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PROCESSO LICITAT6RIO:
Modalidade

PREGAO ELETROHICO n0 024/2020

Tipo

Menor Pre^o por hem

Secretaria
Solicitante:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTfNCIA SOCIAL

Objeto:

OBJETO: Sele^ao de piopostas para Contrata9ao de empresa
para aquisi^ao de cestas basicas, para enfrentameoto da
situaqao decorrente da PANDEMIA DE COVID-19 para atender
as familias e pessoas em situaqao dc vulnerabilidade e
impossibilldade de manutenq&o decorrente do isolamento
Social, conforme espccificaqdes constantes no Edita! e
Anexos.

EMPRESA VENCEDORA:
CLAUDIO DOS SANTOS SILVA-ME
CNPJ. 17.501.3,28/0001-94.

VALOR:

R$ 824.960,00 (cento e vinte c
quairo mil novecentos e sessenta
reais)

08/05/2020

Homologa^ao
Reflesao:

Bern aventuradoa os pacificadores, pois serao chamados
filhos de Deus.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
PREGAO ELETRONICO n° 024/2020
OBJETO: Selecao de propostas para Contrata9ao de empresa
para aquisi9ao de cestas basicas, para enfrentamento da
situa9ao decorrente da PANDEMIA DE COVID-19 para
atender as familias e pessoas em situa^o de vulnerabilidade
e impossibilidade de manutenqao decorrente do isolamento
Social, conforme especificaqoes constantes no Edital e
Anexos.
SESSAO PtJBLICA:
DATA: 06/05/2020
HORARIO: 08h30min
LOCAL: Setor de Licitagdes, Travessa Lidio Pena s/n, Centro,
Salinas da Margarida, Bahia.
Modalidade:
PREGAO ELETRONICO
Criterio de Julgamento:
Menor Prego Por Lote
Base Legal
Lei n.° 10.520, de \1 j0112002, e, subsidiariamente, da Lei n.°
8.666, de 21/06/1993, Lei Complementar n.° 123, 14/12/2006,
Decreto n° 5.450, de 31/05/2005, Decreto n° 7.507, de
27/06/2011, Decreto Municipal n° 460, de 26/12/2007,
Decreto Municipal n° 103, de 16/02/2017, Decreto Municipal n°
120, de 06/07/201 e alteragoes pertinentes.
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Salinas da Margarida
SECRCTARIA DE ASSiStfiNCIA SOCIA1.

SOUCITACAO DE DESPESA NS Q15/2020
| DATA
17/04/2020
6RGAO/SETOR:
Secretaria Municipal de Assistencia Social
RESPONSAvEL/CARGO:
LORENA FERNANDES PEDREIRA
AQUISIC&Q DE CESTA BASICA EMERGENCIAL
ASSUNTO:
OBJETO:
Aquisi?So cestas b^sicas, para enfrentamento da situacao decorrente da PANDEMIA DE COVID-19
para atender as famHias e pessoas em situagao de vulnerabilidade e impossibilidade de manutencao
decorrente do isolamento Social.
JUST1FICATJVA:
V- OCORRENCIA DE SITUAgAO be emergenga'
A Organizacao Mondial da Saude (QMS), em 30 de Janeiro de 2020, declarou Emergencia em Saude
Publica de ImportSncia Internacional (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 ImportSncia Naciona! (ESPIN) em decorr&ncia da Infec^So Humana pelo novo corona
virus {2019-nCoV).
0 Decreto Estadual n* 19.549, de 18 de margo de 2010 declarou situa^ao de emergencia em todo o
territ6rio baiano em virtude do desastre classificado e codificado como Doenca Infecciosa Viral COBRADE 1.5.1.1.0, conforme instrugSo Normativa do Minist^rio da lntegra?ao Nacional n® 02, de
20 de dezembro de 2016, para fins de preven^io e enfrentamento a COVID-19.
O Decreto Legislativa n® 06, de 20 de margo de 2020 aprovado pela Cimara e Senado que
reconheceu a ocorrencia de estado de calamidade publica, nos termos da solicita^ao 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 Minist6rio da Saude declarou, em todo o territdrio
nacional o estado de transmissao comunitSria do corona virus (covid-19).
O Decreto Legislative n.s 2.787/2020 da Assembleia Legislativa da Bahia reconheceu a ocorrencia
do estado de calamidade publica no Municipio de Salinas da Margarida
A orientate dos drgSos 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
contaminagao pelo virus. Dessa forma, parte dos municipes nao estS conseguindo desenvolver as
suas atividades laborais para manter osustento da familia.
Neste Municipio, embora nio possua casos confirmados, ji houveram casos suspeitos na rede
publica, circunstancia que exigem das autoridades sanit£rias, administrativas e policiais medidas
necessarias para proteger a popula;ao do virus que desaceleram a taxa de contaminagao e evitam
o colapso do sistema de saude e estas implicam inevitavelmente forte desaceiera^ao tambem das
atividades economtcas.
Justifica-se ainda: Diante da situacio periditante 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 poderd significar maior e melhor atendimento as
pessoas em situa^ao de vulnerabilidade social com a contrata?ao de aquisi^ao de cestas bisicas,
optou-se por decisao de medidas provisdrias. Considerando ainda que existe urn Processo em
finaliza^ao (Pregao Eletronico 019/2020) com a contrata;ao de 1.000 cestas bdsicas para Beneficio
Eventual no qual o Processo estd sendo condufdo. Pordm, de acordo com os ultimos dados
acompanhados por esta Secretaria e por Tecnicos Especializados do CRAS, a estimativa que temos
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no momenta 6 que o quantitative licltado nlo atender£ as demandas do Munidplo para pertodos
enquanto estivermos no enfrentamento da Pandemia. Por isso, fat-se necess4rto tat contrata^ao.
II • NECESSIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SfTUAQAO DE EMERGiNCIA
A aquisigao das cestas basicas visa atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia
Social do Municipio de Salinas da Margarida, atendendo £s familias em situaipao 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
cont£gioetransmissao do COVID-19 (novo Coronavirus), causador da Sindrome Respiratoria Aguda
Grave (SARS-CoV-2), de onde retiram ajuda para manter suas familias.

(

O Municipio de Salinas da Margarida impds diversas medidas temporarias e necessarias de
prevengao e controle para enfrentamento da Pandemia de COVID-19 (Corona virus), atraves do
Decreto municipal n* 004/2020 de margo de 2020, dentre as quais est3 o estimulo ao nao
funcionamento do comercio e isolamento em residencia. O Municipio dispoe de diversas unidades
basicas de saude, uma unidade hospitaiar e dezenas de orgaos que continuam funcionando
initerruptamente para atender as demandas diretas e indiretas da Pandemia. O cumprimento das
medidas somente e possivel com a distribuigao de cestas basicas a estas familias, visto que estas
nao dispoem de recursos fmanceiros para garantir a alimentag§o por este periodo.
A caracterizagSo da circunstancia de fato que autoriza a provid£ncia ora solicitada ja se encontra
presumida na hipotese especifica de dispensa de licitagao 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
pretende contratar com o enfrentamento da emerg§ncia de saude publica de importancia
internacional decorrente do coronavirus - COVID-19, pois e recomendado o isolamento social.
Ill - EXISTtNCIA DE RISCO A SEGURANgA DE PESSOAS, OBRAS, PRESTAgAO DE SERVigOS,
EQUIPAMENTOS E OLTTROS BENS, PUBLICOS OU PARTlCULARES;
Sabe-se que diante da crise provocada pelo ambiente pandemico do coronavirus (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 internacional decorrente do
coronavirus responsavel pelo surto de 2019.
A lei n* 13.979, de 2020, nao retira do gestor publico a obrigagao de planejar suas aquisigoes de
bens, servigos e insumos de saude, mas del uma maiorflexibilizagao 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 internacional
decorrente do coronavirus responsavel pelo surto de 2019.
No caso, uma vez que ja foi declarado pelo Ministerio 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 virus do COVID-19 neste Municipio, sobretudose nao
guarnecer as unidades com materiais suficientes para o possivel surgimento de casos confirmados
neste Municipio.
O quantitative estimado no Termo de Referenda Simplificado em anexo, segundo levantamento
da Secretaria de Assistencia Social, visa o atendimento da situa;ao de pandemia, sendo necessaria
apenas ao atendimento da situa^ao de emergencia.
VI - SOLICITAQAO DE RECONHECIMENTO DE HIPOTESE DE PROCESSO EMERGENCIAL
A Lei Federal n* 13.979, de 2020, no art. 4*, criou uma nova hipotese de dispensa de licitagao,
acrescendo as jci existentes e previstas no art. 24 da lei n* 8.666, de 1993. Tendo em vista que o
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dispositive legal trata de norma geral de licitagoes e contratos, competencia legislative privativa
da Uniao prevista no art. 22, XXVII c/c art. 24, § 2* da Constituigao Federal de 19881, aplica-se a
todos os entes federativos, Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios. Diz a Lei em comento:
Art. 4* f= dispensEvel a licitagao para aquisigao de bens, servigos, inclusive de engenharia, e insumos
destinados ao enfrentamento da emergencla de saude publics de importlncia internacional
decorrente do coronavirus de que trata esta Lei.
Sabe-se que o Municipio nao pode negligenciar a ponto de esperar o decorrer regular de urn
process© licitatorio para a contratagao dos insumos necessaries a auxiliar as pessoas em situagao
devulnerabilidade.
Assim, com esteio no art. A8 e seguintes da 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
demands de natureza urgente.
Vale salientar que existe process© licitatorio em andamento para a aquisigao de cestas basicas
(P.E. 019/2020), porem, o mesmo ainda nao fol finalizado e e necessario atender as necessidades
da popula^ao.
Diante da situagao periditante e excepcionalissima, considerando que o poder de resposta do
mercado normaimente apto a participar de negocios publicos e restrlto e a necessldade 6 abissal
no aspect© de tempo, ja que podera significar maior e melhor atendimento as pessoas, optou-se
por meio da Medida Provisoria n8 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.
Informo que para a despesa solidtada, o custo estimado e os recursos orcamentdrlos
correspondem aos adiante Indlcados.
RECURSOS ORCAMENTARIOS
CUSTO ESTIMADO DA CONTRATACAO
INDICAR VALOR
DOTAC&0
NATUREZA
INDICAR QUAIS
ESTIMADO
OBRAS
UNIDADE(S)
0802
SERViCOS DE
2041
ATIViDADE(S)
ENGENHARIA
SERVIgOS
ELEMENTO(S)
33.90.32
COMPRAS
X R$ R$ 369.760,00
FONTE(S)
42/00
Por ser relevante ao interesse publico a contratafSo pretendlda, informo ainda tudo que se segue
indicado.
PERfODO ESTIMADO PARA CONTRATAC&O
FORMA DE FORNECIMENTO
UMAS6VEZ( }
INDICAR PERlODO
ocorrCncia
UNICO
PARCELADA ( X)
MENSAL
FORMA DE PAGAMENTO
A VISTA ( )
AN UAL
X
OUTRO
PARC£LAS{ x ) Conforme Nota Fiscal emitida
LOCAL DE ENTREGA
GARANDA TECNICA NECESSARIA
NA SEDE DO FORNECEDOR ( )
NAO( x )
NA SEDE DO 6RGAO SOLICITANTE ( x )
SIM { )
ENDERECO: PADARIA COMUNHARIA
PERfODO:
RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO:
CONDICSES:
ARMAZENAMENTO DO MATERIAL

PREFEITURA MUNICIPAL OE

Salinas da Margarida 000 0f’C000006
^SIJCRirrARIA DE assisti'ncia social
Os materials adquirldos serSo armazenados no Almoxartfado da Secrctaria para as necessidades mensafs dos 6rgSos,
Sendcos e Programas e n3o estarao sujeitos & deterloracSo ou extravlos.

ANEXOS
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Relatorio de Cotagao: CESTA BASICA BENEFICIO EVENTUAL EMERGENCIAL 2020
Rclaidrlo gerodo no dls 17/04/2020 11:44:03

ITEM
i

PREQOS

QUANTIDAOE

UN1TARIO

TOTAL

1

8.000 Uriidades

Z58

R$ 20.640.00

1)VINAGRE 500WL
Pie?© Oompras
Governamentels
1

(IP: 170.239.16.62)

Orgfio PObllco

IdentlflcagSo

G0V6RN0 00 ESTAOO OE RONOONIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE

N»Preg5o:1132018

BURITIS

UASG:4S2286

Date
UcitaoSo
08/01/2019

Pfe?o
RS2.58

RS

Valor UnltArio

2,58
dos Piepos Obudos RS2.08

1

2) MACARRAO 500G
Pre?o Compres
Governamentals
1

Valor Unltdrlo

6.000 Unidades

IdentiflcapSo

OrgSo POblico

RS 19.200.00

Z40

EMPRESA ESTADUAL DE ASSISTENCIA TECNICA E ECTINSAO RURAL DO

NsPrcg8o472018

ESTAOO DE ROOftN INIA • EMATER/RO

UASG926584

Data
Llcltapfio
09/01/2019

Prepo
RS 2.40

RS

■

I
J

2.40
Media dos PreposObinlos RS 2,40

3) MARGARINA 250G
Prepo Compres
Governamentele
1

1

8.000 Unidades

RS 21.680.00

2.71

OrgSo PObllco

Identifie&pfio

MlNISTERIO DA EDUCApAO I Univcrsidade Federal do Rio Grande do None

N,PregBo:15201B

Data
LicItapSo
21/08/2018

Prepo
RS2.71

UASG:153103
RS

Valor Unltario

2.71
Mddiados 1’ieposObiKlos RS2./1

4) LEITE INTEGRAL EM PO 200G
Prepo Oomprae
Governamentels
1

1

8.000 Unidades

RS 39.840.00

4.98

OrgSo PObllco

IdentiflcapSo

GOVERNO 00 ESTAOO DO RIO GRANDE DO NORTE | FUNOACAO ESTADUAL

N»Preg§o:122018

DA CRIANpA E DO ADOIESCENTE

UASG453719

Data
Llcltapio
14/12/2018

Prepo i
RS4.98 •;

RS

Valor UnltSrlo

4.98
Media dos P'OposOblidos RS4.98

I

5)MASSADE SOPA
Prepo Compres
Governamentels

OrgSo POblico

8.000 Unidades

659
IdentiflcapSo

RS 44.720.00
Data
LicItapSo

Prepo

1/15

:• r?
PRE909

ITEM

OUANTIDAOE

MINISTSRIO da EDUCAQAO | Unjversidndc Federal do Rio Grande do None

l

!j0f'C0fj(i008
unitArio

N»PregSo:172018
UASG:153103

TOTAL

09/10/20)8

RS5.59

RS

Valor Unitdrio

5,59
Merlin dos Precos OblHJos US 5,59

7

6) FRANCO INTEIRO 2K
Prepo Compras
Qovernamentals
1

8.000 Unidadcs

RS W.OOO.OO

8,00

Orgfio Pdblleo

Identlflcapio

GOVERNO DO ESI ADO DE RONDONIA | Superintendincia Estadusl de
Compras e Licliapdes

NcPregSo:3752019
UASG925373

Data
Llcita^So

Prepo

25/10/2019

RSftOO
RS
8,00

Valor Unltdrio

MiSdta dos PieposObiidos RS8.00

2

I 7) OLEO OE SOJA 900ML
Prepo Compras
GovernamentaJs
1

8.000 Unidades

RS 30.480,00

3.81

Orgfio PObllco

Identlflcapfio

GOVERNO DO ESTADO OE RONDONIA | PREFEITURA MUNICIPAL OE
BURITIS

NsPregfio:1402019
UASG:452286

Data
Licitaplo
04/02/2020

Prepo
RS3.81

RS

Valor Unltfirlo

3,81 !
Media dos 1’n'posOhiirlos RS3.81

8) BISCOITO CREAM CRACKER

9

6.000 Pacoies

RS 23.200.00

2.90

Prepo Compras
GovernamentaJs

Orgfio PObllco

Identlflcapfio

1

PREFEITURA MUNICIPAL OE VIGIA DE NAZARE

N°Preg3o:372019
UASG:456127

i

Data
Licltapfio

Prepo

14/01/2020

RSZ90 i
RS
2,90

Valor Unltfirlo

Media dos PreposOblidos RS2.90

. 9) ACUCAR REFINADO BRANCO

1

32.000 Ouilogramas

i

Prepo Oompras
Governamentais
l

RS 87.580.00

2,74

Orgfio PObllco

Identlflcapfio

MINISTERIO DA EDUCaCAO | Secretaria Executiva I Subsecretaria de
Planejamento e Orpamento IINSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA
E TECNOLOGIA DE SAD PAULO CAMPUS REG IISTRO

N®Pregfio:15862020
UASGil 58586

Data
Licltapfio

Prepo

05/02/2020

RS2.74

RS
2,74 I

Valor Unltfirlo

... I

Media dos Prcpos Obudos’ RS 2.7J

i

I

10)CAFE250G

8.000 Pacoies

RS 36.640.00 .

4.58

Prepo
PObllco

Drgfio PObllco

Identlflcapfio

Date
Licltapfio

1

ESTADO OA BAHIA / (1) SAEB • SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

N9Licitopfio:778290

10/09/2019

Valor Unltfirlo

Prepo
RS4.58
RS ■
4,5B j

Media dos Pieces Olitiilos HS-1,58
2/15

/
.'t^s

w J
ITEM

PREQ09

QUANTIOADE

uhitArio

TOTAl

1

32.000 Ouitogramas

4.20

RS 134.400.00

11) FARINHA OE MANDIOCA
Pfepo Oompras
Oovernamentois
1

00000(1009

6rgSo POblico

IdentlflcapSo

GOVERNO CX7 ESTAOO DA BAHIA | prefeitura muniepal de maetinga ■ bahia

N6Pfegao:172019

Date
Lieltaffio
26/12/2019

Prepo
RS4.20

UASG:926671
RS

Valor Unltarlo

4,20
MnliadosPiocosObitdos RS 4,20

12) EXT RATO OE TOMATE 340G

4

8.000 Unidadas

RS 13.660.00

1,71

T
Prego
POblico
1

Orgfio Publico

Idontlflcagfio

Prefeitura Municipal de Afpestie

113131

Data

I

LicitagSo
29/01/2020

Prego i
RS 1.71

;

RS

Valor Unltdrio

1.71
MtHliadosPiegosObtidos RS1.71

13} FEIJAO CARIOOUINHA

6,84

32.000 Quilogramas

3

RS 216.880.00
J

Prego Comprea

Identificagfio

OrgSo POblico

Governamentais
i

N°Pfeg§o:576201B

Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro

Date
LicltagBo
31/10/2019

Prego
RS6.84

UASG586001
RS

Valor UnitBrio

6,84
Media dosPrcgotOlitidos RS6.84

RS 115.840.00

3.62

32.000 Quilogramas

2

; U) ARROZ PARBOL1ZAOO
L

1
Prego Comprea
Governamentais

OrgBo POblico

IdentlflcagSo

PREFEITURA MUNICIPAL OE JABOATiO DOS GUARARAPES

N#Preg8o:172020

1

Data
LicltagBo
01/04/2020

Prego
RS3.62

UASG.982457
RS

Valor Unltfirio

3.62
Medio dos Precos Obtidos. RS 3.62

Valor Global:

Valor do Ham om rataf lo ao total
• 1)\4NAGRE500Ml
• 21MACAARAO 50...
• 3) MARGARINA2S...
• 4) IHTE INTEGRAL.
• 5)MAS&AOESCPA
• 6} FRANCO INTBR...
• 7) OtEO OE SOJA_
A 1/2 ▼

10.0

RS 870.860.00

Ouantldade da profoa per Itam

7^
5.0
2£
0.0
Beml
Bam 2

BemS
(tern 5
Kern7
Bern 8
tontl
Bern 13
ton 4
ItonG
ItamS
RemiO
Beml2
Bo...

3/15

Detalhamento dos Itens

IQf'COOUQlO

Hem * VINAGH? bij:;.VU
Quantidade

OescrlfSo

8.000 Unidades

VI NACRE 500ML

Observa^Bo

RS 2,58

Pre?o (Oompras Covernamentals) 1: Manor Prepo
Data: 08/01/201910:00

Crgflo: GOVERNO 00 ESTAOO OE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITIS

Modalldade: PregSoElctrdnico

Objeto: Eventual AquisipBo de GBnaros Alimemlctos (nSo perccfvcis).
Descrlflo: BOLO ALIMENTlCIO-VINAGREdeSIcool embalogcm contendo 500ml.
CatMat: 6262 - BOLO AUMENTlCIO. BOLO ALIMENTICIO / TORTA NOME

SRP: NAO
IdentlficaqBo: N°Preg8o:1132018 / UASG'452286
Lote/ltem: /62
Ata: LinkAta
AdJudicagBo: 07/08/201911:55
Fonte: www.comprasgovamamenuis.gov.br
Quantidade: 124
Unldade: FR
UF: RO

CNPJ

razAo social do fornecedor

27.295.341/0001-98

IF DE SOUZA- ME

VALOR DA PROPOSTA FINAL
RS 2,58

Marca: VIRROSAS
Fabricante: viRflOSAS
Modelo: VIRROSAS
Oescfiffio: VtNAGRE da llcool ambalagam coniendo 500ml.
Endeteso:
RRlO JARU. 1037

Noma da Contato:
IRENE

Talefone:
{69} 3422-6500

Email:
impenolic>'a@)totmail.com

RS ?.4fJ

Item 2 MACARRAOFOOr
Quantidade

DescrigBo

8.000 Unidades

MACARRAO SOOG

Observag&o

RS 2,40

Prego (Oompras Governamentols) V Manor Prego
OrgBo: EMPRESA ESTADUAL OE ASSISTENCIA TECNICA E EXTINSAO RURAL DO
ESTADO OE ROOON
NIA- EMA7ER/RO
Objeto: Rogistro de Prego para eventual a fuluro agulslg&ode ginaros alimenticros
perectveis e nfio perectveis. visando atender as necessidades da EMATER-RO
am todas as unidades..
DeserlgBo: MAOARRAO • MACARRAO TIRO ESPAGUETE com ovos, coniendo Sfrrnda de
trtgo, farinha de trigo enriquedda com ferro e dctdo ftMico, e corantes naturals
(urucum e cOrcuma). As masses ao serem postas na 6gua nSodeverSo turvBias antes da cocgSo. NSo poderfi comer amldo de mllho c outros tipos de
farinha que nSo seja a especiFicada naste item. T empo de cozimcnto de 4 a 10
minutos. rertdomemo apds a cocgSo de 2 a 3 vezes a mais do peso antes da
cocgSo, validade minims de 12 meses a panir da data de entrega. pacote 500g.
CNPJ

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

Data: 09/01/20191033
Modalldade: Pregio EletrOnico
SRP: NAO
IdentlficagBo: N<,PregSo:472018/ UASG926584
Lote/ltcm: /li
Ate: LinkAta
Adjudicagfio: 17/01/20191125
Fonte: www.comprasgovemamentais.gov.br
Quantidade: 3.476
Unldade: PACOTE SOOG
UF; RO
VALOR DA PROPOSTA FINAL

4/15

. 18.666.293/0001-06
•VENCEDOR*

'J Q-0 £ OOOOli

COMERCIAL TS LTOA- ME

RS 2.40

Marca: QDEUCIA
Fabrleante: 00EUCJ4
Modelo; ODpJOA
Deacf
MACARtUO TlPO ESPAGUETE com owes, comerxlo s*mola de tfigo. farinha de nijfo enriaueckla com force icido fdl>eo, e oxames naturals (uruc
um e curcuma). As massas so serem postos ne 4gua nSo dever&o turv<-las antes da coc?So. N8o poderi center amide de milho e outros tipos de farinha quo nj
o seja a esoecificada neste item Tempo decozimemo de 4 a 10 minutes, rendimemo apds a cocqio de 2 a 3 vezes a mais do peso antes da cocpfto. validade m
[nimedei?mesesepartirdadstadeen:rega pacoteSOOg.
, Enderego:
AV MARECMAL PONDON, 1390

Nome de Oontato:
TELMA

Telefone:
{69)3423-0513

Email:
licitacoes.comerciatts^gmail.com

RS 2.71

Itpm3 MARGARINA 2500
Outuitldade

Descrigio

6.000 Unidades

MARGARINA 2600

Observagfio

RS 2.71

Prepo (Oompras Qovernomentals) 1: Manor Prepo
Data: 21/09/20181001

Orgfio: MINISTERIO OA EOUCAQAO
Univefsidade Federal do Rio Grande do Norte

Modalidade: Preg&oEtetrfinico

Objeto: PregSo Eletrdnico SISRP- AquistpAo de alimentos de ongem animal e outros
para atendcr demandos da UFRN pek) perfodo de 12 meses..

SRP: SIM

Identlflcapfio: N°Pregao152018/UASG:l53l03
oeacrlp*o: MARGARINA- MARGARINA vegetal COM SAL • 250G Com 60% dc lipWcos
Lote/ltem: /40
e aspecto cremoso lagredientes principals: dleosvegetais. Ague, sal doretode
Ata: linkAta
potflssio, derivados de leite, vrtominas e aditivos alimenteres. Aspecto. chciro.
Adjudlcapfio: 19/09/201811:14
sabor c cor peculiaies ao produto e deverfio estar isemos de ranpo e de out/as
Homologapfio: 19/09/2016 1202
caroclerfsticas indesejaveis como sujldadcs.Embalagem com dizercs de
rotulagem, contendo informapdes dos ingredientes, composipSo nutritional
Fontc: vrtvw.comprasgovernamemais^ov.br
data de fabricapdoe prazode validade. Registro no MS. Ministario da Agricultura
Quantldade: 5.660
Inspetionado S.I.F.Oeverd opresemar validade minima de 5 (tinco) meses a
Unidade: POTE
partir da data de entrega Transportado em condipdesque assegure a
UF: RN
manutenpfioda temperature a frio (< 10grBUS).CATMAT:17310(0MP300700001562)
OatMat: 17310-MARGARINA.MARGARINANOME
VALOR DA PROPOSTA FINAL

CNPJ

RAZAO SOCIAL DO FORNECEOOR

18.695.347/0001-61
•VENCEOOR*

BRENA VIEIRA URA CAVALCANTE EIRELI-EPP

RS 2,71

Maroa: QUAiv
Fabrleante: QUAiv
Modelo: ROTE
Deacrlpao: MARGARINA VEGETAL (XM SAL - 2S0G Com 80% de lipfdeos e aspecto cremosofi*B94: Ingredientes printipais tieos vegetals. 4gua. sal. tioreto d
e potissio. derrvaoos de leite. vitaminas e aditivos alimentares. Aspecto. eheiro. sabor e cor pecuiteres ao produto e deverSo ester isemos de ranpo e deoutras ca
raeterlsticas indesejaveis como sujidades Embalagem com dizeres de rottiagem.ccr'iendp informapdes dos Ingredientes. composipSo nut/ltionol. data de febri
capSo e prazo de validade. Registro no MS. Mrnrstirio da Agriculture (nspecionado S.l.F.Oeveri epresemar validade minima de 5 (tinco) meses a partir de data d
e entrega&#894: Transportado em oondipOes que assegure a manutenpfioda tempeiatura a f/io(< 10 graus). CATMAT-17310
' Endarepo:
R HIIARIO SILVA oa

Nome de Contato:
BRENA

Telefone:
(64)3314-0546

Email:
bv.licitacoesiSigmail.com

RS 4 P8

Item 4: LLIU- INILGRAL (zM P0 200G
Quantldade

OcscripSo

8.000 Unidades

LEITE INTEGRAL EM PO 200G

Observapfio

5/15

~"00f>C00(i012
Prefo (Oompras Governamenteis) 1: Manor Prefo
Orgflo: GOVERNO 00 ESTADO 00 RIO GRANDE DO NORTE
FUNDAQAO ESTADUAL DA CRIANCA E DO AOOLESCENTE
Objeto: AquisicAo de G^neros Ajimentfcios. para aiendar as necessidades das
Unidades dc Atandimemoda FUNOASE/RN. (CEDUC Caicd e CIAD Gated) no
munidpto de Catcd/RN, durante o excrcfcio de 2019.
Oescric&o: OESTA BASIOA • G£NEROS ALIMENTfOIOS-leiteempdintegral
instantdneo. enriqueddo com vitaminas A. C. De ferro, embalagem 200g.
OatMat: 113026- CESTA SASICA - GeNEROS AllMENTlCIOS, CESTA BASICA GENEROS AllMENTlCIOS NOME

RS 4,98

Data: 14/12/20181031
Modalldade: PregSoQeirdnico
SRP: NAO
IdentificaqSo: N«Pregao:122018/UASG:4S3719
Lote/ltem: 1/22
Ala: link Ata
AdjudicaqSo: 26/12/201812:56
HomologagSo: 02/01/201910:56
Ponte: vww.compresgovcmamentais.gov.br
Quentidade: 2.800
Unidade: Pet
UP: RN

CNPJ

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

27.008.156/0001 -75
•VENCEDOR*

A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI

VALOR DA PROPOSTA FINAL
RS 4,98

Marea: ITAUC
Fabrlcante: ITALAC
Modelo: italaC
Desorigfio: Leiteemodintegralinsiantarteo, enngueodocomvitamines AC,Oeferro.embalagem 200g.
Telefone:
(B«) 3204-6500

Enderego:
RUA CAPITAO PEORO CECIUANO. 117

Email:
tegaiizacao@icomauditoria.com.br

ItOTib MASSA OE SOPA
Quentidade

Oeacrigio

8.000 Untdadcs

MASSAGE SOPA

Observeglo

RS 5.59

Prego (Compras Governamentais) 1: Medlana das Propostas Iniclals
OrgSo: MINISTERIO OA EOUCAgAO
Univefsidede Federal do Rio Grande do Norte
Objeto: Pregfto EleirOnico SISRP - Aquisigao de alanentos processedos pera etender
demandasda UPRN peto perfodo de 12 meses..

Date: 09/10/2018 1000
Modalldade: PregSoOetrdnco
SRP: SIM
Identmcagao: N<’Preg5o172018/UASG:153103

0escrig4o: MASSA- MASSAPARASOPA-MassaBlimcntfeiotiposecavitaminada.com
Lote/ltem:
sdmola. tipo argotinha isenta de sujtdades, parasitas: - Embalagem com dizercs
Ata:
de rotulagem, comendo informagdes dos ingredientes, composigao nutriciortal
Adjudlcagfio:
data de fabricagdo e prazo de validade de no mfnlmo. seis meses, de acordo
com a resoktp&s 12/78 da cnnpa;- Pacotecom 500g:(0MP- 300700001589) Homologag8o:
Fonte:
OatMat: 160832-MASSA.MASSAN0ME

/41
link Ata
31/10/20181619
31/10/2018 1648
wtvw.comprasgovemameniais.gov.br

Quentidade: 3.200
Unidade: QUILOGRAMA
UF: RN
CNPJ

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

18.695.347/0001-61
♦VENCEDOR4

BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI - EPP

VALOR DA PROPOSTA INICIAL
RS 5,59

Marea: ESTREia
Fabrlcante: ESTREIA
Modelo: KC
Oescrlglo: MASSA PARA SOPA - Masse alimentfaa tipo seca vitaminada.ccm simota. tipo argoknha isenta de su)KJfldes. parasitas. - Embalagem com dizeres d
e rotulagem. contend© rnformaedes dos Ingredrcntes. compostgio nutritional data de fabrlcagi© e prazo de validade de no minim©, sels meses. de acordo com
a resofuglo 12/78 da cnnpa. - Pacote com 500g

6/15

..:']0r'C0fit'0i3
razAo social do fornecedor

CNPJ
Enderego:
fl HILARIO SIVA. 08

Nome de Contato:
8RENA

VALOR OA PROPOSTA INICIAL

Telelone:

Email:

(64) 3354-0546

Ov.licllaconipgmail.com

RS 8.00

Itftrnb I RANGO INIHHO ?K
Quantldade

Descrlgfio

6.000 Umdades

FRANCO INTEIRO 2K

ObscrvafSo

RS 8.00

Prcgo (Oompras Oovernamentals) 1: Mediana das Propostes Ntlcleis
Data: 25/10/201909.30

OrgSo: COVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Supcrintendtocia Estadual de Compras e Lidtagdcs

Modalidade: PregSoEletr(nico

Objeto: FotmspSo de Regisuode Pregos para fuiura e eventual Aqutaipio de GAneros

SRP: SIM

Alimentlckw (produtos perecNeis e nfio pcrecfveis), em atendimento as

Identlflcagfio: N°Preg5o:3752019/UASG925373

necessktades das Escolas da Rede Estadual de EducagSo, pdo perfodo de 12

Lote/ltem: /18

(doze) meses, conlotme condigOes, guamidedes e exigincios. estabeteddas

Ata: Link Ata

neste instrumcnto..

Adjudlcagfio: 30/10/201913:50

Descrig&o: CEBOLA IN NATURA-Frangocongelado. lnteiro-de1*qualidade. sem

Homotogagfio: 26/12/20191209

tempero, opresentando cor caroctertstica, texture firmc, supcrflcic sem
llmosidade e viscosidade. Pcsando aproxlmadamente 2kg. cm embalagem

Fonte: www.compiesgovemamentais.gov.br

t/ansparente. h vdcuo ou bem lacradas.com denommagSo do nome do produto,

Quantldade: 124.155

coderego. regisuo no 6rg8ode inspegSo sanitaria. Data de fabricagSo c validade
(minima de 02 meses, a partir do entrega).

Unidede: Quilograma
UF: RO

OatMat: 96490- CEBOLA IN NATURA. CEBOLA IN • NATURA NOME

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

CNPJ

razAo

SOCIAL DO FORNECEDOR

22.825.574/0001-31

HORTIGRAN OISTRIBUIOORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-

RS 6.38

Marca: avenorte
Fabrleante: avenorte
Modelo: frango inteiro congelado kg
Oesorlgto: frango mtexo congelado avenorte kg
Enderago:
AV GUAPORE. 1277
21.921.760/0001-01

Telefone:
(69) 03222-9999

Email:
EOIVO@TERRA.COM.BR
RS 7,00

M. DO S. BRAGA EIRELI

Marca: AVENORTE
Fabrleante: AVENORTE
Modelo: Frango congelado, inteiro-de 1' qualidade, sem t
Deaorlglo: Frango congelado, tmelro- de 1* euatkfade, sem tempero. apresentendo oor ceracterlstiee. textura fxme, superficie sem llmosidade e viscosidade. P
esando aproilmedamenie 2kg em embalagem transparentc.6 vicuo ou bem lacradas. com denominsete do nome do produto. enderego. registro no drgio de I
nspegto sanitaria. Oata de fabricagte e validade (minima de 02 meses. a partir da entrega).
Enderego:
R MEXICO. 2633
07.529.552/0001-30

Telefona:
(69) 3221-6449/ (69) 8472-4555
HtXCOMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

Email:
jr-coniab>lidede20i0@bol.com.br
RS7.00

Marca: AVENORTE
Fabrleante: avenorte
Modelo: KG
Descrlgio: Frango congelado, inteiro • de 1" qualidade. sem tempero. apresentando cor carectertsuea. textura firme, superficie sem kmosdadee viscosidade. P
esando eproxrmadamente 2kg. em embalagem transpareme. a vacuo ou bem lacradas.comdenominaglo do nome do produto, enderego. registro no drgSo de ■
nsoegto sanitary. Oata de fabneagio e validade (mtruma de 02 meses. a partir da entrega).
Enderego:

29.331.151/0001-04

P. H. DE OLIVEIRA FERREIRA - ME

RS 8.00

7/15

^ooncoot'OH
razAo social do fornecedor

CNPJ

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Morca: AVE NOflTE
Fabrleante: ave NORTE
Modelo: F'angooonQelado. intriro-de 1' Qualidadt. shd t
OeaefIfle: Ffangoeongelado,iruwo-de I'oualaMdt.semumpero.apftsfnlandocotcaractfflsttca,lewura (Inne.superfteiesamlanosidadcevlscosldade.P
asartdo aproxlmadamante Jkj. em ambalagsm iransparemt. h vicuo ou bem lacradas, com denominacSo Oo noma do produto, andareoo. registio no OigSo de I
nspepio saniiario. Data d« fabrica^oe vatidada (minima de 02 metes, e partIr da entre^a).
Endereco: ■
AVENIDA RAFAEL VA2 E SILVA 3692
15.897.556/0001-08

Nome da Conteto:
PAULO

Gmail:
ph.lertelrafOyahoo com

Telefone;
(69) 3223-6377

RS 8,00

NOViOADES COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA • ME

Marca: AVE NORTE
Fabrloante: AVE NORTE
Modelo: FrangocongelaOd.inteiro-Oe 1'qoalidaae.semt
Deacrlplo: Frango congelado. imeiro -de 1* <goal<dade, sem [empero. apresemando cor caractertsiica. textora firme, superficie sem Irmosrdade e viscos>dade. P
esandoaproximadamente 2kg. emembalagem iransperente. 6 vacuo ou bem lacradas. com denominaqio do nome do prodoto. endereco, registro no drglo del
nspecaosanrtaria. Oatade fabrjcacio e validade (minima de 02 meses. a partir da entrega).
Estedo:
RO

Oidade:
PonoVelho

05.252.941/0001-36

Endereco:
AVENIDA RAFAEL VAZ E SILVA 3692

Telefone:
(69) 3224-5721

Email:
novidadedescomercioQyahoo com.br
RS 10.00

STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA • ME

■VENCEDOR •
Marca: AVENORTE
Fabrleante: avenorte
Modelo: AVENORTE
DescrlfSo: Frango eongelado. imeiro-de t* qualklade. sem lempero. apresemando cor caractedstica. textura ftme, superfide sem limosidadeeviseoaidade.P
esando aproximadamente 2kg em embale gem transpareme. 6 vacuo ou bem lacradas, com denominecio do nome do produto. end erego. registro no drglo de i
nspeglo sanrtlna. Data de fabricacSo e validade (minima de 02 meses, a partir da entrega).
Eatado:

RO

Oidade:
PonoVelho

12.877.273/0001-06

Enderego:
RUA JOSE CAMACHO. 1146

Nome de Contato:
Ana Maria Carranza

Email:
siarsuprimentos@hotmail.com

Telefone:
<69)3224-5080

RSI 0,00

D & N IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODLtTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP

Maroa: avenorte
Fabrleante: avenorte
Modelo: avenone
Oeaerlglo: Frangoeongeiado.mteiro-de t'qualidade.aem tempero, apresentandocor caractertstrca. textura Irme. superficie sem Itmoskfadeeviscosidade. P
esando aproximadamente 2kg. emembalagem iransperente. I vlcuoou bem lacradas. com denormnagiodo nome do produto, enderego, registro no drgSo de i
nspegte sanitaria. Data de fabncagSoe validade (minima de 02 meses. a parte da entrega).
Eatado:
RO

Ui-tv /

Oidade:
Pono velho

Enderego:
RUA JOSE VIEIRA CAULA 6111

Telefone:
(69)3215-2645

uuooe sujaod'jm:

HSJ.KI

Quantidade

Descrigfio

8 000 Unidades

OLEO OESOJA 900ML

Observagfio

RS 8.81

Prego (Oompres Oovernamentais) 1: Madia das Propostes Iniciais
Orgfio: GOVERNO 00 ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITIS
Objeto: Future e Eventual AquisigSo de gfrneros alimentlctos (produtos n&o perecNeis)..
Descrigfio: BISCOITO - OLEO OE SOJA REFINADO 900ML em fiasco plSstico.
transpareme em propileno, com rdtulos do fabricante. com informagfes
nuthdonais. A entrega do produto deverfi set felta com pclo menos 06 meses
de antecedfincia ao seu prazo de vencimento. unkfade medida em fraSCO

Data: 04/02/20201001
Modalidadc: PiegfioEletrOnico
SRP: NiO
Identiricagfio: N°Pregfio'l 402019 / UASG:452286
Lote/Hem: /29
Ata: link Ata
Adjudlcagfio: 06/02/20201021
Homologagfio: 18/02/202009:30
Fonte: www.comprasgovemamentais^ov.br
Quantidade: 1.445
Unidade: Unidade

8/15

GOGQf'COCH'OlS
CNPJ

razAo social do fornecedor

19.634.357/0001-50

1N0VACA0 EIRELI ME • ME

UF: HO
VALOR OA PROPOSTA INICIAL
RS 3.78

Marca: soya
Fabrlcantc: soya
1 Modelo: OtEO OE SOJa REFINAOO 900.ut.em frasco plisiico. i
Oescrloio: OLEO DE SOJA REFINAOO 900Mt. em frasco plisiico. uanspareweem [>rop4erw. com rdtulos dofabricante. com informacdes nutrictonals. A antra
1 ga do produto deverA set feita com pelo menos 06 meses da aniecedAncia ao seu prazode vendmento.
Enderago:
AV JAMARI. 3013
10.497.302/0001-70

Telefone:
(69)3535-3068

Nome da Contato:
CICERO

Email:
crcero.carlos<pmadistnb.com.bf
RS 3.84

W. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTOA - ME

•VENCEDORMaroa: ASC
Fabrlcanta: A8C
Modelo: ABC
Detcrlglo: OLEO OE SOJA REFINAOO 900ML em fresco plSstieo. transparame em proplleno. com rdtulos do iabricame. com informagOes nutricionais, A entre
ga do produio deverfl ser feita com pelo menos 06 meses de antecedEncia ao seu prazo de vendmento
Endarego:
AV RONDONIA 1576

Email:
buri:iseon@tefra.com.br

Telefone:
(69)3238-2179

RS 2.90

Uem8 BISCOITO CREAM CRACKER
Ouantidade

OeacrigSo

8.000 Pacotes

6ISCOITO CREAM CRACKER

Observaglo

RS 2.90

Prago (Oomprae Oovernamentals) 1: Medlana das Proposlas Iniclals
Orgflo: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZAHE

Data: 14/01/20201002

Objeto: ContrctagSo de emprese aspadslizada para o fomecimemo da gAneros

Modslldade: PregSoEletrdnico

alimenticios pcrecfvels, nfio pcrecfvcis, para o atendimento das necessidados
do Hospital, AteogAo Bdslca e Secretaria de Saude do Municipal de Vigia de

SRP: SIM
Identlficagfio: N<>PregJoa72019 / UASG:456127

Nazard/PA..
Lote/ltem: /9
Descrlgio: 8ISCOITO - Biscoito, biscoito Biscoilo Salgado Tipo Cream Cracker, 400g de

Ata: LinkAta

primeira qualidade. econdicionado em pacotes, invdtucro c/3 liras, com

Adjudicagio: 25/03/202011:12

informagdes nutricionais e prazo de vaWade nAo inferior a 12 meses.

Fonte: www.comprosgovemament8is.gov.br

darameme expressa na embalagem do produio. OBS: A data de validade deve
ser contada a partir da data de fabricag&o. OBS (FAVOR DESCREVER EM SUA
PROPOSTA 0 DETALHAMENTO TgCNICO DO ITEM. CONFORME 0 TERMO OE

Ouantidade: 3.800
Unldade: Pacote

REFERENDA DO EDITAt).

UF: PA

OatMet: 150681 - BISCOITO. BISCOITO NOME

razAo social do fornecedor

CNPJ
l 15.300.567/0001 -50

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R C V R DE OLIVEIRA - ME

RS 2,30

Marca: TRIGOUNO
Fabrioante: TRIGOUNO
Modelo: UND
i Oescrlglo: Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker, 400g de primeira oualidade. econdicionado cm pacotes. Invdlucro c/3 tires, com informagdes nutricionais a
prazo de validade nfk> inferior a 12 meses, daramente expressa na embalagemdoproduto.OSS. A data de validade deve ser contada a partir da data de fabtlcag

to.
Eetado:
PA

Oldada:
Ananrndaua

03.667.772/0001-70

Endarago:
TRAVESSA WE-64 (CIDAOE NOVA VI), 442
M.N.COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Telefone:
(91)6245-0842

Email:
contabil_alianca@lfiotmail.com
RS 2.50

6/15

:.COOOCOf!t'016
razAo social do fornecedor

CNPJ

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: trigolino
Fabricante: OCRIM
Modelo: biscoito
Desori^fio: Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker, 400g de pnmeira qualidade. acondiaonado em pacotes, invdlucro c/3 liras, com mformagoes nutricionais e
prajo de validade nao inferior a 12 rreses, claramenteexpressa na embalagemdoproduto. OBS: A data de validadedeveser conlada a partir da data de fabricag
ao.
Enderego:
TV DE2ESSETE, 152
24.011.497/0001-01

Telefone:

Email:
copersilcontabilidade(Sgrriail com

(91)3230-0863

RS 2,70

BRASIL NORTE COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL E SERVICOS

Marca: hilEia
Fabrioante: HILEIA
Modelo: pacote
Deseriglo: BiscortoSalgadoTipoCreamCracker,40agdepnmeiraqualidade,acondicionadoempacotes,invblucroc/3tiras.cominformaij6esnutricionaiseprazodevali
dadenaoinferioral2meses,claramenteexpressanaembalagerridoproduto OBSAdata de validade deve ser contada a partir da data de fabricagSo

Telefone:

Enderego:
AVENIDAENGENHEIRO PAULO TITAN, 183

17.949.776/0001 -55

Email:
brasilnortepa@gmail.com

(91) 8118-3011

RS 2,84

SUPER VENDAS COMERCIO LTDA - EPP

Marca: Mestre Cuca
Fabrioante: Nexo Foods Ltda
Modelo: NPOSSUI
DescrigBo: Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker, 400g de primeira qualidade, acondicionado em pacotes, invdlucro c/3 liras, com informagoes nutricionais e
prazode validade nao inferior a 12 meses, claramenteexpressa na embalagem do produto. OBS1 A data de validade deve ser contada a partir da datade fabricag
So.
Estado:
PA

Oldade
Belem

14.674.168/0001-97
‘VENCEDOR*

Telefone:
(91)3278-2687

Enderego:
RUA QUINTA DO TARAWA. 275

Email:
supervendasltda@hotmail.com

RS 2,90

FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME

Marca: trigolino
Fabrioante: TRIGOLINO
Modelo: Descrigao: Biscoito Salgado Tipo Cream Ciacker, dOOg de pnmeira qualidade, acondicionado em pacotes. invblucro c/3 liras, com InformagSes nutricionais e
pjazode validade nao inferior a 12 mesas, claramenteexpressa na embalagem do produto. OBS1 A data de validade deve ser contada a partir da datade fabricag
ao.
Estado:
PA

Cidade:
BelSm

63.867.642/0001-02

Enderego:
PASSAGEM SAO BENEDlTO, 660

Telefone:
(91)8898-7189

Email:
fortemixbelem@gmail.com
RS 3,20

R.N. DEA. D. DA COSTA COMERCIO - EPP

Marca: Trigolino
Fabrioante: Ricosa S/A
Modelo: Biscoito
DescrigSo: Biscoito, biscoito Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker, 4Q0g de primeira qualidade. acondicionado em pacotes, invplucro c/3 liras, com informago
es nutricionais e prazo de validade nao inferior a 12 meses. elaramente expressa na embalagem do produto. OBS: A data de validade deve ser contada a partir da
data de fabricagio. OBS (FAVOR DESCREVER EM SUA PROPOSTA 0 DETALHAMENTO TECNICO DO ITEM, CONFORME Q TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL).

Estado: Oldade:
Enderego:
Ananindeua AV PRESIDENTEGETULIO VARGAS, 6413
PA
29.737.361/0001-05

Email:
Nome de Oontato:
Telefone:
Raimundo N de A Dias da Costa (91) 6653-3393 comdemaisalimentos@outlool<.com
RS 3,23

F R RODRIGUES MARTINS EIRELI

Marca: Vitoria
Fabrioante: Vitoria
Modelo: pet
DescrigSo: Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker, 400g de primeira qualidade, acondicionadd em pacotes, involucre c/3 liras, com informagoes nutricionais e
prazo de validade nao inferior a 12 meses. elaramente expressa na embalagem do produto. OBS A data de validade deve ser contada a partir da data de fabricag
ao.
Telefone:
(91) 3222-2222

Enderego:
RUA JARDIM ANABUU, 79

19.675.317/0001-56

HIGEIA AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTOA - ME

RS 4,25

Marca: Trigolino
Fabricante: Trigolino
Modelo: Pacote
DescrigSo: Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker, 400g de pnmeira qualidade, acondicionado em pacotes, invblucro c/3 liras, com informagoes nutricionais e
prazode validade nao inferior a 12 meses, claramenteexpressa na embalagem do produto. OBS A datade validade deve ser contada a partir da data de fabricag
So.

10/15

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

CNPJ

Nome de Oontato:
ADA1BERT0

Endertijo:
CJ GUAJAAA I. TRAVESSA WE-W. 1 M2
' 01.591.822/0001-57

cooof'coooon
Telefone:
(91) 32KMM09

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Email:
htgeiacomcservi^iouilooic.oom
R$ 6,00

MAR & TERRA COMERCIO DE AUMENTOS EIRELI

Maroa: irigolino
Fabr Icante: ocfim alimantos sa
, Modelo:ocrimalimen:oss.a
DeeerlgSo: Biscoito Salgado Tix Cream Cracker, 400g de orkneira gualidade. acondidonado em pacotes. invdlircro c/3 tires, com informagdes nuuidonais e
l prazo de vsl<dade nSo inferior e 12 rreses. cfaramcme expresse na embaiagemdoproduto. 06S: A data de vafatade deve ser comada a pank da data de fabrica?

i *°! Enderego:

EST OUTEIRO, H90

RS2,7d

Hem 9 ACUCAR HEFINADO BRANCO
ObservegSo

Quentidede

DescrlgSo

32.000 Quilogramas

ACUCAR REFINAOO BRANCO

RS 2,74

Prego (Oompres Qovernamentels) 1: Mddia das Propostes Inlclals
Orgfio: MINISTERIO OA EOUCAQAO

Date: 05/02/2020 09 00

Scaetaria Executrva

Modalidade: PrcgSoEletrOnico

Subsecretarie de Planejamento e Orgamentp

SRP: SIM

INSTITUTO FEDERAL OE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA OE SAO PAULO
CAMPUS REG

Identificagio: N«PregSo:l 5662020/ UASG:158586
Lote/ltem: /35

ISTRO
Objeto: Registrodc Pregos, para eventual oquisigfio de gfneros elimemfdos para os
elunos malnculedos no IFSP nos cursos ttcnicos intcgrados so ensino mWio.
conformeespedftcaQOesdotermoderefer&ncia.comemregaparcclada.pamo
Restaurame Estudamil do Institute Federal de EducagSo. Ciineta e Tecnotogia
de Sio Paulo - Campus Registro.

Ate: Link Ata
Fonte: wwvr.eompr8sgovem8mentais.gov.br
Quantldade: 75
Unidede: Quiiograma
UF: SP

DescrigBo: 'AC0OAR- • 'ACOCAR'. TIPO REFINAOO. CARACTEfllSTICAS ADICIONAIS
BRANCO. 1 * QUAUDAOE
CNPJ
, 25.126.620/0001-70

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

RS 2,74

RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

, 'VENCEDOR’
Marca: ALTO ALEGRE
i Fabrlcante: ALTOALECRE
i Modeto: ALTOALECRE
Oeicriglo: AQOCAR REFINAOO
Telefone;
(13) 3821-2633

Enderego:
j AVENIDA JESUS ALVES OA COSTA MO

.......... .

Email:
contasp.de.abertura@lgmBjl.com

MS 4.68

Hem 10: CAFE 250G
Quantldade

DescrigBo

8.000 Paeotes

CAFE 250G

Observagfio

RS 4.68

Prego (Outros Entes PObllcos) 1: MBdia das Propostas Inlclals________
OrgBo: ESTADO OA BAHIA / (1) SAEB • SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Data: 10/09/2019 09:00

11/15

OOOOf'COOt'OlB
Modalldade: PregSo

Objeto: REGISTRO DE PRECOS DE GEnEROS AUMENTlCIOS PARA FEIRA DE
SANTANA E REGlAO

SRP: SIM

OeeeriQ&c: OAFE • CAFE, totiado e motdo. Embalagem a vacuo de 250 g. da primcira

Identfficagfio: ^1^10050:778290

guelidadc. As saguintes informacoes daveraosar impressas pelo fabrbome.

lote/ltem: 3/1

dirctamcnte na embalagem am que o produio esta econdieionado nome ou

Ata: Link Ala

CNPJ do fabricanie, marca do produto. endereco, peso, composkao. data de

Adjudlcagfio: 01/11/20191016

fabricacao ou lote, data de validadc. Norma{s) vigente($) e registros nos orgaos

Homologagfto: 01/11/20191016

competentes. Na data da emrega, o prazode vatidade indicado para o produto,
nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomand>se como referenda,

Fonte: www.licitacoes-e.com,br

a data de fabricacfioou tote, impressa na embalagem. Conforms a(s) Norma(s)

Quantldade: 12.000

c/ou Resdueaofoes) vigentefs) da Anvisa/MS e INMETRO, Ref. SAEB

UF: BA

69.55.00.001550150

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

CNPJ

RAZAO SOCIAL 00 FORNECEOOR

06.191.680/0001-54

ALTAJAN COMERCIO DE PROOUTOS DECONSUMO LTOA-EPP

RS 4.SB

•VENCEDOR ♦
' Marca: Marca n&o intoimada
Fabrlcante: Fabricarne n8o informado
Descrlglo: CAFE torrado e moido. Embalagem a vacuo de2S0 g. de primeira gualidade. As seguintesinformacoes devetao set impressas pebfabrlcante. direta
mentena embalagem em queoproduio esta acondicionado. nome ou CNPJ do fabricanie, marca do produto. endereco. peso,composicao, data de fabricacao o
u lote, data devalidade. Norma(s) vtgeme(s) e registros nosorgaos competentes. Na data da entrega.oprazode vatrdade Indicado para o produto. nao deverater s
■do ultrapassado na sua metade, tomando-secomoreferencia. a data de fabricacao ou btejmpressa na embalagem. Conforme e{s)Norma(s}c/ouResolucao(oe
s) vigemefs) CaAnvisa/MS e INMETRO. Ref. SAE689.5S 00 0015561 SO. MARCA- OULAR

Eitado:
BA

Oldade:
Salvador

Telefone:
(71)3309-0250

Enderego:
RUA ALVARO DA FRANCA ROCHA 74

Email:

ailajanproduto$deconsumo0)gmall.com

Item 11 FARINHA OE MAN Dl OCA

US 4.20

ObservagSo

Quantldade

Descrlgfio

32.000 Quilogramas

FARINHA DE MANDIOCA

RS 4.20

Prego (Oompran Qovernamentais) 1: Medlana das Propostas Inlclals
Qrgfio: GOVERNO 00 ESTado OA qahia

Data: 26/12/201909:00

prefeitura municpal de maetinga • bahia

Modalldade: PregSoEletrdnico

Objeto: AquisigSo de Gineros AlimenUeios para atender as necessidadcs das
Secretarias e OrgSos do Munidpiode Maetinga - Bahia.
Deecrfgfio: FARINHA OE MANDIOOA-FARINHA OE MANDIOCA GRUPO SEGA
SUBGRUPO BRANCA TORRADA CLASSE FINA ASPECTOFlSICO TIPO 1.
ACIDEZ BAIXAACIDEZ
OatMat: 458920 • FARINHA OE MANDIOCA GRUPO SECA SUBGRUPO BRANCA
TORRADA CLASSE FINA ASPECT© FlSICO TIPO 1 ACIDEZ 8AIXA ACIDEZ

SRP: SIM
Identlflcagfio: N«PregSo:l720i9/UASG32667i
Lote/ltem: 1/3
Ata: Link Ata
Adjudlcagfio: 27/12/201911:46
Homologaglo: 27/12/201913 59
Fonte: www.comprasgovcrnamentats.gov.br
Quantldade: 880
Unidade: Embalagem 1,00 KG
UF: BA

CNPJ
; 08811.727/0001-60

VALOR OA PROPOSTA INICIAL

RAZAO SOCIAL DO FORNECEOOR

RS 4.20

GILVAN SILVA DOS SANTOS PROOUTOSALIMENTICIOS

4 VENCEDOR 4
Marca: alvohada
Fabricanie: ALVORAOA
Modelo: ALVORAOA
Desoriglo: CONFORMS EXIGENCIAOO EDITAL
Enderego:
RUA aEOBOLO MEIRA LEITE 86

Telefone:

Email:

(77) 34A1-3759

denycelesglbol com.br

12/15

/JOPOCOdt'Ol?
it-' I: U' fXTBAIOUL unv.lt 34-/
Quantidade

Oesorlfflo

8.000 Unidades

EXTRA70 DE TOMATE 340G

ObservacSo

fi$ 1,71

Preco (Outros Entes POblicos) 1: M8dia das Propostas Iniciale
Data: 29/01/202000.00

OrgSo: Prefcitura Municipal de AJpestre

Modolldade: Registrode Pregos Presertcial

Objeto: REG1STRODE PREGOSOBJETIVANDO A AOUISICAOOEGEnEROS
AUMENTlCIOS OESTINADOS A All WENTACiO ESCOLAR PARA 0 PRtMEIRO

SRP: SIM

SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2020.

IdentlficagBo: 113131

Descrig&o: Extrato de Tomote. 9ech6, Deve Oonter No Mlnlmo As Seguintes

Lote/ltem: /76

InformagSes: Nome E/ou Marca, Ingredientes, Date de Valldade,

Ata: UnkAta

Lote, Peso e InformagOes Nutriclonais. Embelagem 840g. Valldade

Ponte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Minima de 02-ExirotodeTomme.Sach6,Deve Center No Mlnimo As
Seguintes InformagOes: Nome E/ou Merce. Ingredientes, Data de Valldade, Lote.
Peso e InformagOes Nutritionais. Embelagem 340g. Valldade Minima de 02

Quantidade: 500
Unidede: UN
UP: RS

CNPJ

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

28.429.175/0001-38

LLfZIA ZIMMER

VALOR DA PROPOSTA INICIAL
RS 1.29

* VENCEDOR *
Marca: BONARE
Fabrfcante: BOnare
Oescriglo: Extrato detomate. Sacna.deve center no mlmmo as seguintes informagdes nome e/ou marca. ingredientes. data de valldade, lote, pesoexrformag
Oes nutricionais Embalagem340g Valldade meumade 02

Enderego:

Telefonc:
(55) 9688-2005

RUA 1$ 0£ NOVEMBRO, 420
07.817.427/0001 -26

Email:
Iu2iazimmeflivegigmail.com

J. k. almeida & Cia. Itda.

RS 1.79

Marca: fugini
Fabricante: Patxicame nBo mformedo
OesorigSo: Extrato detomate. Sacha, deve center no mlnimoas seguintes informaedes nome e/ou marca. ingredientes. data de valldade. lote, peso elnformag
6es nutneionais. Embalagem 340g. Valldade minima de 02

Telefone:

Enderego:
R DR. ALVARO IEITAO. 327
24.280.459/0001-54

(55) 3796-1125
RS 1,86

ALLIANCE COMERCIODE MATERIAIS LTOA- ME

Marca: FUGINI
Fabricante: Fabricante nio inlormado
Desorlglo: Extrato de tomate. Sachi. deve comer no mlnlmo as seguvues nformagdes nome e/ou marca. ingredientes, data de valldade. lote. peso e mformac
6es nulnoonais. Embalagem 340g Valldade minima de02
Enderego:
R ARTHUR MILANI. 1034
05.069.859/0001-33

Nome de Oontato:
JACO

Telefone:
(55) 99642-5553

Email:

aiiancetetagigmail com
RS 1.89

NILSE JULKOSKI

Marca: bonare
Fabricante: Fabricante nio inlormado
Oescriglo: Extrato de tomate. SacM. deve comer no mimmo as seguintes InformagOes nome e/ou marca, ingredientes, data de valldade. lote, peso e tnlormag
6es nutneionais. Embalagem 340g. Valldade minima de 02
Enderego:

Telefone:
(55) 3796-1106

AV FARRAPOS. 402

lt-tr ’it r‘ IJAti'IAFll:

B

i<0'>P.4

.JINilA

Quantidade

DeacrigSo

32.000 Ouilogramas

FEIJAO CARIOQUINHA

ObservagSo

13/15

..:';?0C0()0020
Pre«o (Oompres Qovernementsls) 1: M6dia das Propostas Inlelais

R$ 6.64

__
Date: Sl/IO^Oigil-OS

drgfio: Piefeitura Munidfial do Rio de Janeiro
Objeto: PRECAO ELETROniCO, do tipo MENOR PREpO POR LOTE tendo como
finalidade o REGISTRO OE PREpOS para o FORNEaUENTO OE

Modalldade: PregSoEletrOnico
SRP: SIM

GfiNEROS/PRODUTOS ALIMENTlCJOS PERTENCENTES AS CLASSES 89.05.
89.10,89.15,89.20 89.25.89J50,89.40 89.45.89.50,89.55 e 89.60. PARA
ATENDER AS 11 (0N2E) COOROENADORIAS REGIONAIS OE EOUCApAO ds
SECRETARY MUNICIPAL OE EOUCApAO SME. da PREFEITURA OA CIDAOE 00

Identlflcapfio: N«Preg5o.5762018/ UASG^36001
Lote/ltem: 132/1451
Atal Link Ala
Adjudicagfto: 22/01/2020 18:16

RIODE JANEIRO-PCRJ.
Descrlgfio: FEIJAO• FEljiO.TIPO 1, TIPOGRUPOANAo. TIPOCLASSE CARIOOUINHA
CARACTERlSTICAS ADICIONAIS MAQUINAOO. EMBALADO EM SACO
PlASTICO DE 1 KG

Homologagfio: 28/01/202017:46
Fonte: nvAv.comprasgovemamertials.gov.br
Quamldade: 30.681

OfltMat: 632855 • FEIjAO. TIP01. TIPO GRUPO ANlAO. TIPO CLASSE CARIOQUINHA.
CARACTERlSTICAS ADICIONAIS MAQUINAOO. EMBALADO EM SACO
PLASTICOOE 1 KG
CNPJ

razAo

01.920.177/0001-79

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDAA

Unldade: SAC01,00 KG
UF: RJ

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

SOCIAL DO FORNECEDOR

RS 6.84

•VENCEDOR’
Marca: Eixopelae
Fabrlcante: MERCOGRAOS IMORTApAo E EXPORTAQAo LTOA
Modelo: Legummosas e Cerrais. Ovqs
Oescrlplo: OescricSoFEIjAOCARfOCAgrupo 1.(■po l.embslagemoriginalcom 1kg. Pratedevakdadeda Proposta 12meses.Oedaro totalace>ta?ioecum
primcnioesexigtflciasdoedjiale seusanexos RelagJo as Marcas antxo a proposta.
Eatado:
RJ

Cidade:
DuquedeCaxtas

27.051.838/0001-60

Enderego:
ESTVELHA 00 PILAR 1083

Nome da Contaio:
Renata Silvestre deOlr/etrs

Telefone:
(21)3527-8797

Email:
Icitacao^milanobras'l.com.Dr

ERMAR ALIMENTOS LTOA

RS 6.84

Marca: DNUVA
Fabrlcante:ONUVA
Modalo: CEREAIS
Descrlglo: FEIjiO CARIOCA gtopo i.tipo 1. empalagemoriginalcom 1kg.
Eatado:
RJ

Cidade:
Rio de Janeiro

00.768.165/0001-08

Enderego:
AVENlOA BRASIL 19001

Telefone:
(21)3171-4991 /(21)3171-4960/(21)3171.4960

Entail:
belacap^belacap com.br

HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTOA

RS 6,84

Marca: GI8I
Fabrlcante: GIB)
Modelo: GISI
OeacrlgSo: FEUiOCARIOCA grupo l.tipo Vembalagem original com 1kg
Ettado:
RJ

Cidade:
Rio de Janeiro

Enderego:
EST DOTINDI8A.316

Telefone:
(21)3177-5560

Email:
aaagihbmultiservicos.com

H53.6?

itfrri14 AHHU/PARHU: IML'J

Quantidade

OeacrlgSo

32.000 Ouilogramas

ARROZ PARBOLIZAOO

Observagflo

RS 3,62

Prego (Oomprae Governamentaie) 1: MSdla daa Propoalaa Inlclala_____ ___
Orgfio: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATSO DOS GUARARAPES
Objeto: Regtstrode Pregosparao fornecimentodegSrteros alimentldos.paraatender
as necesskfades da Casa de Acolhida EsiagSo Feliz (CAEF). no muniefpio do
JaboaiSo dos Guerarapes..
OeacrlgSo: ARROZ BENEFIOIADO-ARROZ BENEFICIADO.TIPO PAR80ILI2A00.
SUBGRUPO POLIDO. CLASSE LONGO FINO. QUAUOAOE TIPO 1

Data: 01/04/202010:10
Modalldade: PregSo Eletrdruco
SRP: SIM
IdentiflcagSo: N«PregSo:l72020/UASG-982457
Lote/ltem: 10/60
Ata: LinkAta
Fonte: www.comprasgovemamentais.gov.br

14/15

.'0-j0r'C0()002i
Quantidsde: 600
Unldade: Ouilograma
UF: PE
CNPJ

RAZAO SOCIAL 00 FORNECEDOR

28.052.483/0001 -07

MAOG EMPREENOIMENTOS EIRELI - ME

VALOR OA PROPOSTA INICIAL
RS 3.62

Marc*: UABanO
1 Fabrloantc: URBANO
1 Modelo: CKirtognma
■ Descrlflo: ARROZ PARBOLIZAOO TlPO 1 • Paitxilizado, tipo 1, lor^o. constiiuldo de grSos iniwos. unkJad? m4xima de 15%. isento de sujkladts. materials «u
anhos, parasltas. aoondlciorudos em sacoplSstleo. atdiico c/peso Hquido del kg* embalagem secundSria com 30Vg. 0 produtodeveri set entregue em emba
lagem original de acordo com as normas ilentcas da AMVISa (Agincia Nacional de SrtgitJno'a Sanitaria) constando idemificac&o do produto inclusive a marca. n
ome e enderego do fabricante, data de (abricagflo e praro de validade de nomlnimo OSmeses a 01 ano. Entrega semanal. Nos vatores propostos estflo indusos
1 todosos custosoperacionais, eneargos previdencUrios. trabalbistas. tributaries, comerciais e quaisouer outros qua inddam direta ou indiretemente no forneci
mentodos bens. Oprazode validade da proposta nto sera inferior a 120 (cento evinte) digs, a contar da data desua apresentagSo.
Enderego:
RBAAAOOE SOUZA LEAO. 221

30.743.270/0001 -53
* VENCEDOR *

Nome de Contato:
MARIA APAREOOA

Telefone:
(81)3132-7545

TRIUNFO COMERCIO 0£ ALIMENTOS. PAPEIS E MATERIAL DE LIM

Email:
maogempreende@)gmail com

RS 3.62

Marca: KIARROZ
Fabricante: FUMACENSE
Modelo; N/A
DeacrlgSo: ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 • Parbolizadp.tipo 1, longo.constituldode gr&os imeiros. unldade miiimade 15V isento de sujidades. materials estr
anhos, parasltas, condicionados em saw plistico. atPxico c/ peso llquidode 1kg e embatagem secundaria com 30Vg. 0 produto devera set entregue em embal
agem original dc ecordo com as nomas ticnicas da ANVISA (Agincia Nadonat de Vqliancia Sanitaria) constando •dentifcagio do produto indusrve a marca, n
ome e enderego do labrtcante. data de labrieagSo e prezo de vatidade de no mkiimo 06 a 01 ano. Entrega semanal.
Enderego:
R ANA BARRETO. 1608

Telafona:
(81)9733-5030

15/15

s

P«CrCHU«A MUNICIPAL O E

SoHnos do Morgorido
AHMiHII tWM+tiJ f

AQU1SICAO DE CESTA BASICA
ITEM

DESCR1CA0 DO ITEM

Arroz - Parboilizado, classe longo fino, tipo 1. Embalagem contendo 1 kg, com dados de identificagSo do
produfci, marca do fabricate, prazo de validade, peso iiquido, de acordo as Normas e Resolug&es
1 vigentes da ANVISA/MS.

2

FeijSo Carioquinha, tipo 1. Embalagem com 01 kg, com identificagao do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido, de acordo com as Normas e/ou Resolugftes vigentes da ANVISA/MS.

Agucar Cristal, contendo o minimo de 99,3% de sacarose, apargncia homogSnea, livre de sujidades,
parasites e larvas, cor branca, validade do produto nao poderd ser inferior a 12 meses, contados a partir
da data de sua entrega. O produto devera estar em conformidade com as normas e/ou legislate vigente
da ANVISA/MS e da ComissSo Nacional de Normas e PadrOes para Alimentos - CNNPA. Rotulagem
contendo no minimo, nome e CNPJ do fabricante, nome e tipo do produto, numero do tote, data de
3 fabricacao e data ou prazo de validade.
Cafe-Torrado e moido. Embalagem a vacuo de 250 gramas, de primeira qualidade, com selo de pureza
da Associa^So Brasileira da Industria do Cato - ABIC. O produto devera ter registro no Ministorio da
Saude e atender a Portaria 451/97 do Ministorio da Saiide e a Resolu^do 12/78 da ComissSo Nacional de
Normas e PadrOes para Alimentos • CNNPA. Embalagem contendo data de fabricagSo e prazo de
4 validade.
FARINHA de mandioca, grupo seca, subgrupo fina, tipo 1, tipo classe branca. Embalagem contendo 01
Kg, com dados de identificagdo do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de
5 acordo com as norma e/ou ResolucOes vigentes da ANVISA/MS.

CUSTO MEDIO BANCO DE PRECOS
UNID.
KG

KG

KG

UNO

UNO

Extrato de tomato, concentrado. Embalagem com 340 g, com dados de identificagdo do produto, marca
do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo com as Normas e/ou ResolugOes da
ANVISA/MS.
6

UND

Oleo comesth/el, vegetal de soja, puro, refinado, sem colesterol, rico em vitamina E. Embalagem com
900ml, com dados de identificagSo do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, e de
7 acordo com as Normas e/ou Resolugdes da ANVISA/MS.

UND

Vinagre dlcool. Embalagem com 500ml, com dados de identifeapao do produto, marca do fabricante,
g prazo de validade e de acordo com as Normas e/ou Resolupdes da ANVISA/MS.
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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 resolugdes vigentes
9 daANVISA/MS.

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
10 e/ou resolugfies vigentes da ANVISA/MS.

PCT

Margarina vegetal, lipidios totals mSximo de 80%, acondicionado em embalagem pote contendo 250g,
validade do produto n§o poderd 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 totais, peso liquido, nome do fabricante e do produto, CNPJ do
fabricante, numero do lote, data de fabricagSo e data ou prazo de validade. Embalagem Primaria Pote
11 Piastico atoxico e lacrado.

UNO

Leite Em p6, integral, instanteneo, enriquecido com vitaminas A, C, D e ferro. Embalagem com 200 g,
com dados de identificagSo do produto, marca do fabricante, data de fabricagSo, prazo de validade e de
acordo com as Normas e/ou ResolugSes vigentes da ANVISA/MS. O produto devera ter registro no
12 Ministerio da Saude e/ou Ministerio da Agricultura.

PCT

Massa de sopa tipo ave maria, massa alimenticia tipo seca vitaminada, com sdmola, tipo argolinha isenta
de sujidades, parasites. Embalagem com 500 g, com dados de identificagSo do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido, de acordo com as Norma e/ou ResolugSes vigentes da
13 ANVISA/MS.

PCT

01 FRANCO congelado embalagem com 02 kg

UNO
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Salinas 17 de abril de 2020
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Lorena Fernandes Pedreira
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Nilma Santo^5Sne9^a Silva
Coor.Financeira Orcamentaria
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Secretaria Municipal de Assistencia' Social
Rua Boa Vista - n° 86A - Centro - CEP: 44450 - 000
E-mail: licitacaosmas@gmail.com

Salinas da Margarida, 17 de abril de 2020

declaraqAo
Eu, NILMA SANTOS GOMES DA SILVA, inscrita no CPF n« 005.462.485-19, RG ns
07047191-69, funcion£ria nomeada ao cargo de Coordenadora de GestSo Financeira
Orcamentaria , Matricula ns 2012 portaria n® 027, declare que sou respons^vel pela
elaborate da pesquisa de preco de Aquisl^o de CESTAS bAsicaS, a pesquisa foi realizada
no Site bancodeprecos.com.br. em 17/04/2020 conforme pesquisa de pre^o em anexo.

Nilma san

omes da Silva
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TERMO DE REFER&NCIA

1 • OBJETO:
1.1.

Constitui objeto desta Licita^ao a sele^ao de propostas para aquisi^ao futura e

eventual de cestas basicas, para enfrentamento da situaqao decorrente da
PANDEMIA

DE COVID-19 para atender as familias e pessoas em situaqao de

vulnerabilidade e impossibilidade de manutenqao decorrente do isolamento Social
do Munlcipio de Salinas da Margarida, na modalidade Pregao Eletronico para
Registro de Preqos, conforme especificafoes constantes do Edital e seus Anexos, e
quantitativos constantes neste Termo dc Referenda.
1. METAFlSICA
2.1. Os materiais licitados sao os seguintes:
LOTEOl
CESTA BASICA (CONTENDO OS SEGUINTES ITENS):

L"
liavessa Lfdio Pena s/n, Centro. Salinas da Margaiida-BA ♦ Brasil • Tel: 75 3659-1061

* PREFEITURA MUNICIPAL DE

■ ::jnncofiii027

j Salinas da Margarido
^ SEC DE ADMINISTRAQAO EPLANEJAMENTO

4 KG - ARROZ - PARBOILIZADO, 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 Normas e Resolugoes vigentes da ANV1SA/MS.
FEIJAO CARIOQUINHA, tipo 1. Embalagem com 01 kg, com identificagao do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido, de acordo com as Normas e/ou Resolugoes vigentes
da ANVISA/MS. 4 KG
AQtJCAR CRISTAL, contendo o minimo de 99,3% de sacarose, aparencia homogenea, livre de
sujidades, parasites 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 e da Comissao Nacional de Normas e 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
CAF&TORRADO E MOiDO. 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 Saude 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 colesterol, 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
VINAGRE AlCOOL. Embalagem com 500ml, com dados de identificagao do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e de acordo com as Normas 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 nao 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 totais, 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, enriquecido com vitaminas A, C, D e 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, parasitas. 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$
OITOCENTOS E OITENTA REAIS).
•£TJ

870.880,00

(OITOCENTOS E SETENTA MIL,
;'
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OBS: As empresas deverao apresentar na proposta escrita os valores unitarios e
totals de cada item integrante da cesta.
2.1.1. Nao serao aceitos nenhum prego unitario ou global, superiores ao medio
estimado, constante no respective edital.
2.2. Local e Prazo da Entrega: O produto desta licitatjao elencado no item 1.1 “Do
Objeto”, serao entregues no enderego informado na Ordem de Fomecimento. Os
materiais deverao ser entregues no prazo de 03 (tres) dias uteis, contados da solicitagao
do CONTRATANTE, podendo este prazo ser prorrogado, conforme conveniencia da
administragao. Nao sera possivel a prorrogagao de prazos no caso de previsao na Ordem
de Fomecimento acerca da nao possibilidade de prorrogagao 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 Administragao correspondem ao valor
medio dos itens licitados, no banco de pregos.
3 - ESPECIFICAQdES PARA ELABORAQAO DA PROPOSTA DE PREQOS:
3.1. Quanto ao modelo:
3.1.1. O proponente devera elaborar a sua proposta de pregos 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 Pregos, expressando
os valores em moeda nacional - Reais e centavos, em duas casas decimals, ficando
esclarecido que nao serao admitidas propostas alternativas.
3.1.2. A proposta de pregos devera ser apresentada juntamente com a
Declaragao de Elaboragao Independente 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 Complementar n° 123/2006,
tambem devera constar do envelope de proposta de pregos a Declaragao de
Enquadramento (Lei Complementar n° 123/06) em consonancia com o modelo do
Anexo III
3.1.4 Tambem devera constar do envelope de proposta de pregos a Declaragao
de Pleno Conhecimento e Atendimento as exigencias de habilitagao, conforme o
modelo constante do Anexo IX.
3.2. Quanto ao Conteudo da Proposta de Prego:
3.2.1. No valor da proposta deverao estar contempladas todas e quaisquer despesas
necessarias ao fiel cumprimento do objeto desta licitagao, tais como: impostos, tributes,
encargos e contribuigoes sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas
inerentes, devendo o prego ofertado corresponder, rigorosamente as especificagoes do
objeto licitado.
3.2.2. A marca, o prazo de garantia, as caracteristicas e, quando exigivel, o modelo e a
referenda 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 naturals aqueles que nao sao submetidos a processo
de industrializaqao, inclusive embalagem, tais como frutas e verduras.
3.2.3. A marca indicada sera uma so para cada item, sem possibilidade de substituiqao
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 especificagao tecnica ou paginas da internet
impressas, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma
visual e/ou escrita.
3.2.5. Os materials informativos utilizados para comprovar as especificagoes dos
produtos cotados, que estejam impressos em idioma diverse do nacional, deverao ser
apresentados com tradmjao 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 seguintes informa96es:
a) Identifica^ao do produto;
b) Marca;
c) Nome e enderego do fabricante;
d) Ingredientes especificos;
e) Tabela nutricional;
f) Data de embalagem;
g) Numero do item e/ou data de validade (tempo de vida util);
h) Peso Hquido; 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
pg
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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 edital.
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 - Identifica^ao do Produto;
IV - Prazo 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) Coc$ao, Diluigao e Sedimentagao.
4.9.1. No rotulo devera estar descrito a composigao nutricional.
4.10. Nao serao permitidos os alimentos geneticamente 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.

5 - OBRIGAQOES CONTRATUAIS ESPECIFICAS:
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5.1. A contratagao com o licitante vencedor obedecera as conduces do instrumento de
contrato constante no anexo do presente edital, facultada a substituigao, 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 determinagoes contidas na minuta de contrato, bem como daquelas
decorrentes de leis, decretos e instrugoes, serao observadas, na contratagao derivada
deste instrumento convocatorio, as seguintes Obrigagoes:
5.2.1. Fomecer os bens de acordo com as especificagoes tecnicas constantes no
instrumento convocatorio e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e
nos tumos 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 observagoes 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 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 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
(quarenta e oito) horas apos a sua ocorrencia.

6. JUSTIFICATIVAS
6.1. Justifica-se:
I - OCORRENCIA DE SITUA^AO DE EMERGENCIA
A Organizagao Mundial da Saude (OMS), em 30 de Janeiro de 2020, declarou
Emergencia em Saude Publica de Importancia Internacional (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 n0 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 Ministerin 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 Senad
que reconheceu a ocorrencia de estado de calamidade publica, nos termos da solicitaca
as
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do Presidente da Repiiblica encaminhada por meio da Mensagem n° 93, de 18 de margo
de 2020.
A Portaria n0 454, de 20 de margo de 2020 do Ministerio da Saude declarou, em todo o
territorio nacional o estado de transmissao comunitaria do corona virus (covid-19).
O Decreto Legislative n.° 2.787/2020 da Assembleia Legislativa da Bahia reconheceu a
ocorrencia do estado de calamidade publica no Municipio de Salinas da Margarida
A orientatpao 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
contaminagao pelo virus. Dessa forma, parte dos municipes nao esta conseguindo
desenvolver as suas atividades laborais para manter o sustento da faimlia.
Neste Municipio, 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 populagao do virus que desaceleram a taxa
de contaminagao e evitam o colapso do sistema de saude e estas implicam
inevitavelmente forte desaceleragao tambem das atividades economicas.
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 Beneficio 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 momento e que o quantitativo 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 SITUAQAO DE EMERGENCIA
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) tem correlagao direta entre o que se
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pretende contratar com o enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia
international decorrente do corona virus - COVID-19, pois e recomendado o isolamento
social.
Ill - EXISTENCIA DE RISCO A SEGURANQA DE PESSOAS, OBRAS, PRESTAQAO DE
SERVIQOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS, PUBLICOS DU PARTICULARES;
Sabe-se que diante da crise provocada pelo ambiente 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
international decorrente do corona virus responsavel pelo surto de 2019.
A Lei n° 13.979, de 2020, nao retira do gestor publico a obrigacao de planejar suas
aquisigoes de bens, servitjos e insumos de saude, mas u ma maior flexibiliza^ao
procedimental para que esses procedimentos ganhem agilidade. Esta Lei tern aplica?ao
para os casos explicitados em seu art. 1°, isto e, para o para enfrentamento da
emergencia de saude publica de importancia international decorrente do corona virus
responsavel pelo surto de 2019.
No caso, uma vez que ja foi declarado pelo Ministerio da Saude a hipotese de
transmissao comunitaria do COVID-19 em todo o territorio national, pela Portaria n°
454/2020, e evidente o risco de contagio das pessoas com o virus do COVID-19 neste
Municipio.
O quantitativo estimado no presente Termo de Referencia, 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.
Assim, 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 Provisdria 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<
I
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contratos via dispensa, desde que sejaxn comprovadamente a unica fornecedora do bem
ou servi?o a ser adquirido.
V - LIMITAQAO DA CONTRATApAO A PARCELA NECESSARIA AO ATENDIMENTO DA
SITUAQAO DE EMERGENC1A.
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 Fornecimento, 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 qual 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 beneficios.
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 Presidencial n° 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
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de servifos socioassistenciais, com vistas ao atendimento das necessidades humanas
basicas; II - constituigao de provisao certa para enfrentar com agilidade e presteza
eventos incertos; III - proibi?ao de subordina?ao a contribui?6es previas e de vincula?^©
e contrapartidas; IV - ado?ao de criterios de elcgibilidade em consonancia com a Politica
Nacional de Assistencia Social - PNAS; V - garantia de qualidade e prontidao de
respostas aos usuarios, bem como de espa?os para manifesta?ao e defesa de seus
direitos; VI - garantia de igualdade de condi^oes no acesso as informa^oes e a frui?ao do
beneficio eventual; VII - afirmafao dos beneficios eventuais como direito relative a
cidadania; VIII - ampla divulga?ao dos criterios para a sua concessao; e IX desvinculaqao 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 distribuifao de refeiqao, constitui-se
em uma prestaqao temporaria, nao contributiva da assistencia social para garantir o
direito minimo dc accsso a alimentaijao dos usuarios em situagao de vulnerabilidade
temporaria que nao possuem condigoes financeiras suficientes para promover o proprio
sustento. E 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 levantamcnto
socioeconomico das familias, realizada pelo professional 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, mimero 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 deverS. estar apto a esclarecer as questoes relacionadas as faturas dos
servigos prestados.

8 - DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS
8.1. Forma e prazo de entrega:
8.1.1. Os bens deverao ser entregues de parceladamente.
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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 incineragao ou de coleta, sendo responsavel pela
substitui5ao 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 memento 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 condi^oes 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 substitui?ao do mesmo, com a devida Carta de
Compromisso de Troca, enviando por meio eletronico para a caixa coorporativa
(salinasassistenciasocial@gmail.com).
8.1.7. Incluir na nota fiscal: os numeros dos lotes, as quantidades por lote, suas
fabricates, 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 material sera recusado no caso de especifica<j6es fora dos padroes, erro quanto ao
produto solicitado, volume menor que o solicitado, contarainaga° pot 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 fornecimento 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 altemativas de fornecimento nas mesmas condigoes acordadas, no prazo
maximo de 03 (tres) dias, apos 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 PREpO
9.1. O pre?o unitario considerado para o fornecimento de generos alimenticios sera o
pre?o ofertado na proposta vencedora.
9.2. No pre5o contratado ja se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e
deraais despesas que, direta ou indiretamente tenham relagao com o objeto deste
contrato, isentando o Contratante de quaisquer onus por despesas decorrentes.
9.3. Os pre?os dos materials sao fixes e irreajustaveis durante o transcurso do prazo de
12 meses da data de apresentagao da proposta.
9.3.1. Transcorridos 06 (seis) meses da contratafao e, caso haja prorroga?ao do contrato,
os pre$os 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.
9.3.2. 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.

10 - VIGENCIA
10.1. O contrato tem vigencia de 06 (seis) meses contados da data da sua assinatura,
com eficacia apos a publicagao do seu extrato no Diario Oficial do Municipio, disponivel
no enderego 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 FISCALIZADORA
11.1. A Fiscalizagao 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 apresentagao de Nota
Fiscal e/ou Fatura correspondente, devidamente atestada pelo Orgao de Competente.
12.2.E vedada expressamente a realizagao de cobranga de forma diversa da estipulada
neste Edital, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de
titulo, sob pena de aplicagao das sangoes previstas no edital e indenizagao pelos danos
decorrentes.
12.3.0 pagamento sera precedido de consulta da regularidade fiscal, para comprovagao
de cumprimento dos requisites de habilitagao estabelecidos neste edital.
12.4.Na hipotese de irregularidade na condigao fiscal, o contratado devera regularizar a
,T
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sua situagao perante o cadastro no prazo de ate 02 (dois) dias uteis, sob pena de
aplicagao das penalidades previstas no edital e sens anexos e rescisao do contrato.
12.5.Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes a contratagao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagao da despesa,
o pagamento ficara pendente ate que o contratado providencie as raedidas saneadoras.
Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a regularizagao da situagao,
nao acarretando qualquer onus para a Contratante.
12.6.Sobre o valor devido ao contratado, a Administragao efetuara a retengao do Imposto
sobre a Ren da da Pessoa Juridica (IRPJ), da Contribuigao Social sobre o Lucro Liquido
(CSLL), da Contribuigao para o Financiamento da Seguridade Social (Cofxns) 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 abrangjdos 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.E vedado ao contratado transferir 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
financeira, 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:
I = Indice de compensagao financeira;
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.
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13 • DISPOSI<?6ES GERAIS
13.1. A CONTRATADA e obrigada a conduzir os trabalhos inerentes a prestagao dos
servigos, objeto deste Contrato, de acordo com as normas tecnicas da ABNT, em estreita
observancia as legisla^oes federal, estadual e municipal, bem como, a quaisquer ordens
ou determina<;ao do Poder Publico, procurando - dentro do possivel - conduzir os
servi9os e o pessoal de modo a formar, perante o publico, uma boa imagem da
CONTRATANTE e da propria CONTRATADA.

14 - M&TODO DE LEVANTAMENTO DE PRE<?OS
14.1. O valor estimado da contrata?ao foi apurado em pesquisas de pre^os em banco de
pretpos e mercado de cidades vizinhas.
14.2. 0 Setor Responsavel pela cota^ao, foi a Secretaria Municipal de Assistencia Social,
que o fez atraves da Sra. Nilma Santos Gomes da Silva, Coordenadora de Gestao
Financeira Onpamentaria Matricula n° 2012 Portaria n0 027.
Salinas da Margarida, 17 de abril de 2020

Lorena Fernandes Pedreira Santos
Secretaria de Assistencia Social

a
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ASSUNTO: Selesao de propostas para Contrata^ao de empresa para
aquisigao de cestas basicas, para enfrentamento da situaqao
decorrente da PANDEMIA DE COVID-I9 para atender as familias e
pessoas em situaqao de vulnerabilidade e impossibilidade de
manutenqao decorrente do isolamento Social, conforme especificaqdes
constantes no Edital e Anexos.
COMUNICACAO INTERNA

Ilm". Lx)rena Fernandes Pedreira
Ordenadora de Despesa

Em virtude da necessidade elencada pela Secretaria Municipal da Assistencia
Social, sobre a selefao de propostas para Contrata9ao de empresa para
aquisi$ao de cestas basicas, para enfrentamento da situaqao decorrente da
PANDEMIA DE COVID-19 para atender as familias e pessoas em situaqao de
vulnerabilidade e impossibilidade de manutenqao decorrente do isolamento
Social, solicito providencias no sentido de verificar a existencia de recurso(s)
orcamentariofs) e certifica-lo(s) para fazer face a despesa estimada informada na
Solicitagao de Despesa constante deste Processo Administrativo, qual seja R$
870.880,00 (oitocentos e setenta mil, oitocentos e oitenta reals).

Atenciosamente,
Salinas da Margarida, 23 de abril de 2020.

WILSON RIBEIRCyPEDREIRA
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
ASSUNTO: sele9ao de propostas para 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 especificagdes
constantes no Edital e Anexos.
declaracAo

DO ORDENADOR

Declare para os fins legais, especialmente do quanto consta na Lei de
Responsabilidade Fiscal, que existem recursos orgamentarios e financeiros para o
atendimento da despesa com a selegao de propostas para 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, constando do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes
Orgamentarias e da Lei Orgamentaria Anual, constando desta ultima na seguinte
dotagao orgamentaria conforme abaixo:
RECURSOS ORQAMENTARIOS

Unidade Gestora: 08.02. - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Projeto/Atividade: 2047
Elemento de Despesa: 33.90.32.00
Fonte de Recursos: 42/00
Valor= R$ 870.880,00 (oitocentos e setenta mil, oitocentos e oitenta reals).

Salinas da Margarida, 23 de abril de 2020.

Lorena Fernandes Pedreira
Ordenadora de Despesa
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ASSUNTO: selegao de propostas para 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 especificagdes
constantes no Edital e Anexos.
COMUNICACAO interna
Assessoria Juridica da Prefeitura Municipal

Em cumprimento ao disposto no Paragrafo Unico do art. 38 da Lei n°. 8.666/93
solicito que seja previamente examinado o Processo Administrative em epigrafe,
cujo objeto e a selegao de propostas para 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, sobretudo no que se refere a elaboragao e aprovagao da Minuta do Edital
e seus Anexos, se necessario.
Apos o exame, solicito que esta Assessoria Juridica emita Parecer conclusive
assegurando o atendimento as disposigoes legais vigentes e lisura administrativa.
Atenciosamente,

Salinas da Margarida, 24 de abril de 2020.

WILS<

O PEDREIRA

Prefeito Municip;
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PROCESSO ADMINISTRAT1VO N0 097/2020
SOLICITANTE: Secrctaria Municipal de Assistcncia Social.
INTERESSADOS: Setor de Licita^oes/Pregoeira.
ASSUNTO: Aquisipao. Ccstas b^sicas.

PARECER JURlDICO N° 001/LIC/2020
0 Prefeito Municipal de Salinas da Margarida dctcrminou a remessa a Asscssoria Juridica
do Municipio para o atendimento do art. 38, pardgrafo unico, da Lei n° 8.666/93, da minuta do
edital da licitapao, cujo objeto 6 a contratapao de empresa para a aquisipao de cestas bdsicas
para enfrentamento da situapao decorrente da pandemia de C0V1D*19 para atender as
famflias e pessoas cm situapao de vulnerabilidadc e impossibilidadc de manutenpao
decorrente do isolamento social do Municipio de Salinas da Margarida, em face da
solicitapao de dcspesa encaminhada pela Secretaria Municipal de Assistcncia Social.
O process© foi aberto com os seguintes documcntos:
a) Solicitapao de dcspesa destinada ao Prefeito Municipal solicitando a abertura dc
Processo Administrative para atendimento da solicitapao;
b) Cotapoes;

c) Planilha estimada;
d) Tcrmo de Referenda;
Registro, de inicio, que a andise consignada neste parecer se ateve a analise da minuta do
edital, com scus anexos, nos termos do pardgrafo unico do art. 38 da Lei n° 8.666/93. Nao sc
inclucm no ambito de analise da asscssoria juridica os elementos tdcnicos pertinentes ao ccrtame,
como aquclcs dc ordem financcira, orpament^ria ou pesquisa mcrcadoldgica, cuja exatidao
deverd ser verificada pelos sctorcs rcsponsavcis c autoridade competente.
E o rclatdrio.
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II - DA MANIFESTACAO

No prcsentc caso, os autos tratam da licitafao para a contrata^ao de cmpresa para a
aquisi9ao de cestas hisicas para cnfrcntamento da situa^ao decorrente da pandemia de
COVID-19 para atender as famflias e pessoas em situa^ao de vulnerabilidade e
impossibilidade de manuten9ao decorrente do isolamento social do Municipio de Salinas
da Margarida. Estes bens, como define a Lei n°. 10.520/02, sao bens comuns, pois que os seus
padrocs qualidadc podem scr objetivamcntc dcfmidos pelo Edital, por mcio dc cspccifica?dcs
usuais no mercado.

Segundo o art. 1° da Lei n°. 10.520/02, o pregao 6 a modalidadc de licitaflo destinada 4
aquisipao de bens e services comuns, que podem ser considerados aqueles cujos padroes
desempenho e qualidadc possam ser objetivamcntc definidos pelo edital, por mcio de
espccificaQoes usuais de mercado.

Por sua vez, o art. 2°, § 1°, da mesma Lei, determina que “Podera ser realizado pregao por
meio da utilizaqao de recursos de tecnologia da informagao, nos termos de regulamentagao
especifica".

Quanto £ obrigatoriedade ou nao de se utilizar o pregao em detrimento das demais
modalidades, verifica-se que a Lei n°. 10.520/02 dispoe que para a aquisi9ao de bens e services
comuns a Administrafao "poderd" adotar a licita9ao na modalidade dc pregao. Num primeiro
momento, denota-se que a escolha da modalidade de pregao seria uma faculdade do
administrador, como parte de seu poder discricion&rio. No entanto, pclas vantagens que o
procedimcnto proporciona, esse "poder" se convene num quase "dever", como sinonimo dc uma
administra^ao cficicntc.

Em suma, embora a ado^ao da modalidadc pregao seja uma faculdade do administrador,
ccrtamcntc deverd haver a op9ao por utiliz^-la ondc for possivel, em virtude da agilidade e da
redu9ao dc valorcs que cla proporciona.
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0 Tribunal de Contas dos Municipios do Estado da Bahia, por meio da Instru?ao n.°
001/2015, orienta que as Prefeituras e Camaras Municipais deverao priorizar a adoijao do Pregao
Eletronico nas licita^oes realizadas no ambito dos Municipios.

A modalidade Pregao Eletronico encontra-se reguiamentada no ambito deste Municipio
atraves do Decreto Municipal n.° 103/2017.

A Lei 13.979/2020 (a qua! dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de
saude publica de importancia intemacional decorrente do coronavirus responsavel pelo surto de
2019), preve a possibilidade de redugao pela metade dos prazos dos procedimentos licitatorios
do pregao.

A minuta do edital encaminhada atende aos requisites previstos no art. 40, da Lei 8.666/93,
razao pela qual opina-se pela sua aprovaqao.

Registro, por fim, que a analise consignada neste parecer se ateve as questoes juridicas
observadas na instruqao processual e no edital, com seus anexos, nos termos do paragrafo unico
do art. 38 da Lei n° 8.666/93. Por fim, ressalto que nao se incluem no ambito de analise da
assessoria juridica os elementos tecnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem
financeira ou or^amentaria, bem como mercadol6gicas, cuja exatidao devera ser verificada pelos
setores responsaveis e autoridade competente.
6 o parecer.

Salinas da Margarida, 27 de abril de 2020.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

ASSUNTO: Sele^ao de propostas para Contrata9ao de empresa para
aquisi^ao de cestas basicas, para enfrentamento da situa^ao
decorrente da PANDEMIA DE COVID-19 para atender as familias e
pessoas em situaqao de vulnerabilidade e impossibilidade de
manutengao decorrente do isolamento Social, conforme especificaqoes
constantes no Edital e Anexos,
comunicaqAo interna
Comissao Permanente de Licita^oes/ Pregoeira,

Venho, atraves do presente expediente, apos analisar o pedido da Secretaria da
Assistencia Social, que informa a nccessidade da a seleqao de propostas para
Contrataqao de empresa para aquisiqao de cestas b&sicas, para enfrentamento
da situaqao decorrente da PANDEMIA DE COVID-19 para atender as familias
e pessoas em situaqao de vulnerabilidade e impossibilidade de mamitenqao
decorrente do isolamento Social
autorizar a deflagrafao do processo de
contrata^ao, na forma indicada pela Assessoria Juridica, a fim de que Vossa
Senhoria e demais Membros da Comissao possam executar suas atribuiqoes,
conforme legislaqao especifica em vigor.
Atenciosamente

Salinas da Margarida, 24 de abril de 2020.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
PREGAO ELETRONICO N°. 024/2020-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 097/2020

ASSUNTO: sele^ao de propostas para Contrataqao de empresa para
aquisi5ao de cestas basicas, para enfrentamento da situa^ao
decorrente da PANDEMIA DE COVID-19 para atender as familias e
pessoas em situa^ao de vulnerabilidade e impossibilidade de
manutenqao decorrente do isolamento Social, conforme especificaqoes
constantes no Edital e Anexos.

AUTUApAO
Acs dezessete dias do mes de abril do ano de dois mil e vinte, na sede da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA, foi encaminhada ao Sr.
Prefeito Municipal, uma Solicitagao de Despesa, oriunda da Secretaria de
Assistencia Social, contendo a solicitagao a seletpao de propostas para
Contrata^ao de empresa para aquisi^ao de cestas basicas, para enfrentamento
da situacao decorrente da PANDEMIA DE COVID-19 para atender as familias
e pessoas em situaqao de vulnerabilidade e impossibilidade de manutenqao
decorrente do isolamento Social, com a descripao clara e suficiente do objeto
da contratapao, identificagao do recurso proprio para fazer face a despesa,
autorizapao do ordenador de despesa para abertura do processo, ou seja, todos os
requisites minimos para abertura de Processo Licitatorio, consoante parecer
juridico e autorizacao da Prefeito Municipal para a deflagra?ao do procedimento
de Pregao, na forma Eletronica, arrimada na Lei n.° 10.520, de 17/07/2002, e,
subsidiariamente, da Lei n.° 8.666, de 21/06/1993, Lei Complementar n.° 123,
14/12/2006, Decreto n° 5.450, de 31/05/2005, Decreto n° 7.507, de
27/06/2011, Decreto Municipal n° 460, de 26/12/2007, Decreto Municipal n°
103, de 16/02/2017, Decreto Municipal n° 120, de 06/07/201 e alterapoes
pertinentes, pelo que autuo este processo interno sob o numero PREGAO
ELETRONICO N° 024/2020. Assim para constar eu, Patricia Andrade Fonseca,
Presidente da Comissao de Licitagao/Pregoeira fago o presente registro e autuagao.

Salinas da Margarida, 27 de abril
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Decretos
OECRETO N° 120, DE 06 DE JULHO DE 2017
Regulamenta o Sistema da Registro de
Pregos previslo no art 15 da Lei n° 8.666, de
21 de junho da 1993, no ambito do Munhlpio
de Satinas da
providendas.

Margarida

e

d6

outras

O PREFE1TO MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA, no uso das

Prefeitura Municipal de
Salinas da Margarida publica:

alribdijOes que Ihs confers o art. 30, incises I e II. da ConstituiqSo, e nos termos do
dispostonoart. ISdaLei n« 8.666, de21 de junho de 1993, DECRETA:
CAPilULO I
DISPOSigOES GERAIS
Art. 1°. As contrataipoes de serviqos e a aquisiqao de bens, quando efetuadas
pelo Sistema de Registro de Pregos - SRP, no ambito da administragSo publica
municipal direta. (undos especiais e demais entidades controladas, direta ou
indiretsmente pelo Mimicipio, obedecerao ao disposto neste Decreto.

•

•

Decreto n° 120 de 06 de julho de 2017 - Reguiamenta o Sistema de
Registro de Pregos previsto no art. 15 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, no eimbito do Municipio de Salinas da Margarida e da outras
providendas.
Termo de Rescisao Amigdvel ao Contrato n° 055/2017 • Termo de
Contrato que entre si celebram o Municipio de Salinas da Margarida e a
empresa Adolfo Jos6 de Moraes & Cia Ltda-ME para a execugao do
remanescente da obra de construgao de uma unidade de educagao
infantil - Proinfancia, na forma abaixo.

Art. 2°. Para os efeitos deste Decreto, sao adotadas as seguintes definigGes:
I • Sistema de Registro de Pregos (SRP) - conjunto de procedimentos para
registro formal de pregos relatives a prestagSo de servigos e aquisigao de bens, para
contratagdes futures;
II - Ata de Registro de Pregos - documento vinculativo, obrigacional, com
caracteristica de compromlsso para futura contratagSo, em que se registram os
pregos, fornecedores, 6rgaos participantes e condigdes a serem praticadas, conforme
as dlsposigdes contidas no inslmmento convocatOrio e propostas apresentades;
III - Orgao Gerenoiador - 6rgSo ou entidade da administragSo publica municipal
responsavel p^a conduglo do conjunto de procedimentos para registro de pregos e
gerenclamento da ata de registro de pregos dele decorrente;
IV - Orgao Participante - orgao ou entidade da administragao publica municipal
que partidpa das procedimentos Iniciais do Sistema de Registro de Pregos e Integra a
ata de registro de pregos; e
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V - orgao nao participante - OrgSo ou entidade da administragao publica que, n§o
tendo participado dos procedimentos iniciais da licitagao. atendidos os requisitos desta
norma, faz adesao a ata de registro de pregos.
Art. 3°. O Sistema de Registro de Pregos podera ser adotado nas seguintes
hipoteses:

>

I - quando, pelas caraclen'siicas do ben ou $60/190, houver necessidade do
contrata$des frequentes;

C )

II - quando for conveniente a aquisi^So de bens com previsdo de entregas
pares lad as ou con1rata9do de servigos remunerados por unidade de medida on em
regime de tarefa;

CD

IN • quando for conveniente a a quisle de bens ou a contraiao^o de servifos
para atendimento a mais de um 6rgSo ou entidade, ou a programas de goverrro; ou,

CD
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IV - quando, pela natureza do objeto, nSa for possivel definir previamente o
quanlilalruo a ser demandado pela AdroinistrapSo.

Ill - tomar conhecimento da ata de regislros de pregos, inclusive de eventuals
aBeragoes, para o correto cumprlmento de suas disposigoes.

CAPiiuLO ii
DAS COMPET^NCIAS DO 6RGAO GERENCIADOR

Paragrafo Onico. Cabe ao OrgSo partigipante aplicar, garantida a ampla defesa e
o contradilorio, as penalidades decorrentes do descumpiimento do pactuado na ata de
registro de pregos ou do descumprimento das obrigagdes eontratuais, em relagSo as
suas proprlas contratagoes, irformando as ocorrdncias ao OrgSo gerendador.

Art. 4° Cabera ao orgao gerendador a pratica de todos os atos de controls e
administragao do Sistema de Registro de Pregos, e ainda o segumte:
I - convidar, mediante correspondancia eletrSmea ou outro meio eficaz, os
drgaos e entldades para partidparem do registro de pregos;
II - consolidar informagoes relativas a estimative individual a total de consumo,
promovendo a adequagao dos respectivos termos de referenda ou projetos basicos
encaminhados para atender aos requisitos de padronizagSo e racionalizagSo;
III - promover atos necessbrios & mstrugSo processual para a reallzagSo do
procedimento licitatdno;
IV - realizar pesquisa de mercado para idenliticagSo do valor estimado da
licitagao e consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos OrgSos e
entidades participantes,
V - confirmar junto aos drgaos participantes a sua concordfinda com o objeto a
ser licitado. inclusive quanto aos quantitatrvos e termo de referenda ou projeto basico;
VI-realizar o procedimento licKatorio;
VI! - gerenciar a ata de registro de pregos;
VIII -conduzireventuals renegoeiagdes dos pregos registrados;
fX - aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditdrio, as penalidades
decorrentes de infragdes no procedimento licitatdno; e
X - aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditdrio, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de pregos ou do
descumprimento das cbngagdes eontratuais, em relagao bs suas prdprias
contratagoes.
§ 1° A ata de registro de pregos, dlsponlbilizada no Site Oficial do Munlclpio,
poderb ser assinada por certificagbo digBal.
§ 2° O orgao gerendador poderb solicifar auxilio tecnico aos Orgbos partidpantes
para execugao das atividades previstas nos Incisos 111, IV e VI do caput.
CAPiTULO III
DAS COMPETeNCIAS DO ORGAO PARTICIPANTE
Art. 5° O orgao participants ser£ responsdvel pela manifestagdo de interesse em
partidpar do registro de pregos. providenciando o enoaminhamento ao 6rg3o
gerendador de sua estimativa de consumo, local de entrega e. quando couber,
cronograma de contratagao e respectivas especiftcagOes ou termo de refer^ncia ou
projeto bdsico, nos termos da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993. e da Lei n°
10.520, de 17 de julho de 2002, adequado ao registro de pregos do qual pretende
fazer piarte, devendo ainda:
I - garantir que os atos relatives a sua inclusao no registro de pregos estejam
formalizados e aprovados pela autoridade compete nte;
II • manifestar, junto ao 6rg$o gerendador, sua concordancia com o objeto a ser
licitado. antes da realizagio do procedimento licitatdno; e

CAPiTULO IV
DA LICITAQAO PARA REGISTRO DE PREGOS
Art. 6° A tidta^ao para registro de pregos serii reallzada na modatidade de
concorrenda, do tipo menor prego, ros termos da Lei n® 6.666, de 1993. ou na
modalidade de pregao, nos termos da Lei n* 10.620. de 2002, e sera precedida de
ampla pesquisa de mercado,
§ 10 O julgamento por tecnica e prego podera ser excepcionalmente adotado, a
errteno do orgao gerendador e mediante despacho fundamentado da autoridade
maxima do orgSo ou entidade.
§ 2® Na licitagSo para registro de pregos rSo a necessario Indtcar a dotagdo
orgamentana, que somente sera exigida para a formalizagao do contrato ou outro
mstrumento naoil.
Art. 7® O orgao gerendador podera dividir a quantidade total do rtem em lotes,
quando tecnica e economicamente viavel, para possibilitar maior compedtividade,
observed a a quantidade minima, o prazo e o local de entrega ou de prestagSo dos
servlgos.
§ 1® No caso de servigos. a divisSo se dara em fungao da unidade de medida
adotada para afengSo dos produtos e resultados, e sera observada a demanda
especifica de cada orgao ou entidade participants do certame.
§ 2° Na situagao prevista no § 1®, devera ser evitada a contratagSo, em um
mesmo orgao ou entidade, de mais de uma empresa para a execugao de um mesmo
servigo, em uma mesma locafidade, para assegurar a responsabilidade contratual e o
phnclpio da padronl2ag§o.
Art. 8® O edits I de hcitagSo para registro de pregos observara o disposto nas Leis
n° 8.666, de 1993, e n® 10.520, de 2002, a contemplara, no minimo:
I • a espeaficagSo ou descrigdo do objeto, que explititar£ o conjunto de
elementos necessaries e sufidentes, com nivel de precislo adequado para a
caracterizagdo do bem ou servigo, inclusive definindo as respectivas unidades de
medida usualmente adotadas;
II * estimated de quantidades a serem adquiridas pelo orggo gerendador e
OrgSos participantes;
III > estimative de quantidades a serem adquiridas pororgaos n3o participantes,
observado o disposto no § 4® do art. 22. no case de o orgSo gerendador admitir
adesdes;
IV - quantidade minima de unidades a ser cotada, por Bern, no caso de bens;
V - condigoes quarto ao local, prazo de entrega, forma de pagamento, e nos
casos de servigos, quando cabivel, frequbreia, perioOiodade. earacteristicas do
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pessoal. malenais e
a serem ut^zaPos, ptotetlimealos, cuidatJc©,
deveres, disciplina e controles a serem adotados;
VI - prazo da validade do registro de prego, observado o disposlo ro caput do
art. 12;
VII - Orggos e entidadss participantes do regislro de prego;
VIII - modelos da plarulhas de cjsIo e minutas de cortratos, quando cabivel:
IX - penalldades por descumpnmento das condigdes;

doze meses, induidas eventuais prorrogagoes, eonforme o indso III do § 3" do art. 15
da Lei n» 8.666, de 1993.

X - minuia da ata da registro de pregos como anexo; e
XI - realizagdo penodica de pesquisa de mercado para comprovag^o da

§ 1° A vigdnda dos contratos decorrenles do Sistema de Registro de Pregos
sera defimda nos instmmentos convocatirios, observado o disposlo no art. 57 da Lei

vantajosidade.
§ 1' O edital podera admitir, como crildrio de julgamenlo, o menor prego aferido
pala oferta de descorto sobre tabela de pregos praticados no mercado, desde que
lecnicamerte jqslrfcado.

n« 8.666, de 1993.
§ 2° O contralo decorrente do Sistema de Registro de Pregos deverS ser
assinado no prazo de validade da ata de registro de pregos.
§ 39 Os contratos deco(rentes do Sistema de Registro de Pregos poderSo ser

§ 2° Ouando o edital preuir o fomedmento de bens ou prestagao de servigos em
locals diferentes, e facultada a exigenda de epresentagao de proposta drferenciada
porreglSo, de mode que aos pregos sejam acresddos custos uariSveis por regiSo.
§ 3° A estimadva a que se refere o inciso III do caput n3o serS ponsiderada para
fins de qualifioagao tecnica e qualiicagao eqpnSmlco-rinanpeira na habifitagSo do
licitante.

alterados. mediants Termo Aditivo. observado o disposlo no art. 65 da Lei n° 8.666, de
1993.

Art. 9°. Apbs o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderHo reduzir
seus pregos ao valor da proposta do licitante mais bem dassificado.
Paragrato ur co. A apresentagSo de novas propostas na torma do gapvt nSo
prejudicara o resultado do certame em relagSo ao licitante mais bem dassificado.
CAPlTULO V

DO REGISTRO DE PRE?OS E DA VALIDADE DA ATA
Art. 10. Ap6s a homologagao da Ircitagao, o registro de pregos observard, entre
outras, as seguintes condigOes;
I - sera induldo, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar
os bens ou servigos com pregos Iguais ao do licitante vencedor na sequfinqia da
classificagao do certame;
II - o prego registredc com IndicagSo dos fomecedores sera divulgado no Site
Oficial do Munlclpio e fiparS disponibillzado durante a vigencia da ata de regislro de
pregos; e
111 - a ordem de classificagao dos licitantes registrados na ata deverd ser
respeilada nas contratagdes.
§ 1° O registro a que se refere o caput tem por objetivo a formagfio de cadastro
de reserve, no case de exduslo do primeiro colocado da ata. nas nippleses previstas
nos arts. 20e21.
§ 2° SerSo registrados na ata de registro de pregos, nesta ordem:
I - os ptegos e quantilatfvos do Hcitante mais bem dassificado durante a etapa
competitiva; e
II - os pregos e quantitativos dos licitantes que tiverem aceito cotar seus bens ou
servigos em valor igual ao do licitante mais bem dassificado.

| 3“ Se tiouver mais de urn licitante ra situagao de que (rata o Indso 11 do § 2°,
serSo dasaificados segundo a ordem da ultima proposta apresertada durante a fase
compelitiva.
Art. 11. O prazo de validade da ata de registro de pregos n§o ser4 superior a

CAPlTULO VI
DA ASSINATURA DA ATA E DA CONTRATAQAO COM FORNECEDORES
REGISTRADOS
Art. 12. Homologado o resultado da IlcitagSo, os fomecedores olasslficados,
observado o disposlo no art 11. serfio convocados para assinar a ata de registro de
pregos. dentro do prazo e condigoes estabelecidos no instrument convocaTdrio,
podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pelo
fomecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administragao.
Paragrafo unico. E facultado a administragao. quando o convocado nSo assinar
a ata de registro de pregos no prazo e condigoes estabelecidos. convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classifiesg3o. para fazd-lo em igual prazo e nas mesmas
condigoes propostas pelo primeiro dassificado.
Art. 13. A ata de registro de pregos implicara compromlsso de fomeeimento nas
condigoes estabelecidas. apos cumpriflos os requisites de publicidade.
ParSgrafo imico. A reousa injustificada de fomecedor dassificado em assinar a
ata, dentro do prazo estabelecldo neste artigo, ensejara a aplicagao das penalidades
legalmente estabeleddas.
Art. 14. A contratag§o com os fomecedores registrados sera formalizada pelo
OrgSo interessado por intermedio de instmmento contratual, emissao de nota de
empenho de despesa. autorizagao de compra ou outro nstrumento hdbil, eonforme o
art. 62 da Lei n° 8.666, de 1993.
An. 15. A existencia de pregos registrados nSo obnga a administragSo a
contratar, facultando-se a realizagao de IlcitagSo especlfica para a aquisigSo
pretendida, assegurada preferencia ao fomecedor registrado em igualdade de
condigfies.
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CAPiTULO VII
DA REVISAO E DO CANCELAMENTO OQS PREQOS REQISTRAOOS
Art. 16. Os prefos registrados poderao ser revistos em decx)rrencia de eventual
redupao dos pregos pralicados no mercado ou de fato que eleve o cuslo dns servigos
on bens registrados, cabendo ao drgao gerendador promover as negoclagoes junto
aos fomeoedores, observadas as disposigbes contidas na alinea "d" do inciso II do
caput do art. 65 da Lei n“ 8.666, de 1993.
Art. 17. Quando o prego registrsdo tomar-se superior ao prego praticado no
mercado por motive superveniente, o orgSo gerenciador convocard os fomeoedores
para negociarem a redugao dos pregos aos valores pralicados pelo mercado.
§ 1° Os fornecedores que nao aceitarem reduzir seus pregos aos valores
pralicados pelo mercado serSo liberados do comprcmisso assumido, sem aplicagao de
penalidade.
§ 2° A ordem de dassificagao dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
pregos aos valores de mercado observers a classifioagio original.
Art. 18. Quando o prego de mercado lomar-se superior aos pregos registrados e
o fomecedor nao puder cumpriro comprcmisso, o drgao gerenciador podera.
I - liberer o fomecedor do compromisso assumido, caso a comunicagao ocorra
antes do pedido de fomecimento. e sem aplicagao da penalidade se confirmada a
veraddade dos motivos e oomprovantes apresentados; e
tl - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociagao.
Paragrafo Ctnrco. Nao havendo exito nas negoclagdes, o orgao gerenciador
devera proceder a revogagao da ata de registro de pregos, adotando as medidas
cabiveis para obtengao da contratagao mais vantajosa
Art. 19. 0 registro do fomecedor sera cancelado quando:
I - descumpnr as condigoes da ala de registro de pregos;
It - nao retirar a nola de empenho ou instrumento equivalents no prazo
estabelecido peta Administragao, sem justificativa aceitavel;
III - nao aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipbtese deste se tomar
superior aqueles pralicados no mercado; ou
IV - sofrer sangSo prevista nos incisos III ou IV do caput do art 87 da Lei n“
8.666, de 1993, ou no art. 7° da Lei n9 10.520, de 2002.
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CAPiTULO VIII
OA UTILIZAQAO DA ATA OE REGISTRO DE PRE$OS POR 0RGAO OU
ENTIDADES NAO PARTICIPANTES
Art. 21. Desde que devidamente juslifcada a vantagem. a ala de registro de
pregos, durante sua vigencia, poderd ser utilizada por qualquer orgSo on entidade da
admmislragao publica municipal quo nao tenba partldpado do certame licitatOrio,
mediante anuencia do drgSo gerenctador.
§ 1° Os orgios e entidades que nao participaram do registro de pregos, quando
desejarem fazer uso da ata de registro de pregos, deverao eonsultar o drgSo
gerendador da ata para manifestagao sobre a possibilidade de adesSo.
| 2° Caberd ao lornecedor beneficiano da ata de registro de pregos, observadas
as condigoes nela estabelecidas, optar pela aceitagao ou nSo do fomecimerto
decoirente de adesSo. desde que nao prejudique as obrigagoes presentes e futuras
decorrentes da ata, assumidas ppm o orgao gerenciador e organs participantes.
§ 3° As aquisigdes ou contratagbes adicionais a que se refers este artigo nao
poderao exceder, por orgao ou entidade. a cem por cento dos quantitatrvos dos itens
do Instrumento convocatdrio e registrados na ata de registro de pregos para o orgao .
gerendador e orgaos participantes.
§ 4° 0 instrumento convocatorio devera prever que o quantitative deeorrente das
adesSes a eta de registro de pregos nSo poderi exceder. na totalidade, ao qulntuplo
do quantitative de cada item registrsdo na ata de registro de pregos para o Org&p
gerenciador e prgaos participantes, independente do ndmero de orgaos nao
participantes que aderirem.
§ 5° O 6rg§o gerenciador somente podera autorizar adesSo a ata ap6s a
pnmeira aqulsigao ou contratagao por orgao integrente da ata, exceto quando,
justificadamente, nSo houver previsao no edital para aquisigao ou contratagao pelo
orgao gerenciador.
§ 6“ Ap6s a autonzagSo do orgSo gerenciador, o orgao nao participante devera
efetivar a aquisigao ou contratagao solicitada em ate noventa dias. observado o prazo
de vigencia da ata.
§ 7° Compete ao 6rg8o nSo participante os atos relatives a eobranga do
eumprimento pelo fomecedor das obrigagoes contratualmente assumidas e a
aplicagao. observada a ampla defesa e o contraditOrio, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de d^usulas contratuais, em relagao as suas priprias
contratagbes, informando as ocorrancias ao orgao gerenciador.
§ 89 £ facuKada aos orgaos ou entidades municipals a adesio a ate de registro
de pregos da Administragao Publica Federal, Estadual e de outros Municfpios.

Paragrafo Onico. O cancelamento de registros nas hipoteses previstas nos
incisos I. II e IV do caput sera formalizado por despaoho do drgao gerenciador,
assegurado o contraditOrio e a ampla defesa.
Art. 20. O cancelamento do regisbo de pregos podera ocorrer por fato
superveniente, deeorrente de caso fortuito ou forga maior, que prejudique o
eumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
E - por razSo de interesse publico; ou
II - a pedido do fomecedor.
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CAPiTULO IX
OISPOStgOES FINAIS E TRANSITORIAS
Art. 22. A Administragao podera utilizar recursos de tecnologia da informagSo na
operacionalizagao do disposto neste Pecreto e autamatizer precedimentos de controle
e atriOuigbes dos Orgaos gerenciadores e participantes.
Art. 23. Para atendimento ao disposto no § 1° do art. 5”. o Orgao gerenciador
devera:
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I - provWendar a assinalura da ata da registro do pregos a o encamlnhamento da
sua cbpla bos OrgSos ou eotidadas partidpantes; e
II - provideftdar a (ndtoagfio doa fomecedotes pata atendimanto 6s damandas,
Observada a ordem de dasstflca^o a os quantitativos de conlratapSo definWos petos
Org&os o entidades partidpantes.
Art. 24. Para atondlmento eo disposto nos indsos I e II do caput do art 11 e no
Indso II do § 2* do art 11, a ata registrar^ os Iidantes vanoedores. quantitativos e
respectlvos preqos.
. Art 25. A Secrctaria Mumdpal de Administra^o podcrt cdltar normas
complomentares a este Oecrato.
Art 26. Este Oecreto entra em vigor na data de sua pubdcapSo, rovogando-se
todas as disposipOes em contrtrio. cm especial o Decroto Municipal n* 535, de
0S/10/2tX)9.
Art 27. NSo se aplicam as regras deste Oecreto aos processes lldtatdrios com
avisos de abertura da lidtagSo J4 dlvutgados eta a data da pudicagSo destes Oecreto.
Salinas da Margarida. 06 dejutno de 2017.

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefolto Munldpel
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Decrvtos
OCCfUTTO IP MO, 06 n M M2CUSRO D€ 2007
Apron o P«giiwn«ni> (or* ■ noMdMe
Wfetfio dwiioA
P*0lO.
M bm « —rv^oa ornma no Irttto do
Muricfplo da S*iai da Margarida • 01 oum cratfUtactt*.
O PREFETTO MUMCTAL DC SALMAS DA MAKSARIDA. NO ESIADO DA BAHIA n0M0<U nei*(*0 M
»MraeM.aB,<iidnl V4>UIO>sMe»HMlMl*Kr«eOTi'Aaaanac»>«l«iA*iD£»,dB l74>tiraM»02.
oeweTA

J^gj^maarvidorCTrifertoici^iifetf

Prefeitura Municipal de Salinas
da Margarida publica:

Art 1* • Hca ago*add. na lump dea Anevm tala
Oacmo. o BdfrAanido pan a tnoiJfcJada da Ida&o
dwiQiBiadapfagto.poaaaoiiitAodabaraaaerripoaccrfMfn.nofcrtftedoMijntdpiodaSalnidaMargarida.
Bartgrafa Meo. 6ufaor4fl»**a ao ngkna dessa Daove. Mm dot Orgfc* da affrrtKra^o Mb. at Ma
fiowtfa. aa autvqulBs, a» teidactea pMoa. aa ampraaaa pOMcaa. •» aocMadn d« aojimfc rrMa e aa demdi
cnadadaa «*QMaadr«taev hMomraa pat> MrUpto.
A«t T • Cuiiuiu 4 SeuUd hbrtdpO da Fhaneao attaMeeer nompa a g^cntatdai eenvtofnanaraa aodn a
rc^Mla pv asa Oaoaax
Art 9* • Eea Oaoaio am am ti^er na data da aua out<c*c*d.
Si*i da Mpgaifcfc, 77 dadcartm da 90QT

■ Oecreto n* 460, de 26 de Dezembro de 2007 • Aprova o
Regulamento para a modalidade de lidta^o denomlnada pregSo,
para aqufslpfio de bens e serviqos comuns no Smbito do Munidpio de
Salinas da Margarida e da outras providOndas.
• Portaria n° 160, de 27 de Dezembro de 2007 - Nomela a Equips
T6cnica da Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida responsive!
pela realizepio de Uctlaqio na Modalidade de PregSo e di outras
providSndas.

Imprensa Oficial
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Gestaotransparente.

I
Os atos do gestor s§o publicados
no DlSrio Oficial prfiprio do munia'pio.
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FSAxeoeo jos£ perera de santana
RnWu

ANEXOI
ftCOULAMEKTO OA UCTTA^AO NA tfOOAUDADE DC PBCQAO
*/t 1* - Cato nagMmarte attOMtea rerma* • proeadmanaa MtfnB 4 IdtoCdo na nodddada da pragio.
OuUadj 4 acad^toodtbenaaaanriseacewvto. nddmdtodolMitfpt^dualtoiarqua w^ovMyaaanxfc*.
Partgm Mea * SidorMam aa ao regtona daea fte^Aaraano. Mm da* Or^aa da admrt»gpt4o dm. o» Ijneea
iifnr*rt. «• «wtartoia». *» MafOea ptt*a». aa arrtomaa pMoa. m acMOWaa da aoowia rrMa a aa derm
wMada* demlada* dhvta eu
pMMirdcMo.
A/t ?* • Pragdo 4 a modatdPd* da Idtocto pvo aquaM* 4a Mm ou aarv^aa eemuna. dMjitor «ja ae^a o Mar
a>tf!toOoda«c»,gaWo.amqtfaadwwapMtomeMief»4laftapormMdapmdO«»a»lanedaama<aa4op0eica.
An. 3* - Oa urVBua ealaOraOoa pe4a
para a aguto^do da bana a mr*qo$ cemuna. aarfo pracaddoa.
prfartMtafnuta, da loaagio pdedea na modafedada da pragta, qua aa daatna a gararar. pqr m«4> da ddputt pjata am da
teartaaadoa. a oentom mafe aconOmtat aagum a aManta.
f 1*- Dopandardda ragMma*ta(*o aapacMca 4 «Azaf*o da raonea MtMcoa ou da
da tofermatAo
para a raafaa<do da fcc*a$4o na rrodaidade da pragdo.
| 2" • CenaiianrTVM bcra a aanripaa «omm aquMa afea padrOea da daaanMrdio a qiMdada poaaam aa*
oondaa e flfcpMamania daMdaa no otfito do MM,
parteca eontormteada com at aapaMcagtaa vtoMi orwcttaa no
mareado, da 4Mdo com o MpoM no Arwco fl.
Ail <* • A k*»5*o ia innMia»J» «• ngts «(urtSCNnarM cuNHhmM tea podpla. bWeet at h»Ra«l». da
|TCT>K«N3K|, da nvrRdade. di feMdads. a nMdMdB. da rtuftnM. d> mtMadt adndrixritta. aa Micub^s ae
fcvtumanb wnmriVfa, do Mamanto eqadiQ. bam aatom ana prineicAja wratoioa da caiarttaOa. ftnaldPda,
mxaaMdada, troportonratogmn, narraiito! gito.Juatotoaoo. atoeoridaaa a «mparac4o do oC^too d»a propoata*.
P>r4graio»4eq.A»ngw»adquMatoAjaadalcttq4»—**o»amy WarpratadwamtoMdatonilatdodamM
•mmna>r—f—iato* a—a>E^waogo>wwwRt»Eia—
*n V * trttrin na miaanaili iia pngtr nin n apira n hracnai iffillitoi > afana^On rn ptoit
Art. F - Todoa qiarioa partefcam da Ir*ac4n na moddMM da toagdo Mrs dMo pdCdeo auededm 4 flat
abatrrtoM do procartmardo ottbaieddo nesto RagAamanto, pooando qutoquer irifiraaiaiTn aeompanriar o aau
daaaiaiidibnaM?. Qtada
ndo Ireertra do mcdb a ptoMbto ou ttyad* a mMa^o doa taftatioa.
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Art 7® • A aotoridade compaienta, dasignada da acort) com as atribul^Oas pfavi'sias no regjnento ou estaiirto do
6rgSo ou Ga antidada, cabe:
I • determiner a abartm da liota^So.
U
o Btegoeiro a os ctirrn>cmerAa% Qa aouipa 6a apo^o;
III • dectdlr os recursoa contra atos do pregoeiro: a
IV-homologaro resultado da bcitagaoe Dromover a c«feDrag3odoeonlrafo.
Faragrato jmco. O servidor que atuar eomo pregoeiro devera rp&iizar capocitagfio especiflca para axercer a
etrfbuegdo.
Art. 6°* A lass praparatdns dc prag5o obsetvarb as segulmes regras.
I • a defini^o do objeto devor* ser precisa, sufclenle a Clara, vedadas sspsdfleagdes que. por axcesslvas,
rretevantes ou desnecessarias, llmrlem ou fnjstr&m a competipfio ou a raalizacdo do fornecimento, devendo estar reftetida no
(ermode referenda:
II • o lermo de referenda * o dxumento que dovard comer elementos capazes de propidar a avalia^o do custo pela
Adminisiraqao, dianfe Ge orQamento detalrrario, coniidarando os pregos prattoados no mercado. a detlrvgao dos rr«etoQos, &
estrategia de supHmento e o prazo de execugSo do contralo:
IN - a aulondede compatente ou, por defegagdo de compet*rcia. o ordenador de despesa ou, alnda, o agente
cncarregedo GS compra no Smbito 4d Adrnnistragdo, oeverb:
a) deflnlr o objelo do certame s o seu velcr estimado em planllhae, de forma data, eondsa e objelrva. da acordo com
termo de relerencia elaborado pale requisilanle, em conjimto com a area da compres, obedectfas as especrfica^es
pratlcadas no mercado:
b} justiftoar a necessidade da aqulsl0o;
c) ostabeFecer os enterics Ge aceftegdc Gas proposies, as engcncras do babilrtagao, as songdes sdmtnistrativas
aplfcSvals pgr inadimplemento e as dausJas do eontralo, inclusive com lixacAo dos prazos e Gas demais oondipSss
essendais para o fomacimento; a
d) Gesignar. denba os serviGores do 6rg€o ou Ga entidade promotora da hestapao, o pregoeiro responsive! pelos
trabahos do pregSo e a sua equipc ds apoio,
fV - ccnstarSo dos autos a motivapAo de cade um dos alas espscfficados no indso anterior a os Indispensdveis
ctomentos (benfeos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orpamenio estimative e o emnograma FisiccMinasnalro
da desembotso. se for o caso, elaborados pela Administrapso.
V • para julgamento. set* edotado o crtterio de menor preqo, observados os prazos m^Kinioe para fomeejnentg, as
espeesfitafias tdemoas e os parametms mmrmos de desempenbo e Ge quaJidade a as demeis condi^ies definldas no edital.
Art. 9° • As atnbulgdes do pregoeiro induam'
I • o crodendamentp dee interessados;
II • o rcceblmenlo doe envelopes das propostas Ge prepos e da documentag6o de habllltagao;
III • a abertura dos envelopes das pre^os^s da pregos, o seu e*ame e a dassHicagio dos proponentes;
IV - a conQug&o dee precedimertos relatives aos iances e a eecolbs da proposta ou do lance de menor prego,
V - a adjudicate da proposta de menor prego;
VI • a elaboragao de ata;
VII - a condugao doe trabalbos da eqwrpe Ge apoio;
VIII - o racebfmento, o exame e a decasJO sobre recursos; e
IX - o encamlnhamanto dp processo devioamenie mstruido. ap6s a adjudicsgSo, 6 auloridade superior, vtoando a
bomologagdo e a contrateg*o.
Art. IQ • A equlpe de apoio devera ser integrads em sua maiorla por servidores ocupantee de cargo efetjvo cu
emprago da Adminislragao, preferencislmenta pedencentes ao quadro permanents do 6rg*o ou da entidade promotora do
pregto. para prestar a necess*rla assistinda ao pregoeiro.
Art 11 •* A fase externa Go pregtio ser* iniesada com a convccagao dos interessaGos e observer* as seguintas regras:
I * a convocegfio dos mteressados ser* efetuada por melo de publica^fio de aviso em fung£o dos ssgulntes llmites.
a) pam bens e servipos de vaferes estimadee em et* R$160.000,00 (canto * sesserrta mil reals)
1. Di*nP Ofidal do hluntclpio. tacultativamente DiSrio Ofictal do Sstado, e
2. melo alatrdnico. na Internet;
b) para bens e ssrvlgos de vatores estimedoe aclma de RS 160.000,01 (cento e sesssnla mil reals e um centavo) at*
R$6SO.OOO.OO (ssfscentos e cinqOema rrvl reals)
1, Dl*rio Ofical do Munlcfcto, facuftativamente Dl*rfo Odclsl do Estado:
2, meio eletibnice. na Internet, e
3, jomaf Ge grande circulate Iccal,
c) para bens e servigos de vetores estimedoe supenores e R$6SO.OOO,Ol (selseentos e cmqOenta mil reals e um
cenlavo)'
1. Pi*no Ofidal do Muntolpio, facultattYamerte Di*iio Ofidal do Estado:
2. ireio sletrGnito, ne Inlemet: e
3. tome! de grande c*rculaQ&o regional ou nacional:
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II • do edital e do aviso constardo delinipfio precise, suficieme a ctdr* do obieto, bem como a indioacao dos locais,
dias a ter£nos em que podori ser hda ou obtida a Integra do atttal. a a toed code eerd realizada a sasado pubka do pregSo;
III - o
fi*ar4 prazo tsSg inferior a olio. d*as
contadoe da
do aviso, para <aa tfterassedoe preparem
soas propostas:
W • no dla. bore e local designado-S no edital, sera realizafla sessao pobltoa para recebimemo Gas proposes e ds
Gocumentacao de habilrtagdo, devendo o intercssado ou seu representante legal proceder ao raspectivo credenciamento.
eomprovsndo. se for o case, possuir os necessaries poderes para lormulapao de propostas e para a prStica de todos os
demafs atos merentes ao cortame:
V - eberta a eessSo, os interessados ou seus representantes legais entregarSo ao pregoerre, em envelopes
sepsrados. a proposla de pregos e a documentagso de habililagdo:
VI • o pregoeiro procederi b aberlura dos envelopes contend© as proposes de prego c dassl^lcarp para a etapa de
rtegodagso o eutor Ga proposta de menor prego e at* o mgximo de trte propostas em vatores suceesivos e eupedofes em et&
dez por cento, relabvaniente a de menor prego,
VII * quendo nSo forem verlficadas, no mlnime, tres propostas ascrltas de pregos nas condiq6es defimdas no Fndso
anterior, o pregoecro dassilicara ted as as propostas, para que sens aulores padiciperr dos lances verbals, qualsquer que
eejam os pregos otenec*dos nas propostas Mcrtas,
VIII - em segutta, sori dado inlcto & etapa de apresentagSo dc lances vertaais pelos proponsntes, qua Geverio ser
formulsdos Ge forma sucesslvs, em vslores drtthlos e decrescemes;
IX • o pregoeiro convidari Indrviduelmente os Itcilantes ctessrftcados. ds forme sequencial. a apressntar lances
verbals, a pen* do amor da proposta dassificaGa da malor prep© e os demals, am ordem decrescsnta de valor;
X' a desistfincia am spresenter lance verbal, quando cenvocado pel© pregoeiro, fmpdearp exdusSo do Hdtante do
certame.
XI • ceso nao se realtzem lances verbais, ser* vadficada a confonrudade antre $ proposta eserlia ds menor prepo e o
vakv eslimsdo para a contrata^lo;
XII * deetsrMa encerrada a elapa compeftiva e ordenadas as propostas. o pregoeiro exammar* a acsitabilldade da
pnmeira dassificada. quanto ao objeto a valor, Gecidindo motlvadamente a respeito:
XIII • sendo aceitavel a propostn de menor prego, ser* aherto o envelope contenrio a documenuicdo de tebthtagao Go
bcitante qoe a liver (ormulado, pern
condigdes PabiNtaibriaa. assegurado ao ]& cadastrado junto *
Adm!ntsir97eio o Gireto ds apresentsr a documantagdo atualizada a regularizsda na prdpra ssssdo;
XIV • constatado o etendimerto das exig6ncsas fixadas no edital, o Fcitante ser* dedaradc vencedor, sendo-ihe
edjudlcado o obieto do certame.
XV - se e oferta n4o for aceit*vel ou se o Ucitante desetender 6s eog*ndas habihtatdnas. o pfegoejro exammar* a
oferta subsequente. verfficando a sua aceitabilkfade prccadendo a habilrtagdc do prDponerte. na ordem de ctessificsgao. ®
assiTi sucessivamente. aid a apuragdo ds uma proposla que atenda so edital, sendo o respecsivo licilante Gedarado
vencedor e a ele adjitoicedo o rtjeto do eartame;
XVI * nas sihjagSee previstas nos Incieoe XI, XII e XV, o pregoeiro poderd rtegcclar dretamenle com o proc^dnte
para que
XVII * a mamfestacdo da inter>g6o de interpor recumo sera feita no linal da sessao. com regislro em ala da sintese
das suas razOes, podendo os interessaGos juntar memonais no prazo de |r*s qias Gtets;
XVIII * o racureo contra decis4o do pregoeiro nSo ter* afalto suspensivo;
XIX - o accJftimento Oe recurso bnportar* a invalidapdo apenas doe atoo msuseallveS de eproveitamento;
XX - deodidos os reeursos e constatada a regulendade dos atdt procedimemais. a autondade corrpetems
homotopar* a adjitdicagSo para detenntnsr a contratagAo,
XXI * como condigSo para celabrac*o do contrato. o Itclianls vervedor dever* manter as mesmes <%>ndlp3e& de
habilltagao:
XXII • quando o proponenle vencedor n*o apresentar srtuapSo regular, no alo da assinatura do ocntralo, ser*
convocado outro licrtanle, observada a ordem de classificagdo. para a calebrag6o do contrato, e assim sucessivamente, sam
prejubo da apitodg^o das sanies cabrvets, observado o dfsposto nos incases XV a XVI deste artigo:
XXIII • se o bcitante vencedor recusar-se a assbier o contrato, injuslfficsdamente, a ses&lo ser* retomada s os
demeis idiantes clumados a fazWo, na ordent da cfassificageo: e
XXIV - o prazo ds validade das prcpcslas ser* da sassama dias, se ouffo ntio esbve fixado no edital.
Art. 12 * A)* dors dias Citeis antes da data Dxada para roceblmanio das propostas, qualqver pessoe poder* solidtar
asdaredmenlos, provtd*ncias ou Impugnar o alo convocatdrto do pregte,
§ 1° Caber* ao pregoeiro Gecidir sobre a pciigSo no prazo de vinte e quatro horse.
§ 2° Acoftlda a pebgSo contra o ato eonvocetCro, ser* deslgnada nova data para a reaBzagdo do certame.
Art 13 • Para habibtac*o dos Itolantes, ser* exigida, exdusivamente, a documentagdo prevlsia na logistegSo geral
para a Admincstragtio, relatrva *:
I. nablbtegdo juridics,
II. quelificafSo feenka;
III • quelificagtio econOmico-Anarceira,
fV - regutandade Petal; e
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V - cumpnrrenlo do dspoato no Inclso XXXIII do art 7° da ConsQtulpgo e na Le* Federal n0 9,854, da 27 da oufubro
de 1999.
Parigrafo Crlco. A documertapdo exlgida para aiervder so disposto nos indsos I. Ill a IV daste adigo podera ser
substitute por certificado de registro cadastral qua alanda aos requisites prevlstos na legfsJapIo geral.
Art 14 - O lieltanie qge ensejar o retardamemo da cxeeup&o do certame, ndo mantlvar a proposta. falhar gu frsudar
na axecupdo do contrato, comportar>sd de mode Iniddnao, fizer dedarapSo ^Isa ou cometer frgude fiscal, garantido o direlto
previo de citegdo e da ampta defese. ficere impeclkto de Ttcitar e contratar com a AdmmrstrapSo. polo prazo da aid clnco anas,
enquamo perdurarem os motives deferminantes da punlpao Ou ate que seja promovte a reabHltepao persnte e prdpna
autoridade que splicou a penaltdade, sem prejulzo das mutt as prevtstas no cdltal e no oontrato & daa demais cominapfias
legate.
Art. 15. £ vedada a exlgdncla de:
I -garaniia de popasta,
II * aqufstp^o do edits) pebs licitanlos, como condipSo para partcipapdo no eedame; e
III • pagamertto de taxas e emofumentos. salvo os referantes a fomedmento do edital, qua nao serfio supenores eo
custo de sue reprodupfio grefice, e eos custos de utilizapdo de recursoa de lecrologia da lnforme?*o. quando for o caso.
An. 16 • Ouando permitida e penicipapfio de empresas estrangelras na licitapdo, as exigAnda* de nabibtapdo serlo
atendtes mediants documentos equivaJcnles. autenUcados pekts respoctivos consutados e Iraduzidos por tradvtor
fjramentado.
Parggrafo Onico • O Ititante devers ter procurador resideme e domidlisdo no Pals, com poderes para receber
citapdo, Intimapdo e responder admimstrativa a Judidalmente por seus atos. juntando os inslrumentoe de mandato com os
documentos de habihtapdo.
An. 17 - Ouando permitida e panjdpapdo da empresas reunidss em consdrdo. sera© observadas as segulrttas
normas'
I - daverd ear comprovada a oxist*nc<£ da compromlsso pObllco ou particular da oonstituigEo de consbrdo, com
indicagao da ampresa*hder, que deverd ©tender as condigbos do lideranda estipuladas no edital e serS a rapresentante das
conaomiadas paianla o Munfdpio,
II • cada empresa consorciada devord apresentar a documenlaq&o de habtlilagdo exigte no ato convocaMno,
III • a cepecidade teemea do cons6rcw sere representada pda soma da cspacWade teemee das empreaas
consordadas;
IV • para fins de quallfeagSo econdmico*finanee«ra. cada
das empresas deverd atender ace Indices contdbete
definidos no edital:
V - as empmsas ccnsonoiadas ndo podorao panJcapar, na mesma lidtatlo, de macs de
conscroio ou isoladamente:
VI - as empresas consordadas serdo solidanamente responsdvais pelas obriga$des do consdrdo nas fasas de
Hcitaqeo e durante a vig6ncla do oontrato, e
VII • no consdrdo da empmsas brasileiras e astrangeFras, a Meranga caberS. obngatodamente. i empresa braslelca,
observado o disposto no indso I deste arogo.
Peragrafo Omco - Antes da colabra^do do oontrato, deverd ser premovlda a constitui9io e o registro do consdrdo, nos
lermoe do comprcrncsao referido no Indso I deste artigo.
Art 16 - A eutoridade competente para delerminar a contratagSo coders revc^ar a liciU9ao em face de razdes de
Interesse publico, denvadas de fate superveniente devWamente comprovado, perfnente a sufidente para justlfrcar tal
conduta, devendo anul6-la por aegalklade de oflclo ou por provooagBo de qualquer passoa. medlanle ato esorito e
fundamantado.
§ 1* A anulagSo do proeedlmanto ficrOIOno induz 6 do contrato.
§ 2° Os lidtantes nao tergg Qirefto 6 indonizaqSo em decon^nBoa daaruia^t da procadimarvo iicatatArio, r^ssatrado a
djrelto do contrsiedo de boa4e de sar rassarddo pelos encargos que tivar suportado no cumcrmenlo do contrato.
Art 19 • Nenhum conlrato sera cctebrado aem a efetiva dispombilldada de recursos orgamemirlos par© pagamanto
dos encargos, dele Qeoorrentes, no exereido financeiro em curso.
Art 20 - O Munjcipb pubheera no D£rfo OficlaJ do Mgnictpig e facultabvamenie Diario OWal dc Estado, o extrato dos
contratos celebrados. no prazo da atd vim© dies da data de sua assfnatura. com IndicepBo da modalidada de llcita^ao e de
seu nOmero de refer6ncla
Paragrafo untco • O descumprunenio do disposto neste artigo sujeftara o seividor respons6vei a senq&o
administrative.
An. 21. Os atos sssendais ao pregdo, inclusive os reallzados por meios aletibrncos, serSo documentado* ou juniados
no rcspectivo processo, cada qual oportunamonta, compreendendo, aem prejulzo de outroa. o seguinie.
I - justificativa da contrala^o:
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II • Ifirmo de relerencia. centerido descried delalfiada do
orpamenio estimativo de csjstos © cromgrama fisic<AnaiKelrg da deaemtolso. sa
o csso;
III • planilfias de custo,
IV • earantia de raserva ortarrerrtirla, com a Indva^o das respedivas mbncas:
V • autorisa$do de abcrtura da It&ta^ao;
vl - designapSo do pre^ceiro e eqgipe de apoio,
VII - paiecer jurldlco;
VIII • ediwl e respecuvos anexos. Quanda for o caso,
(X - infnuta do leimo do ccntrsio ou instnjmento aqufvaiante, corforme o caso:
X • originals das proprslas escntas. da documentapSo de hab1i(apSo anallssfla e dos docuirentos quo a Instruirem;
XI - ata da sess3o do Dreo&o, conlendo, sam prejulzo da outroa, o registro dos lictantes cradamlados, das proposias
escnlas e verbais apreseniadas, na ordem de classiftcacSo, da snalise da documemapdo exi^dd para nabititapSo a dos
(ecursos Interpostos, e
XU • Qyryjco'i4<MAs4 da
do
do ftdUai. do r^&anaCio da fctop&o, do extrato do ccrtra'ie e dos Oemais
atos relatives a pubbeidade do certame, conforms o case.
Art 22. Os cases omissos nesle Regulamanto ser^o resdvidos pela Secretary Municipal de Admmistrapdo a
Pianejamemo.
AN£XOll
CLASSlFfCApAO DE BENS E SERVKOS COMUNS
Bens Comuns
1. Bans da Coneumo.
1 1. Ague mineral
1.2. ComOusQvel a lubrlficante
1.3. GSs
1.4. Gfincro alimenticio
1.5. Material de exped'ente
1.6. Material hoapitalsr, mbdto a de laborstOfio
1.7. Medicamentos. drogas e Insumos farmaceuticos
1.8. Material da limpeza a cen&ervapao
1.9. Oxlgdnlci
2. Bens Permanentes
2,1, Mcbiliario
22. Equipamentos em geral, axceto de infcrmdtica
2.3. Utenslios de uso geral, exceto de infofTnatica
2.4 Vefculo aulomolivo am geral
Benrigo* Comuns
Servfgos de Apoio Administrative
Serves de Apoio * Atividade de fnformatlce
2.1. Digftaqdo
2.2. Manutengao
Servigos de Assmaturas
3.1. Jomal
3.2. Per«dico
3.3. Revista
3.4. Televi&ao via atelita
3.5. Televiseo a cabo
4. Servigos de Ass<st£ncla
4.1. Hospftalar
4.2. M«dica
4.3. Odontdogica
5. Servfgos de Atlvldadee Aunliares
5.1. A&censonsta
6.2. Audtiar de escrltOrlo
5.3. Copeiro
5.4. Gargom
5.5. Jardineiro
5.6. Mensageiro
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5.7. Molori$ta
5.6.

5.9. T»
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6 Services de
7 Services de'
8, Services
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II - adfrlrretrar as comc^as e comratapi«s no SmbrW da PrafeDurs Municipal da Salinas da Margarida nas ficita^es
de preg5o;

de UnFfortnes
IN - definir o obfeto do cedarre e o sen valor aatlmado em plartllhtas, de forme cfara, concisa a obfettva, da ecordo
com leimo da
elaborado palo requisltante, em conjumo com a area de compos, obadecldes as especrficagfies
prancadas no
IViade da
Vcntfnos da acaKagdo das propostas, as exig^ndas de habilitate, as sangfies administrates
aphedvecs por
e as
do contrato, induarve com ftxagSo dos prazos a das denars condigdes
essencials para o
a
VI-t
dentre os sarvidores do ergao on da entidade promolora da licrtagac. o ptegoelro rasponsdvel pelos
trebalhosdoi
a a sua equipe de apoio:
Vll dos
a motivate de edda am doa atos especfflcados no in&so anlenor e oe lndlspen$iueis
elemenios
eobra os quaes estiverem apoiados. ben cono o ongamenio estimative e o cronograma fisico-fmancefro
de descmbolso, se for o caso, elaborados pals AdmmtffregSo:
v||l - para julgarnento. sera edotado o cnt6rio do manor prego. observados oa prase? mSximos para forredmento, as
especfficagdes t$enlcas e os paramebce mlnimos de desempenho e de qualldade a as demais condlqdea dsfinidas no edital

10. Serves de
11. Sorvlgos de Gas Natural
12 Servipos de G6s LiqOefello de PetrOleo

13.
14. Serves de

15.
17.
de Lmpeza e Corseivagio
18.
de Bans
19 Seivlgosde
20.
de Bens

23. Servigos de
24.
da SegurO Sa.Crde

Art. 3° * SSo alhbuigoes do Pregoeiro'

25 Servigos de Gmvato
26. Sevigos de Trathrto
27. Servtgos de Telecomurxcegdes de Dados
28. Services de Telecomunrcagdes de Imegem
29. Sarvigoe de Telecom unicagoes de Voz
30.
del*
31.
do Tetefonia Mdvel
32.
deTr

I-

Inleressados
os envelopes das i
de pregoe e a
de hetthtageo.
propostas de preges;
a abertura, exame a
IVprccedimentps
e 9 esedha da proposla on do lance de menor prego.
V' o objeto do certar
Vi
a ala da licitacdo
de pregao;
Vll - ccrtduzir os traDalhos da equipe de apoio;
VIIIexamlnar a deddir sobre recursos:
IXr o processo devidarrente mstruldo, apds edjadicagSo. ao Raprasentante do Comprador, vlsando a
itagao,
bomciogato « a
X
OS trebelbos da equipa da apoio.

ri

34. Serrtgos 0e Vtgil&ncSa e Seguranga Ostensrva

Portarias

Art *a • £ atrbijigio da aquipe de apoio assisur ao pregoero da cordugSo dos trabalhos mlativog ao cename.
Ad. 5° - Etta Portane entra em vigor na data de sue publicagSo,

PORTARIA N* 160. DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007

Pirbllcada. Cumprg-se.

Comers e Equpe T6cnke da PfBfenora Municipal de Safinas da
Margarida responsav^/ pela raaliza$&o da UcJta$$Q na htodaNdad* de
PregSo e tfi outraa

Salmas da Margarida. 27 de dezembm de 2007

O PREFEITO MUNICIPAL OE SALINAS DA MARGARIDA NO ESTAOO DA BAHIA, no use da a(nbuig9o Qoe Ibe
conlere o art. 69, mciso 1, T. da Id1 Organica Mimidpal. e tendo em vista o disposto na lei n0 10.520. de 17 de julho de 2002.
RESOLVE.
Art 1° - Nomaar a equipe (ecnica da Prefeltura Municipal de Salinas de Margarida
modaWede pregSo a delinrr suas tungdas e atriburgfes.

as disposigtes em ccntrdno.

FRANCISCO JOSE PEREIRA DE SANTANA
Preterto

pela licitagSo na

I - Representanie do Comprador. GinaUo Ferreira de Lima.
If - Pregoofro: Andre Luiz Glaudiario Ferreira,
II - Equipe de Apoio'
a) Jos4 Paimundo Neves do Jesus.
b) Flrmirw CasoWa« da
cj Jamie Ribelro Pedreira,

Art 2* - S3o atnbulgdee do Represenlante do Comprador
e abertura da Uctogao na modelidsde da pregao;
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,..2 .:CPC00(!0S2
DECRETO N° 103, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017
Regulamenta o pregao, na forma eletronica, para
aquisigao de bens e servigos comuns, e da outras
providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA, no uso da atribui^ao
que Ihe confere a Lei Organica Municipal, e tendo em vista o disposto na Lei n° 10.520,
de 17 de julho de 2002, DECRETA:
Art. 1° A modalidade de licitagao pregao, na forma eletrdnica, de acordo com o
disposto no § 1° do art. 2° da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, destina-se a
aquisiigao de bens e servigos comuns, no ambito do Municipio, e submete-se ao
regulamento estabelecido neste Decreto.
Paragrafo unico. Subordinam-se ao disposto neste Decreto, alem dos orgaos da
administraijao publica municipal direta, os fundos especiais e as demais entidades
controladas direta ou indiretamente pelo Municipio.
Art. 2° O pregao, na forma eletronica, como modalidade de licitagao do tipo menor
pre^o, realizar-se-a quando a disputa pelo fornecimento de bens ou servigos comuns
for feita a distancia em sessao publica, por meio de sistema que promova a
comunicagao pela internet.
§ 1° Consideram-se bens e services comuns, aqueles cujos padroes de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especifica^oes
usuais do mercado.
§ 2° Para o julgamento das propostas, serao fixados criterios objetivos que permitam
aferir o menor prego, devendo ser considerados os prazos para a execugao do contrato
e do fornecimento, as especificagoes tecnicas, os parametros minimos de desempenho e
de qualidade e as demais condigoes definidas no edital.
§ 3° O sistema referido no caput sera dotado de recursos de criptografia e de
autenticagao que garantam condigoes de seguranga em todas as etapas do certame.
Art. 3° Deverao ser previamente credenciados perante o provedor do sistema
eletronico a autoridade competente do 6rgao promotor da licitagao, o pregoeiro, os
membros da equipe de apoio e os licitantes que participam do pregao na forma
eletrdnica.
§ 1° O credenciamento dar-se-ci pela atribuigao de chave de identificagao e de senha,
pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletronico.
§ 2° A chave de identificagao e a senha poderao ser utilizadas em qualquer pregao na
forma eletrdnica, salvo quando cancelada por solicitagao do credenciado ou em virtude
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de seu descadastramento perante o Sistema de Cadastro de Fomecedores e/ou
Prestadores de Services do Municfpto.
§ 3° A perda da senha ou a quebra de sigilo deverd ser comunicada imediatamente ao
provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso.
§ 4° O uso da senha de acesso pelo licitante 6 de sua responsabiiidade exclusiva,
incluindo qualquer transa^ao efetuada diretamente ou por seu representante, nao
cabendo ao provedor do sistema ou ao drgao promotor da licitagao responsabiiidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
§ 5° O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabiiidade legal
do licitante e a presungao de sua capacidade tecnica para realiza?ao das transa?6es
inerentes ao pregao na forma cletr&nica.
Art. 4° Nas licita^Ses para aquisi?ao de bens e services comuns serS obrigathria a
modalidade pregao, sendo preferencial a utilizac^o da sua forma eletrdnica.
Art. 5° A licitacao na modalidade de pregao d condicionada aos prinefpios bdsicos da
legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficidncia, probidade
administrativa, vinculacao ao instrumento convocatdrio e do julgamento objetivo, bem
como aos prinefpios correlates da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade.
Pardgrafo unico. As normas disciplinadoras da licitacdo serao sempre interpretadas em
favor da ampliagao da disputa entre os interessados, desde que n3o comprometam o
interesse da administragao, o prindpio da isonomia, a finalidade c a seguranga da
contratagao.
Art. 6° A licitagao na modalidade de pregao, na forma eletrbnica, n3o se aplica 3s
contratagbes de obras de engenharia, bem como as locagoes imobiliarias e alienagocs
em geral.
Art. 7° Os participantes de licitagao na modalidade de pregao, na forma eletrfinica, Mhn
direito publico subjetivo a fiel observancia do procedimento estabelecido neste
Decreto, podendo qualquer interessado acompanhar o seu desenvolvimento em tempo
real, por meio da internet.
Art. 8° A autoridade competente, de acordo com as atribuigbes previstas no regimento
ou estatuto do brgao ou da entidade, cabe:
I - designar e solicitar, junto ao provedor do sistema, o credenciamento do pregoeiro e
dos componentes da equipe de apoio;
II - indicar o provedor do sistema;
III - determinar a abertura do process© licitatbrio;
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IV - decidir os recursos contra atos do pregoeiro quando este mantiver sua decisao;
V - adjudicar o objeto da licita^ao, quando houver recurso;
VI - homologar o resultado da licitagao; e
VII - celebrar o contrato.
Art. 9° Na fase preparatoria do pregao, na forma eletronica, serf observado o seguinte:
I - elaboragao de termo de referenda pelo 6rgao requisitante, com indicagao do objeto
de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificagoes que, por excessivas,
irrelevantes ou desnecessarias, limitem ou frustrem a competigao ou sua realizagao;
II - aprovagao do termo de referencia pela autoridade competente;
III - apresentagao de justificativa da necessidade da contratagao;
IV - elaboragao do edital, estabelecendo criterios de aceitagao das propostas;
V - definigao das exig£ncias de habilitagao, das sangoes aplicaveis, inclusive no que se
refere aos prazos e as condigoes que, pelas suas particularidades, sejam consideradas
relevantes para a celebragao e execugao do contrato e o atendimento das necessidades
da administragao; e
VI - designagao do pregoeiro e de sua equipe de apoio.
§ 1° A autoridade competente motivarf os atos especificados nos incisos II e III,
indicando os elementos tecnicos fundamentals que o apoiam, bem como quanto aos
elementos contidos no orgamento estimative e no cronograma fisico-financeiro de
desembolso, se for o caso, elaborados pela administragao.
§ 2° O termo de referenda 6 o documento que deverf confer elementos capazes de
propiciar avaliagao do custo pela administragao diante de orgamento detalhado,
definigao dos mdodos, estrategia de suprimento, valor estimado em planilhas de
acordo com o prego de mercado, cronograma fisico-financeiro, se for o caso, criterio de
aceitagao do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de
fiscalizagao e gerenciamento do contrato, prazo de execugao e sangoes, de forma clara,
concisa e objetiva.
Art. 10. As designagoes do pregoeiro e da equipe de apoio devem recair nos servidores
do 6rgao ou entidade promotora da licitagao.
§ 1° A equipe de apoio devera ser integrada, em sua maioria, por servidores ocupantes
de cargo efetivo ou emprego da administragao publica, pertencentes,
preferencialmente, ao quadro permanente do 6rgao ou entidade promotora da
licitagao.
§ 2° A designagao do pregoeiro, a criterio da autoridade competente, poderf ocorrer
para periodo de um ano, admitindo-se recondugoes, ou para licitagao especifica.
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Art. 11. Caberd ao pregoeiro, em especial:
I - coordenar o processo licitatorio;
II - receber, examinar e decidir as impugnagoes e consultas ao edital, apoiado pelo setor
responsdvel pela sua elaboragao;
III - conduzir a sessao publica na internet;
IV - verificar a conformidade da proposta com os requisites estabelecidos no
instrumento convocatdrio;
V - dirigir a etapa de lances;
VI - verificar e julgar as condigoes de habilitagao;
VII - receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando a autoridade competente
quando mantiver sua decisao;
VIII - indicar o vencedor do certame;
IX - adjudicar o objeto, quando nao houver recurso;
X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
XI - encaminhar o processo devidamente instruido a autoridade superior e proper a
homologagao.
Art. 12. CaberS h equipe de apoio, dentre outras atribuigoes, auxiliar o pregoeiro em
todas as fases do processo licitatorio.
Art. 13. Cabera ao licitante interessado em participar do pregao, na forma eletrQnica:
I - credenciar-se no Sistema Eletronico para certames promovidos por orgaos da
administragao publica municipal direta;
II - remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletronico, via internet, a
proposta e, quando for o caso, seus anexos;
III - responsabilizar-se formalmente pelas transagoes efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, nao cabendo ao provedor do sistema
ou ao brgao promotor da licitagao responsabilidade por eventuais danos decorrentes
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
IV - acompanhar as operagoes no sistema eletronico durante o processo licitatorio,
responsabilizando-se pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da
inobservSncia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao;
V - comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio
de acesso;
VI - utilizar-se da chave de identificagao e da senha de acesso para participar do pregao
na forma eletronica; e
VII - solicitar o cancelamento da chave de identificagao ou da senha de acesso por
interesse prbprio.
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Paragrafo unico. O fornecedor descredenciado no Sistema Municipal de Cadastre de
Fornecedores e/ou Prestadores de Services tera sua chave de identificagao e senha
suspensas automaticamente.
Art. 14. Para habilita^ao dos licitantes, sera exigida, exclusivamente, a documenta^ao
relativa:
I - a habilitaijao juridica;
II - a qualificagao tecnica;
III - a qualificagao economico-financeira;
IV - a regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, o sistema da seguridade social e o
Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS;
V - a regularidade fiscal perante as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o
caso; e
VI - ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituigao e no inciso
XVIII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993.
Parfigrafo unico. A documentagao exigida para atender ao disposto nos incisos I, III, IV
e V deste artigo poderd ser substituida pelo registro cadastral no Sistema Municipal de
Cadastre de Fornecedores e/ou Prestadores de Servigos ou, em se tratando de 6rgao
ou entidade nao abrangida pelo referido Sistema, por certificado de registro cadastral
que atenda aos requisites previstos na legislagao geral.
Art. 15. Quando permitida a participagao de empresas estrangeiras na licitagao, as
exigencias de habilitagao serao atendidas mediante documentos equivalentes,
autenticados pelos respectivos consulados ou embaixadas e traduzidos por tradutor
juramentado no Brasil.
Art. 16. Quando permitida a participagao de consdrcio de empresas, serao exigidos:
I - comprovagao da existencia de compromisso publico ou particular de constituigao de
cons6rcio, com indicagao da empresa-lider, que deverd atender As condigoes de
lideranga estipuladas no edital e sera a representante das consorciadas perante o
Municipio;
II • apresentagao da documentagao de habilitagao especificada no instrumento
convocatorio por empresa consorciada;
III - comprovagao da capacidade tecnica do consdrcio pelo somatorio dos quantitativos
de cada consorciado, na forma estabelecida no edital;
IV - demonstragao, por empresa consorciada, do atendimento aos indices contabeis
definidos no edital, para fins de qualificagao economico-financeira;
V - responsabilidade solidAria das empresas consorciadas pelas obrigagoes do
consdrcio, nas fases de licitagao e durante a vigencia do contrato;
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VI - obrigatoriedade de lideranija por empresa brasileira no consbrcio formado por
empresas brasileiras e estrangeiras, observado o disposto no inciso I; e
VII - constituigao e registro do consorcio antes da celebragao do contrato.
Par&grafo unico. Fica impedida a participagao de empresa consorciada, na mesma
licitagao, por intermedio de mais de um consbrcio ou isoladamente.
Art. 17. A fase externa do pregao, na forma eletronica, serd iniciada com a convocagao
dos interessados por meio de publicagao de aviso, observados os valores estimados
para contratagao e os meios de divulgagao a seguir indicados:
I - ate R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais):
a) Didrio Oficial do Municlpio; e
b) meio eletronico, na internet;
II - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) atd R$ 1.300.000,00 (um
milhao e trezentos mil reais):
a) Diario Oficial do Municipio;
b) meio eletronico, na internet; e
c) jomal de grande circulagao local;
III - superiores a R$ 1.300.000,00 (um milhao e trezentos mil reais):
a) Didrio Oficial do Municipio;
b) meio eletronico, na internet; e
c) jomal de grande circulagao regional ou nacional.
§ 1° O aviso do edital conterd a definigao precisa, suficiente e clara do objeto, a
indicagao dos locais, dias e horarios em que podera ser lida ou obtida a Integra do
edital, bem como o enderego eletronico onde ocorrerd a sessao publica, a data e hora de
sua realizagao e a indicagao de que o pregao, na forma eletronica, serd realizado por
meio da internet.
§ 2° A publicagao referida neste artigo poderd ser feita em sitios oficiais da
administragao publica, na internet, desde que certificado digitalmente por autoridade
certificadora credenciada no ambito da Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira ICP-Brasil.
§ 3° O prazo fixado para a apresentagao das propostas, contado a partir da publicagao
do aviso, nao serd inferior a oito dias uteis.
§ 4° Todos os hordrios estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessao publica
observarao, para todos os efeitos, o hordrio de Brasilia, Distrito Federal, inclusive para
contagem de tempo e registro no sistema eletronico e na documentagao relativa ao
certame.
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§ 6° Na divulga^ao de pregao realizado para o sistema de registro de pregos,
independentemente do valor estimado, sera adotado o disposto no inciso III.
Art. 18. At£ dois dias txteis antes da data fixada para abertura da sessao publica,
qualquer pessoa podera impugnar o ato convocatbrio do pregao, na forma eletronica.
§ 1° Cabera ao pregoeiro, auxiliado pelo setor respons^vel pela elaboragao do edital,
decidir sobre a impugnagao no prazo de atb vinte e quatro boras.
§ 2° Acolhida a impugnagao contra o ato convocatbrio, sera definida e publicada nova
data para realizagao do certame.
Art. 19. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatbrio deverao ser
enviados ao pregoeiro, ate tres dias liteis anteriores a data fixada para abertura da
sessao publica, exclusivamente por meio eletrbnico via internet, no enderego indicado
no edital.
Art. 20. Qualquer modificagao no edital exige divulgagao pelo mesmo instrumento de
publicagao em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragao nao afetar a formulagao
das propostas.
Art. 21. Apbs a divulgagao do edital no enderego eletrbnico, os licitantes deverao
encaminhar proposta com a descrigao do objeto ofertado e o prego e, se for o caso, o
respective anexo, ate a data e bora marcadas para abertura da sessao, exclusivamente
por meio do sistema eletrbnico, quando, entao, encerrar-se-a, automaticamente, a fase
de recebimento de propostas.
§ 1° A participagao no pregao eletrbnico dar-se-a pela utilizagao da senha privativa do
licitante.
§ 2° Para participagao no pregao eletrbnico, o licitante devera manifestar, em campo
prbprio do sistema eletrbnico, que cumpre plenamente os requisites de habilitagao e
que sua proposta estd em conformidade com as exigencias do instrumento
convocatbrio.
§ 3° A declaragao falsa relativa ao cumprimento dos requisites de habilitagao e
proposta sujeitara o licitante as sangoes previstas neste Decreto.
§ 4° Ate a abertura da sessao, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada.
Art. 22. A partir do horario previsto no edital, a sessao ptiblica na internet sera aberta
por comando do pregoeiro com a utilizagao de sua chave de acesso e senha.
§ 1° Os licitantes poderao participar da sessao publica na internet, devendo utilizar sua
chave de acesso e senha.
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§ 2° O pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que nao
estejam em conformidade com os requisites estabelecidos no edital.
§ 3° A desclassificagao de proposta sera sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
§ 4° As propostas contendo a descrigao do objeto, valor e eventuais anexos estarao
disponiveis na internet.
§ 5° O sistema disponibilizar^ campo prbprio para troca de mensagens entre o
pregoeiro e os licitantes.
Art. 23. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo
pregoeiro, sendo que somente estas participarao da fase de lance.
Art. 24. Classificadas as propostas, o pregoeiro dara imcio a fase competitiva, quando
entao os licitantes poderao encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletronico.
§ 1° No que se refere aos lances, o licitante sera imediatamente informado do seu
recebimento e do valor consignado no registro.
§ 2° Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observados o hor&rio fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no edital.
§ 3° O licitante somente poderd oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
§ 4° Nao serao aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado primeiro.
§ 5° Durante a sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.
§ 6° A etapa de lances da sessao publica sera encerrada por decisao do pregoeiro.
§ 7° O sistema eletrbnico encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o
que transcorrer4 periodo de tempo de ate trinta minutos, aleatoriamente determinado,
findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgao de lances.
§ 8° Ap6s o encerramento da etapa de lances da sessao publica, o pregoeiro poder&
encaminhar, pelo sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o criterio de
julgamento, nao se admitindo negociar condigoes diferentes daquelas previstas no
edital.
§ 9° A negociagao ser4 realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
§ 10. No caso de desconexao do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema
eletronico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuarao sendo recebidos,
sem prejuizo dos atos realizados.
§ 11. Quando a desconexao do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessao do pregao na forma eletronica ser& suspensa e reiniciada somente apos
comunicagao aos participantes, no enderego eletrdnico utilizado para divulgagdo.
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Art. 25. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinara a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a compatibilidade do prego em relagao ao estimado para
contratagao e verificar& a habilitagao do licitante conforme disposigoes do edital.
§ 1° A habilitagao dos licitantes poder6 ser verificada por meio do no Sistema
Municipal de Cadastre de Fomecedores e/ou Prestadores de Servigos, nos documentos
por ele abrangidos.
§ 2° Os documentos exigidos para habilitagao que nao estejam contemplados no
Sistema Municipal de Cadastre de Fomecedores e/ou Prestadores de Servigos,
inclusive quando houver necessidade de envio de anexos, deverao ser apresentados
inclusive via fax, no prazo definido no edital, apos solicitagao do pregoeiro no sistema
eletrdnico.
§ 3° Os documentos e anexos exigidos, quando remetidos via fax, deverao ser
apresentados em original ou por cdpia autenticada, nos prazos estabelecidos no edital.
§ 4° Para fins de habilitagao, a verificagao pelo orgao promotor do certame nos sitios
oficiais de orgaos e entidades emissores de certidoes constitui meio legal de prova.
§ 5° Se a proposta nao for aceitavel ou se o licitante nao atender as exigencias
habilitatdrias, o pregoeiro examinarS a proposta subsequente e, assim sucessivamente,
na ordem de classificagao, at£ a apuragao de uma proposta que atenda ao edital.
§ 6° No caso de contratagao de servigos comuns em que a legislagao ou o edital exija
apresentagao de planilha de composigao de pregos, esta devera ser encaminhada de
imediato por meio eletronico, com os respectivos valores readequados ao lance
vencedor.
§ 7° No pregao, na forma eletronica, realizado para o sistema de registro de pregos,
quando a proposta do licitante vencedor nao atender ao quantitative total estimado
para a contratagao, respeitada a ordem de classificagao, poderao ser convocados tantos
licitantes quantos forem necessaries para alcangar o total estimado, observado o prego
da proposta vencedora.
§ 8° Os demais procedimentos referentes ao sistema de registro de pregos ficam
submetidos & norma especifica que regulamenta o art. 15 da Lei n0 8.666, de 1993.
§ 9° Constatado o atendimento as exigencias fixadas no edital, o licitante ser£ declarado
vencedor.
Art. 26. Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante a sessao publica, de
forma imediata e motivada, em campo proprio do sistema, manifestar sua intengao de
recorrer, quando Ihe sera concedido o prazo de tres dias para apresentar as razoes de
recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazoes em igual prazo, que comegara a contar do t6rmino do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa dos seus interesses.
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§ 1° A falta de manifesta^ao imediata e motivada do licitante quanto a inten^ao de
recorrer, nos termos do caput, importara na decadencia desse direito, ficando o
pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
§ 2° O acolhimento de recurso importar& na invalidate apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.
§ 3° No julgamento da habilitate e das propostas, o pregoeiro poderd sanar erros ou
falhas que nao alterem a substSncia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitate e classifica^ao.
Art. 27. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente adjudicard o objeto e homologard o procedimento licitatorio.
§ 1° Apos a homologate referida no caput, o adjudicatdrio serd convocado para
assinar o contrato ou a ata de registro de pregos no prazo definido no edital.
§ 2° Na assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, serd exigida a
comprovagao das condigoes de habilitagao consignadas no edital, as quais deverao ser
mantidas pelo licitante durante a vigbneia do contrato ou da ata de registro de pregos.
§ 3° O vencedor da licitagao que nao fizer a comprovagao referida no § 2° ou quando,
injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato ou a ata de registro de pregos,
poderd ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificagao,
para, apos comprovados os requisites habilitatdrios e feita a negociagao, assinar o
contrato ou a ata de registro de pregos, sem prejufzo das multas previstas em edital e
no contrato e das demais cominagSes legais.
§ 4° O prazo de validade das propostas serd de sessenta dias, salvo disposigao
especifica do edital.
Art. 28. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, nao
assinar o contrato ou ata de registro de pregos, deixar de entregar documentagao
exigida no edital, apresentar documentagao falsa, ensejar o«retardamento da execugao
de seu objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugao do contrato,
comportar-se de modo inidbneo, fizer declaragao falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito a ampla defesa, ficara impedido de licitar e de contratar com o
Municipio, e sera descredenciado no Sistema Municipal de Cadastre de Fornecedores
e/ou Prestadores de Servigos, pelo prazo de at£ cinco anos, sem prejufzo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominagoes legais.
Paragrafo unico. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no Sistema
Municipal de Cadastro de Fornecedores e/ou Prestadores de Servigos.
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Art. 29. A autoridade competente para aprovagao do procedimento llcitatorio somente
podera revoga-lo em face de razoes de interesse publico, por motivo de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagao de quaiquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
§ 1° A anulagao do procedimento licitatbrio induz a do contrato ou da ata de registro
de pre^os.
§ 2° Os licitantes nao terao direito a indeniza^ao em decorrgncia da anulagao do
procedimento licitatorio, ressalvado o direito do contratado de boa-fe de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
Art. 30. O processo licitatbrio sera instruido com os seguintes documentos:
I - justificativa da contratagao;
II - termo de referencia;
III - planilhas de custo, quando for o caso;
IV - previsao de recursos orcamentarios, com a indicagao das respectivas rubricas;
V - autorizagao de abertura da licitagao;
VI - designagao do pregoeiro e equipe de apoio;
VII - edital e respectivos anexos, quando for o caso;
VIII - minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, ou minuta da ata de
registro de pregos, conforme o caso;
IX - parecer juridico;
X - documentagao exigida para a habilitagao;
XI - ata contendo os seguintes registros:
a) licitantes participantes;
b) propostas apresentadas;
c) lances ofertados na ordem de classificagao;
d) aceitabilidade da proposta de prego;
e) habilitagao; e
f) recursos interpostos, respectivas anAlises e decisbes;
XII - comprovantes das publicagbes:
a) do aviso do edital;
b) do resultado da licitagao;
c) do extrato do contrato; e
d) dos demais atos em que seja exigida a publicidade, conforme o caso.
§ 1° O processo licitatbrio podera ser realizado por meio de sistema eletronico, sendo
que os atos e documentos referidos neste artigo constantes dos arquivos e registros
digitals serao vblidos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovagao e
prestagao de contas.
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§ 2° Os arquivos e registros digitais, relatives ao processo licitat6rio, deverao
permanecer & disposi?ao das auditorias intemas e extemas.
§ 3° A ata ser«i disponibilizada na internet para acesso livre, imediatamente ap6s o
encerramento da sessao publica.
Art. 31. A Secretaria Municipal da Fazenda estabelecer^ instru^oes complementares ao
disposto neste Decreto.
Art. 32. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogando-se as
disposi^oes em contr^rio.

Salinas da Margarida, 15 de fevereiro de 2017.

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nfi. 003, DE 03 DE JANEIRO DE 2020
"Nomeia membros para compor a Comissao Permanente de Licita?ao da
Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida e da outras providencias".
O PREFEITO MUNICIPAL OE SALINAS DA MARGARIDA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuipoes
legais, em especial do art. 89, II, "c" da Lei Organica Municipal, do art. 62, XVI e art. 51 da Lei Federal n9.
8.666, de 21 de junho de 1993 e do art. 39, IV e §19 da Lei n9.10.520, de 17 de julho de 2002, RESOLVE:
Art. I9 Nomear a Comissao Permanente de Licitapao desta Prefeitura Municipal, cujos membros sao
relacionados a seguir, cabendo ao primeiro pela ordem, responder pela Presidencia da referida
Comissao.
I - Membros Efetivos
a) Patricia Andrade Fonseca - CPF 963.938.745-20;
b) Aurea Ferreira de Souza - CPF n9 018.S94.955-O8;
c) Tiago Santos Ferreira - CPF n9 020.657.175-56
II - Membros Suplentes
a) Jose Raimundo Neves de Jesus;
b) Adriana Souza Silva;
ParSgrafo Onico - 0 Presidente da Comissao, em suas ausencias e impedimentos, ser3 substitufdo pelo
membro relacionado no inciso I, alinea "b" deste artigo.
Art. 29 0 periodo de vigencia da Comissao nomeada nos termos do artigo anterior inicia-se na data da
presente Portaria e se estende ate 31 de dezembro de 2020.
Art. 39 Cabe aos membros da Comissao Permanente de Licitapao ora nomeada, os procedimentos de
abertura e julgamento de processes licitatdrios, inclusive Pregao, e de contratapao direta por dispensa e
inexigibilidade de licitapao promovidos pela Prefeitura Municipal e seus 6rgaos, de acordo com as Leis
Federais n9. 8.666/93 e 10.520/02 e legislapao posterior.
Art. 49 Revogadas as disposipoes em contrario.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Salinas da Margarida, 03 de Janeiro de 2020

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito Municipal
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