
(dez) dias corridos da sua assinatura;
c) Fiscalizar e avaliar a execugao do contrato, atraves de agente previamente designado,

V
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podendo, para tanto, vistoriar, solicitor a emissao de relatorios gerenciais e auditar os
relatorios de fomecimento elaborados pela Contratada;
d) Proporcionar a Contratada o acesso as informa9oes e documentos necessaries ao
fomecimento dos materiais, bem como aos locals onde os bens serao entregues;
e) Comunicar a Contratada, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade,
imprecisao ou desconformidade verificada na execugao do contrato, assinalando-lhe
prazo para que a regularize sob pena de serem-lhe aplicadas as sangoes legais e
contratuais previstas;
f) Indicar o local onde os materiais serao entregues para atendimento da demanda e
recolhidos.
g) Efetuar os pagamentos devidos de forma tempestiva, de acordo com o estabelecido em
contrato.
h) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues, caso os mesmos afastem-se das
especificacdes do Edital e seus Anexos e da Proposta da contratada.
i) Manifestar-se formalmente em todos os atos relatives a execugao do contrato, em
especial quanto a aplicagao de penalidades pelo descumprimento total ou parcial do
contrato.
j) observar as obrigagdes relativas ao CONTRATANTE, previstas no Anexo i - Termo de
Referenda do edital do Pregao Eletronico n°. 024/2020.
CLAUSULA OITAVA • DO RECEBIMENTO
8.1. O objeto desta licitagao sera recebido, conforme autoriza o art. 73 da Lei
8.666/1993.
I - em se tratando de obras e servigos:
a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em ate 15 (quinze) dias da comunicagao
escrita do contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de
observagao, ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no artigo 69 desta Lei;
II - em se tratando de compras ou de locagao de equipamentos:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verilicagao da conformidade do material com
a especificagao;
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b) definitivamente, apos a verificagao da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitagao.
8.2. No ato de entrega do objeto, o CONTRATADO deve apresentar recibo ou documento
fiscal valido correspondente ao material fornecido.
8.3. A Administragao rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento
executado em desacordo com o contrato.
CLAUSULA NONA • DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAQAO
9.1. Durante a vigencia deste contrato, a execugao do objeto sera acompanhada e
fiscalizada por servidor ou por representante do CONTRATANTE, devidamente designado
para esse fim, permitida a assistencia de terceiros.
9.2. Durante a vigencia deste contrato, o CONTRATADO deve manter preposto, aceito
pela Administragao do CONTRATANTE, para representa-lo sempre que for necessario.
9.3. A atestagao de conformidade da execugao do objeto cabe ao titular do setor
responsavel pela fiscalizagao do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
9.4. A fiscalizagao do fornecimento de que trata este ato licitatorio sera exercido pelo
Executor do Contrato, designado pelo Orgao Gerenciador.

CLAUSULA DECIMA - DA OARANTIA DE EXECUQAO DO OBJETO
10. Nao sera exigida garantia da execugao do contrato, mas o CONTRATANTE podera
reter 5% (cinco por cento) de cada montante a pagar, para assegurar o pagamento de
multas, indenizagoes e ressarcimentos devidos pelo CONTRATADO, retengao esta que
sera paga ao CONTRATADO quando do ultimo pagamento devido, deduzida, se for o
caso, das multas, indenizagoes e ressarcimentos.
10.1. A garantia prestada sera restituida (e/ou liberada) apos o cumprimento integral de
todas as obrigagoes contratuais e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente,
conforme dispoe o §4° do art. 56 da Lei 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA LIQUIDAQAO E DO PAGAMENTO
11.1. O Pagamento sera efetuado mensalmente, ate 30° {trigesimo) dia do mes
subsequente ao do fornecimento realizado, por meio de ordem bancaria (deposito ou
transferencia eletrdnica) na conta corrente do licitante vencedor, mediante a
apresentagao de Nota Fiscal e/ou Fatura correspondente, devidamente atestada pelo
Orgao de Competente.
11.2. Em havendo alguma pendencia impeditiva do pagamento, o prazo fluira a partir de
SB*

jgvewjy Lidia Pena %/n, Centro. Salinas da

CERTIFICA£AO DIGITAL: OH/8CZY8FQUYOZVZFYICXQ
Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.

III

.

■jGPC0()0K5

Diario Oficial do

Salinas da Margarida

MUNiCIPIO

Segurda-feira
27 de Abril de 2020
69-Ano -NM751

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Solinos do Morgorido
f SEC.PE»WJNSTR«4SOEPbWE»MEmo

sua regularizagao por parte da CONTRATADA.
11.3. A CONTRATADA deve apresentar a nota fiscal/fatura relativa ao fomecimento
realizado, em 02 (duas) vias, emitidas e entregues na Tesouraria da Prefeitura Municipal
de Salinas da Margarida, para fins de liquidagao e pagamento, acompanhada, das
seguintes comprovagdes de regularidade trabalhista e fiscal para com a Fazenda Federal,
Estadual e Municipal e perante o FGTS.
11.4. A nota fiscal/fatura nao devera center arredondamentos de valores. Quando o
resultado da operagao final apresentar 03 (tres) casas decimals ou mais, deverao ser
eliminadas as casas decimais a partir da terceira, considerando para valores em
centavos, apenas as duas primeiras casas decimais.
11.5. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstancia que impega a liquidagao da
despesa, a nota fiscal/fatura sera devolvida a Contratada pela Fiscalizagao e o
pagamento ficara pendente, ate que a mesma providencie as medidas saneadoras.
11.6. O Contratante nao flea obrigado a tomar os produtos/servigos na totalidade do
valor e das quantidades estimados para a contratagao, realizando o pagamento de acordo
com o fomecimento/servigo efetivamente realizado.
11.7. O Contratante pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizagdes devidas pela Contratada, nos termos deste contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REAJUSTAMENTO, DA REVISAO E DA ATUALIZAQAO
DOS DfBITOS
12.1. O prego unitario considerado para o fomecimento/execugao dos servigos sera o
prego ofertado na proposta vencedora.
12.2. No prego contratado ja se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes
e demais despesas que, direta ou indiretamente tenham relagao com o objeto deste
contrato, isentando o CONTRATANTE de quaisquer onus por despesas decorrentes.
12.3. Transcorridos 06 (seis) meses da contratagao e, caso haja prorrogagao do contrato,
os pregos poderao ser reajustados, tendo por base a data da apresentagao da proposta,
tendo como limite maximo a variagao do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor (INPC)
do IBGE.
12.3.2. Para a efetiva aplicagao do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora
devera apresentar sua solicitagao por escrito, contendo os demonstrativos e seus
comprovantes, para analise e negociagao a Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida.
12.4. A revisao de pregos dependera de requerimento do interessado quando visar
recompor o prego que se tornou insuficiente, instruido com a documentagao que
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comprove o desequilibrio economico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela
propria administra<jao quando colimar recompor o precpo que se tomou excessiuo.
12.5. A atualizagao monetaria dos pagamentos devidos pela Administra9ao, em caso de
mora, sera calculada considerando a data do vencimento da obrigagao e do seu efetivo
pagamento, de acordo com a varia^o do 1NPC do IBGE pro rata tempore.
12.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, flea convencionado que os encargos moratorios
devidos pelo Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo
pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluidos na fatura do mes seguinte ao da
ocorrencia, sao calculados por meio da aplicagao da seguinte formula: EM = I x N x VP,
onde:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
I = Indice de compensagao fmanceira = 0,00016438, assim apurado:
I = 6/100
365
365
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

1= r-i-

I = 0,00016438

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA ALTERAQAO DO CONTRATO
13.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.0 8.666/93,
desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentagao das devidas
justificativas.
13.2. O CONTRATADO ficara obrigado a aceitar nas mesmas condigoes contratuais,
acrescimos ou supressoes de ate 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, conforme disposto no art. 4° - I, da Lei n.0 13.979/2020.
CLAUSULA D&CIMA QUARTA - DA RESCISAO
14.

Constituent motivo para rescisao do contrato:

14.1. O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagoes, projetos ou prazos;
14.2. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagoes, projetos e
prazos;
14.3. A lentidao do seu cumprimento, levando a Administragao a comprovar a
impossibilidade da conclusao do fornecimento, nos prazos estipulados;
14.4. O atraso injustificado no inicio do fornecimento;

if-wessa 11 ciio
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14.5. A paralisagao do fomecimento. sem justa causa e previa comuntcacao a
Administrafao;
14.6. A subcontratagao total do seu objeto, a associagao do contratado com outrem, a
cessao ou transferencia, total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou incorporagao, nao
admitidas neste edital e no contrato;
14.7. A subcontratagao parcial do seu objeto, sem que haja previa aquiescencia da
Administragao, e autorizagao expressa no Edital ou contrato;
14.8. O desatendimento das determinagoes regulates da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;
14.9. O cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas na forma do § 1° do
art. 67 da Lei na 8.666/93;
14.10.A decretagao de falencia ou a instauragao de insolvencia civil;
14.11 .A dissolugao da sociedade ou o falecimento do contratado;
14.12. A alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execugao do contrato;
14.13.Raz6es de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrative a que se refere o
contrato;
14.14.A supressao, por parte da Administragao, dos servigos/materiais, acarretando
modificagao do valor inicial do contrato alem do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei
n° 8.666/93;
14.15.A suspensao de sua execugao, por ordem escrita da Administragao, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagao da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensoes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de indenizagoes
pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagoes e mobilizagoes e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses cases, o direito de optar pela suspensao do
cumprimento das obrigagoes assumidas ate que seja normalizada a situagao;
14.16.0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragao
decorrentes do servigo/fomecimento, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagao da ordem interna ou guerra, assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigagoes ate que
seja normalizada a situagao;

9
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14.17.A ocorrencia de case fortuito ou de forca maior, regularmente coraprovada,
impeditiva da execugao do contrato;
14.18.Descuinprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem
prejuizo das sangoes penais cabiveis.
14.19.A rescisao, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento
administrative, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS SANQOES

15.1. O atraso injustificado na execugao do contrato sujeitara o contratado as seguintes
penalidades:
15.1.1.

Advertencia por escrito;

15.1.2.
Multa de mora de 0,03% sobre o valor do contrato por dia de atraso, ate o
limite de 30 (trinta) dias, apos o qual sera caracterizada a inexecugao total do contrato;
15.1.3.

Multa compensatoria de 10% sobre o valor do contrato;

15.1.4.
Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de
contratar com a Administragao, por prazo nao superior a 02 (doisj anos;
15.1.5.
Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publics enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja
promovida a reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes
e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
15.2. A inexecugao total ou parcial do contrato sujeitara o contratado as seguintes
penalidades:
15.2.1.
Advertencia por escrito;
15.2.2.
Em caso de inexecugao parcial, multa compensatoria de 0,3% sobre o valor
do contrato por ocorrencia, ate o limite de 30%;
15.2.3.

Em caso de inexecugao total, multa compensatoria de 20%sobre o valor do

contrato;
15.2.4.
Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de
contratar com a Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;
15.2.5.

Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao

1
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Publica enquanto perdurarem os motives determinantes da puni^ao ou ate que seja
promovida a reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes
e apds decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
15.3. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentagao falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execugao de seu objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execugao do contrato, comportar-se de mode inidbneo ou cometer fraude
fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com o Municipio e, sera descredenciado no
Cadastro de Fomecedores do Municipio pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, sen prejuizo
da apEcagao de multa em percentual equivalente a multa prevista para inexecugao total
do contrato e das demais cominagoes legais.
15.4. As sangoes de suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento
de contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragao poderao tambem ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que
15.4.1.
Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
15.4.2.

Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da Licitagao;

15.5. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao em
virtude de atos ilicitos praticados.
15.6. As penalidades serao aplicadas apos regular processo administrative, em que seja
assegurado ao licitante o contraditorio e a ampla defesa, com os meios e recursos que
Ihes sao inerentes.
15.7. A multa sera descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente
devidos pela Administragao.
15.8. A sangao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragao Publica e de competencia exclusiva da Prefeitura Municipal.
T

15.9. As demais sangoes sao de competencia exclusiva do Secretario Municipal de
Administragao e Planejamento.
CLAUSULA DfiCIMA SEXTA - DA FUNDAMENTAQAO LEGAL E DA VINCULAgAO DO
CONTRATO
16.
O presente contrato fundamenta-se nas Leis n° 10.520/2002 e n° 8.666/1993 e
vincula-se ao edital e anexos do Pregao Eletronico n°. 024/2020, constante do Processo
Administrative n° 097/2020, bem como a proposta do CONTRATADO.
H
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CLAUSULA DfiCIMA SfcTIMA • DO FORO
17.
As questoes decorrentes da execu^ao deste Instruraento, que nao possam ser
dirimidas administrativamente, serao processadas e julgadas no foro da Cidade de
Nazare, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2
(duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um so efeito, as quais, depois de Lidas,
sao assinadas pelos representantes da parte, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas
testemunhas abaixo.
Salinas da Margarida - BA, em [data).

MUNICfPIO DE SALINAS DA MARGARIDA
WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito

[razAo social DA EMPRESA]
Representante legal: [nome complete]
Cl: [numero e drgao emissor) e CPF: [numero]
Instrumento de outorga de poderes: [procuracao/contrato social/estatuto social)

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:
NOME:
CPF:
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PREGAO ELETRON1CO N° 024/2020
ANEXO VIII
A

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida
Ref.: PREGAO ELETR0NICO N°. 024/2020
Objeto:
Abertura dos envelopes:
Horario:
Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de pregos, detalhada na planilha
anexa. para o fomecimento do objeto de que trata o PREGAO ELETRCNICO
N°.024/2020, conforme especificagao constante do Termo de Referenda deste Edital.
Os prazos para cumprimento do objeto sao os que se seguem:
a) prazo de validade da proposta:
) dias;
b] prazo para fomecimento: .....
) dias.
Observagao: atentax para os prazos previstos no edital.
Para tanto, nos propomos a fomecer os materiais licitados pelos pregos unitarios
constantes da planilha de quantitativos e pregos unitarios anexa e pelo prego global de
R$
(
Os dados da nossa empresa sao:
a) Razao Social:
______________
b) CNPJ n.°:
______________
c) Enderego Complete:___________
d) Fone: ________________________
e) Fax (se houver): ______________
f) E-mail:_______________________
g) Conta Bancaria/Agencia/Banco:
Local e data
Assinatura e carimbo(do representante legal]
Observagao: emitir em papel que identifique a licitante.

Ijjvesia UUioPenas/n, Centro. Sahnas da Mar^arida-tiA . Brasil * lol’/b

CERTIFICAQAO DIGITAL: OH/8CZY8FQUYOZVZFYICXQ
Esta edigao encontra-se no site oflclal deste ente.

;.C']0;!COOIi152
Segunda-feira
27 de Abril de 2020
76-Ano - N°4751

Salinas da Margarida

Diario Oficial do

MUHiCIPiO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
l'

^Salinas do Morgarida
S€C.C€ ADMINISTRA^AOE PLANEJAM5NTO

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA DE PREQOS
PROPOSTA DE PREgOS
LICITANTE:
END. COMERC1AL:
UF:
CEP:
FONE/FAX:
CONTATO:
INSC. ESTADUAL:
CNPJi
VALIDADE DA PROPOSTA:
REPRESENTANTE LEGAL:
DADOS BANCARIOS:
OBJETO:
PLANILHA DE QUANTATIVOS E PROPOSTA DE PREQOS
’ VALOR! VALOR
ITEM
FORMA QUANTIDADE
DISCRINKNAgAO
UNITARIO3 rOTAL3
Licitante
deve
(O
preencher a Proposta
conforme discriminacao,
unidade e quantidade
para o item que ofertar
prego, de acordo com o
Termo de Referencia Anexo I) O erro na
discriminacao ensejara a
desclassificagao.

!A

VALOR TOTAL:
VALOR TOTAL (POR EXTENSO):
VALOR TOTAL DA PROPOSTA*:
Declaramos, que no prego ofertado estao inclusas todas as despesas necessarias para o
fornecimento do objeto, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como
transporte, alimentagao, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributes,
emolumentos, contribuigoes sociais, fiscals, parafiscais, seguros e demais despesas
inerentes, estando o prego ofertado correspondendo, rigorosamente, com as
especificagoes do objeto licitado, estamos ciente de que nao cabe quaisquer
reivindicagoes devidas a erros nessa avaliagao, para efeito de solicitar revisao de pregos
por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissao aos preceitos legais em vigor,
especialmente aos da Lei 10.520/02, da Lei n° 8.666/93, e as clausulas e condigoes
constantes do Edital do Pregao Eletronico n° 024/2020.
RESPONSAVEL LEGAL DA LICITANTE
3Para fins de julganwnto da proposta e posterior regixtro de prego, ser3o con&iderada* at6 duas casas decimals
3 O valor total para cadn item ser«l o valor unitArio multiplicado pela quantidade total estimada.
* O Valor Total da Proposta corrcspondc a soma do todos os itens para os quais o licitante ofertar proposta.
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LOCAL
DATA ASS1NATURA E CARIMBO COM CNPJ E CPF DO
REPRESENTANTE
ObscryacocsiA proposta dcverfi indicar aos dados bancArios cm que ser&o creditados os
pagamentos durante a cxecupAo do contrato.

TidveiSJ Udio iVno s/n. Cunlro, Sjlin.ixl.i Mjioaiicla-SA • Brasil • Mr /!> Hriyi lOOl
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juntamente com os documentos em aprepo, o memorial de calculo correspondente.
20.2.8.0s interessados que, por suas caracteristicas proprias, estiverem legalmente
desobrigadas da apresentapao de balanpo para efeitos fiscals deverao firmar declarapao
nesse sentido e apresentar a documentapao contabil que Ihe for pertinente na forma da
lei, devidamente assinada por contador responssrvel.
21.2.9 Na habilitapao em licitapoes para o fomecimento de bens para pronta entrega ou
para a locapao de materiais, nao sera exigido do MEI, ME ou EPP a apresentapao de
documentapao relativa a qualificapao economico-financeira, de que trata o art. 31 da Lei
Federal n° 8.666/93, conforme art. 29, da Lei Municipal n.° 445/2011.;

21.

Documentos relatives a regulariAade fiscal e trabalhiata:

21.1. Prova de inscripao do licitante no Cadastre Nacional de pessoa juridica (CNPJ);
21.2. Prova de inscripao no cadastre de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relative ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
21.3. Prova de regularidade perante:
21.3.1.A Fazenda Federal, do domicilio ou sede do licitante, na forma da Lei e com a
Procuradoria da Fazenda Nacional, atraves da Certidao Negativa da Divida Ativa da
Uniao, abrangendo inclusive as contribuipdes socials, de acordo com a Portaria
Conjunta RFB/PGFN n“. 1.751, de 02/10/2014;
21.3.2. As Fazendas Estadual e Municipal, ambas do domicilio ou sede do licitante.
21.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servipo (FGTS)
por meio de apresentapao do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela
Caixa Economica Federal.
21.5. Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justipa do Trabalho,
mediante a apresentapao de certidao negativa de debitos trabalhistas.
Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz;
e se a licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.
22.

23.
As certidoes de comprovapao da regularidade fiscal e trabalhista dos lidtantes
deverao ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo orgao
expedidor, ou, na hipotese de ausencia de prazo estabelecido, deverao estar datadas dos
ultimos 180 dias contados da data da abertura da sessao publica.

As ME/EPP e seus equiparados deverao apresentar toda a documentapao exigida,
para efeito de comprovapao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente algums^
restripao (art. 43 da LC n° 123/06).
^
24.
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ATA DA SESSAO PUBUCA DO PREGAO
Dependencia: MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA - SALINAS DA MARGARIDA (BA)
Licita?ao: (Ano: 2020/ MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA / N° Processo:
097/2020)
as 10:54:06 horas do dia 06/05/2020 no enderepo TRAVESSA LIDIO PENA-S/N, bairro
CENTRO, da cidade de SALINAS DA MARGARIDA - BA, reuniram-se o Pregoeiro da
disputa Sr(a). PATRICIA ANDRADE FONSECA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado
pelo ato de nomeapao, para realizapao da Sessao Publica de Licitagao do Pregao N°
Processo: 097/2020 - 2020/024/2020 que tem por objeto Contratagao de empresa para
aquisigao de cestas basicas, para enfrentamento da situagao decorrente da PANDEMIA DE
COVID-19 para atender as familias e pessoas em situagao de vulnerabllidade e
impossibilidade de manutengao decorrente do isolamento Social, conforms especificagoes
constantes no Edital e Anexos.
Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes pregos:
Lote (1) - Contratagao de empresa para aquisigao de cestas basicas, para enfrentamento da
situagao decorrente da PANDEMIA DE COVID-19 para atender as familias e pessoas em
situagao de vulnerabllidade e impossibilidade de manutengao decorrente do isolamento
Social, conforms especificagdes constantes no Edital e Anexos.
Data-Hora

Proposta

Fornecedor

105/05/2020 13:56:41:8151 IPODIUM D1STRIBUIDORA EIRELI

RS 870 880.00

105/05/2020 09:41:37:5331 INUTRI + COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
104/05/2020 09:36:08:9911 iLKB COMERCIO LTDA
~

RS 870 880.00

I05/05/2020 17:00:19:4031 lAIACK DOS SANTOS LOPES ME

104/05/2020 00:38:13:0891 IVOO LIVRE EMPREEND1MENTOS AL1MENTICIOS EIRELI

RS 870,880.00 I
RS 870.000.00 1

05/05/2020 18:25:53:943! IaLCIR MENDES MURITIBA JUNIOR ME

RS 869.440.00

I

RS 870.880.00

~

106/05/2020 00:57:18:7701 l2W COMERCIO DISTRIBUICAO E~SERVICOS EIRELI

RS 1.040.000.001

105/05/2020 17:29:06:1571 IF B.F COMERCIO E SERVICOS EIRELI

RS 870 400.00

105/05/2020 21:43:56:234l ICLAUDIQ DOS SANTOS SILVA - ME

RS 868 000.00

IQ5/05/2020 21:3Q:05:4Q11ICOMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI

RS 870,880.00

106/05/2020 10:45:35:3331 IR.B ALVES
105/05/2020 16:12'16:960l [siDINEI BRITO MAGALHAES

RS 994.240.00

I

RS 870 320 00

i

05/05/2020 19:20:36:5331 lAUGUSTO C MOTA FARIAS ME___________
28/04/2020 18:34:13:2521 IkEYSLEY BRANDAQ DE CERQUEIRA EIRELI

I

RS 870.880.00
I

RS 860.560.00

Apos a etapa de lances, Com disputa em sessao publica, foram apresentados os

08/05/2020
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seguintes menores pregos:
Lote (1) - Contratagao de empresa para aquisigao de cestas basicas, para enfrentamento da
situagao decorrente da PANDEMIA DE COVID-19 para atender as fami'Jias e pessoas em
situagao de vulnerabilidade e impossibilidade de manuteng§o decorrente do isolamento
Social, conforme especificagoes constantes no Edital e Anexos.
Fornecedor
Data-Hora
106/05/2020 11:147l4:635] IcLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME

Lancs
R$ 826.Q3Q.0Q

I

R£ 828.500.00
106/05/2020 11:14:16:1991 IPODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI

R$ 829.SQ0.Q0

I06/Q5/2020 11:13:52:701 llF.B.FCQMERClOESERVICOS EIRELI

R£ 82fl.560.00

I

06/05/2020 11:13:53:7601 lAIACK DOS SANTOS LOPES ME

R$ 829.722.24

I

106/05/2020 11:13:31:662l lAUGUSTO C MOTA FARIAS ME
(06/05/2020 11:12:51:177] l2W COMERCIQ D(STR(BU(CAO E SERl/ICQS^EIREU

R$ 830 100.00

I

RS 830.500.00

I

106/05/2020 11:12:28:2521 lALCIR MEMDES MURITIBA JUNIOR ME

R£ 831 000.00

106/05/2020 11:07:44:5741 ICOMERCIAL IDAL DE ALIMENTDS EIRELI
128/04/2020 18:34:13:2521 IKEYSLEY BRANDAO DE CERQUEIRA EIRELI

RS 860.560.00

104/05/2020 00:38:13:0891 VOO LIVRE EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS EIRELI 11

RS 870.000.00

04/05/2020 09:36:08:9911 LKB COMERCIQ LTDA

RS 870.880.00

05/05/2020 09:41:37:533 NUTRI + COMERC1AL DE ALIMENTOS EIRELI - EPF

RS 870.880.00

I

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou 0
menor prego. Apos confirmada a habilitagao da proponent© e examinada pelo Pregoeiro da
disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor prego, quanto ao objeto
bem como quanto a compatibilidade do prego apresentado com os praticados no mercado e
0 valor estimado para a contratagao, o Pregoeiro decidiu:
No dia 06705/2020, as 11:14:54 horas, no lote (1) - Contratagao de empresa para
aquisigao de cestas basicas, para enfrentamento da situagao decorrente da PANDEMIA DE
COVID-19 para atender as familias e pessoas em situagao de vulnerabilidade e
impossibilidade de manutengao decorrente do isolamento Social, conforme especificagoes
constantes no Edital e Anexos. - a situagao do lote foi alterada para: arrematado. O motive
da alteragao foi o seguinte: Atualizagao efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No
dia 06/05/2020, as 14:20:18 horas, a situagao do lote foi finalizada.
No dia 06/05/2020, as 14:20:17 horas, no lote (1) - Contratagao de empresa para
aquisigao de cestas basicas, para enfrentamento da situagao decorrente da PANDEMIA DE
COVID-19 para atender as familias e pessoas em situagao de vulnerabilidade e
impossibilidade de manutengao decorrente do isolamento Social, conforme especificagoes
constantes no Edital e Anexos. - a situagao do lote foi alterada para: declarado vencedor. O
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motivo da alteragao foi o seguinte: DECLARO A EMPRESA VENCEDORA DESTE ITEM DO
PREGAO ELETR6NICO, POIS A MESMA ATENDEU A TODOS OS REQUISITOS
EDITALfCIOS. FICA FRANQUEADA AS VISTAS DO PROCESSO A QUALQUER
INTERESSADO. iNFORMO QUE O SISTEMA PERMANECERA ABERTO POR 02 (DUAS)
HORAS PARA POSSIVEIS MANIFESTACOES DE RECURSO, DE FORMA IMEDIATA E
MOTIVADA, EM CAMPO PROPRIO DO SISTEMA. No dia 08/05/2020, as 12:36:30 floras, a
situagao do lote foi finalizada.
No dia 08/05/2020, as 12:36:30 horas, no lote (1) - Contratagao de empresa para
aquisigao de cestas biisicas, para enfrentamento da situagao decorrente da PANDEMIA DE
COVID-19 para atender as familias e pessoas em situagao de vulnerabilidade e
impossibilidade de manutengao decorrente do isolamento Social, conforme especificagoes
constantes no Edital e Anexos. - a situagao do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo
da alteragao foi o seguinte: A PREGOEIRA DECLARA QUE OS RECURSOS
INTERPOSTOS PELAS EMPRESAS AIACK DOS SANTOS LOPES ME, E COMERCIAL
IDAL DE ALIMENTOS EIRELI TIVERAM O PROVIMENTO NEGADO, E ALEM DISSO NAO
HOUVE INTERPOSIQAO DE OUTROS RECURSOS. POR TANTO COMO OS VALORES
ESTAO DENTRO DO VALOR ESTIMADO, ADJUDICA O LOTE PARA A EMPRESA
VENCEDORA.
No dia 08/05/2020, as 12:36:30 horas, no lote (1) - Contratagao de empresa para
aquisigao de cestas basicas, para enfrentamento da situagao decorrente da PANDEMIA DE
COVID-19 para atender as familias e pessoas em situagao de vulnerabilidade e
impossibilidade de manuteng§o decorrente do isolamento Social, conforme especificagoes
constantes no Edital e Anexos. - pelo criterio de menor prego, foi adjudicado o objeto do
lote da licitagao a empresa CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME com o valor R$
824.960,00.
No dia 06/05/2020, as 10:45:35 horas, o Pregoeiro da licitagao - PATRICIA ANDRADE
FONSECA - desclassificou a proposta do fornecedor - R.B ALVES, no lote (1) - Contratagao
de empresa para aquisigao de cestas basicas, para enfrentamento da situagao decorrente
da PANDEMIA DE COVID-19 para atender as familias e pessoas em situagao de
vulnerabilidade e impossibilidade de manutengao decorrente do isolamento Social, conforme
especificagoes constantes no Edital e Anexos. O motivo da desclassificagao foi: FICA
DESCLASSIFICADO A EMPRESA, POIS NAO INFORMOU AS MARCAS DOS (TENS ,
FICANDO EM DESACORDO COM O ITEM 42.1, DO EDITAL.
No dia 07/05/2020, as 17:04:18 horas, no lote (1) - Contratagao de empresa para
aquisigao de cestas basicas, para enfrentamento da situagao decorrente da PANDEMIA DE
COVID-19 para atender as familias e pessoas em situagao de vulnerabilidade e
08/05/2020
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impossibilidade de manutengao decorrente do isolamento Social, conforme especificagoes
constantes no Edital e Anexos.. Decide-se pelo conhecimento do recurso interposto pela
Recorrente, por ser o mesmo tempestivo, e, no m6rito, pelo seu NAO PROVIMENTO,
mantendo-se a decisao da Pregoeira. DECISAO PUBLICADA EM DIARIO OFICIAL E
ANEXA AO SISTEMA.
No dia 08/05/2020, as 12:27:25 horas, no lote (1) - Contratagao de empresa para
aquisigao de cestas basicas, para enfrentamento da situagao decorrente da PANDEMIA DE
COVID-19 para atender as familias e pessoas em situagao de vulnerabilidade e
impossibilidade de manutengao decorrente do isolamento Social, conforme especificagoes
constantes no Edital e Anexos.. DECIDE-SE pelo conhecimento do recurso interposto pela
Recorrente, por ser o mesmo tempestivo, e, no merito, pelo seu NAO PROVIMENTO,
mantendo-se a decisao ue declarou vencedora a empresa. DECISAO PUBLICADA EM
DIARIO OFICIAL E ANEXA AO SISTEMA.
Publicada a decisao, nesta sessao, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa
declarou encerrados os trabalhos. Anexo. a ata segue relatorio contendo informagdes
detalhadas sobre o andamento do proc&^so.
PATRICIA ANDRADE FONSECA
Preodeiro da disputa
DOS SANTOS FILHO

ESMER,

Autoridade Competente
AUR ea$Ir^8*a DE SOUZA
Membro Equipe Apoio
Proponentes:
34.411.587/0001-43 2W COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI
22.052.064/0001-79 AIACK DOS SANTOS LOPES ME
11.823.193/0001-05 ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR ME
13.434.928/0001-26 AUGUSTO C MOlA FARIAS ME
17.501.328/0001-94 CLAUDIO DOS SANTOS SILVA-ME
32.353.943/0001-94 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI
28.790.676/0001-45 F.B.F COMERCIO E SERVICOS EIRELI
29.526.240/0001-06 KEYSLEY BRANDAO DE CERQUEIRA EIRELI
20.002.684/0001-78 LKB COMERCIO LTDA
11.625.550/0001-12 NUTRl + COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ERR
11.258.473/0001-00 PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI
28.173.471/0001-10 R.B ALVES
01.502.903/0001-33 SIDINEI BRITO MAGALHAES
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17.683.966/0001-73 VOO LIVRE EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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