PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ n° 14.232.086/0001-92

PROCESSO LICITATÓRIO - COMPETÊNCIA - JULHO/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0724/2020
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL ELETRÔNICO PARA SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇO No 006/2020

FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL N° 10.520/2006 E 8.666/93 E
ALTERAÇÕES - DECRETO MUNICIPAL No 1.298/2020.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISSO E CESTAS BÁSICAS
E KIT LIMPEZA, PARA ATENDER AS AÇÕES DE ENFFiETAME•NTO DA COVID-19 EM
ARACI - BA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTES E LAZER.
DATA DE PUBLICAÇÃO: 23/06/2020' ,
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020S)
DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 21{07)2020
DATA DE ASSINATURA DA ATA SRP: 21/07/2020
VIGÊNCIA DA ATA SRP: 31{0/2020
SISTEMA/ SITE: wwwiititacoes-e.com.br do Banco do Brasil Edital no 820994
>tv
EMPRESA VENCEDORA:

ATA Sitp,lo 013-2020: AIACK DOS SANTOS LOPES ME, sediado na
Rua--144,6 Eiraldo Silva, no 232, Palmeira - Jaguaquara - BA - CEP
4.,,
,
4%. 000, inscrita no CNPJ no 22.052.064/0001-79 no valor global de
5.'3
Ri< ;53.875,00
ATA SRP No 014-2020: ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE
LIMPEZA LTDA, sediado na Rua Vasco da Gama, no 530, Galpão A,
Cruzeiro - Feira de Santana - BA, inscrita no CNPJ no
00.429.189/0001-32 no valor global de R$ 21.875,00 (lote exclusivo a
ME/[PP).

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04— Centro — CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: licitacaoaraci(Wvahoo.com.br
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTES E
MEMORANDO DE SOLICITAÇÃO
Araci-Bahia, 01 de Junho de 2020.
Ao Exmg.Sr. Antonio Carvalho da Silva Neto
Prefeito de Araci
Excelentíssimo Prefeito,
Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou, em 30 de janeiro de 2020, que
o surto do novo coronavírus (Covid-19) constitui uma Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional
Considerando que o Ministério da Saúde - MS declarou, por meio da Portaria n2 188, de 3 de
fevereiro de 2020, Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência de
infecção humana pela Covid-19
Considerando a Portaria MC n2 337, de 24 de março de 2020, que dispõe acerca de medidas
para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus, COVID-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social — SUAS.
Considerando a Portaria MC n2 366, de 22 de abril de 2020, que dispõe acerca de medidas
para o enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência
da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19), no âmbito do Programa Criança
Feliz/Primeira Infância no SUAS
Considerando a Portaria 58, de 15 de abril de 2020, do Ministério da Cidadania, que aprova a
Nota Técnica n2 20/2020, com orientações gerais acerca da regulamentação, gestão e oferta de
benefícios eventuais no contexto de enfrentamento aos impactos da pandemia da Covid-19,
causada pelo novo coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
Considerand))ei Municipal N2 197 de 14 de Outubro de 2015 que dispõe sobre a
regulamentaçaag altenos para a concessão dos benefícios eventuais de assistência social em
virtude de4ãsçirnento, morte, situação de vulnerabilidade temporária, emergenciais e de
calamidade'ptiblica.
Venho solicitar a aquisição de cestas básicas e kit de higiene para atender famílias e
indivíduos em situação de risco e vulnerabilidade social.
A previsão é atender 2500 famílias com cestas básicas e mais 2500 famílias e/ou indivíduos
com o KIT de Higiene. Os critérios para a concessão são prioritariamente:
Famílias e/ou indivíduos inscritos no Cadastro Único;
Famílias e/ou indivíduos em situação de extrema pobreza;
Famílias onde as mulheres exercem a função de chefe de família;
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Famílias mais numerosas, com 6 (seis) membros acima;
Famílias já acompanhadas pelos equipamentos socioassistenciais e programas, (
CRAS, CREAS, SCFV, ABRIGO, PIS).

As cestas básicas e os kits de higiene, deverão ser montados e embalados separadamente
em sacolas plásticas comum.
Para o custeio dos itens já mencionados, serão utilizados recursos da fonte 00),Iivre, e
‘tir
vinculados ao COVID-19 na dotação de Benefícios Eventuais.
Diante do exposto, agradeço a atenção, ao tempo em que me disponho kgrestar maiores
informações quanto às solicitações feitas.
Atenciosamente,

Rita Adriana Britto Santos
Secretária Municipal de Assistência Social, Esporte e-Laz
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TERMO DE REFERÊNCIA
1.0 —JUSTIFICATIVA e OBJETO
1.1 REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LOTE 01) E
MATERIAIS DE LIMPEZA (LOTE 02) PARA FORMAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ,A SEREM
DISTRIBUIDA A FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO NUTRICIONAL E SOCIAL,
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTES E LAZER, para
o enfrentamento da pandemia da COVID-19 em neste município, aja visto ,a indisponibilidade
de saldos nos contratos anteriormente firmados, ficando assim impossibitítado:de atender as
famílias carentes deste município..
1.2 Devido ao quadro de pandemia referente ao COVID-19, e baseado/na néçeSsidade de garantir
a alimentação de família em extrema pobreza assim como a/lirni.:iéÂfr domiciliar, aja visto o
rápido contagio e disseminação do vírus, sendo a rotina cOM a: higienização dos espaços
domiciliáres, ação primordial para eliminar possíveis cargas virais existentes, se faz necessário
a aquisição dos itens listados em planilha.
.
1.3 A previsão é atender 2500 famílias com ceStasfbásicas e mais 2500 famílias e/ou
indivíduos com o KIT de Higiene. Os critérios para a ço,riçêSSão.'são prioritariamente:
Famílias e/ou indivíduos inscritos no Cadastro Onicc;;;—/
Famílias e/ou indivíduos em situação de extreita- frobreza;
Famílias onde as mulheres exercem a função—dê chefe de família;
Famílias mais numerosas, com 6 (seisPrnerribros acima;
Famílias já acompanhadas pelos eq: Liijdarnentos socioassistenciais e programas, ( CRAS, CREAS,
SCFV, ABRIGO, PIS).

2. DOS PRODUTOS
2.1 Os produtos seta. fornecidos de forma PARCELADDA (conforme ordem de fornecimento),
devendo a entreiaaepéfetuada na sede da SECRETARIA SOLICITANTE no horário das 07:00 AS
,
12horas, ate:a:que' seja atingida a quantidade total adquirida, em atendimento às requisições
expedidaselâ
_p ,secretaria solicitante. Os horários e a periodicidade de entrega poderão ser
alterados'Conforme necessidade da Prefeitura.
2.2 Os NlATERIAIS deverão ser entregues em embalagem que garantam sua INTEGRIDADE e
higiene;
2.3 A embalagem de todos os produtos deverá conter o nome do fabricante, a data de fabricação
e de validade, quando for o caso.
2.4 A Licitante vencedora deverá entregar o produto conforme determinação da SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTES E LAZER em conformidade com o estabelecido no presente anexo,
no decorrer do prazo de vigência contratual.
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2.5 A Licitante vencedora deverá entregar os produtos no ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTES E LAZER, situada no Centro, Município de Araci — BA„ no horário
das 08hs as12h00. Sendo que a solicitação de entrega do produto efetuada pela Secretaria, com
05 (CINCO) dias de antecedência, poderá ser via impressas ou e-mail.
2.6 Verificar se o(s) produto(os) corresponde(m) ao descrito no Pedido de Fornecimento da
LICITANTE VENCEDORA.
2.7
Os produtos deverão ser entregues embalados em:
2.7.1 EMBALAGEM: deverá ser em caixa de papelão ou em saco plástico reforçado, adequado ao
empilhamento recomendado. lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o tran?porte ou
armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu períodc; de,validade
com capacidade 10(dez) a 15(quinze) quilos. O produto devera estar de acordoStóm' legislação
vigente.
2.8
O transporte deverá obedecer a critérios adequados, de modo a nttyafretar a qualidade e
integridade dos mesmos.
2.9 Caso o(s) produto(os) não corresponda(m) às especificações \cOstantes do Pedido de
Fornecimento ou que estejam danificados pelo manuseio e esto'eagem, os mesmos serão
devolvidos e substituídos pela LICITANTE VENCEDORA no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, contados do recebimento da notificação, sob pena-de'àplícação das medidas coercitivas
previstas.
2.10 A inspeção e fiscalização pela PREFEITURA, nao isentam, tão pouco diminui a
responsabilidade da LICITANTE quanto à garantiaptis pnidutos.
2.11 Ocorrendo a falta de qualquer material, ‘IMICITANTE VENCEDORA deverá comunicar
imediatamente por escrito à PREFEITURA, para•cjujsejam tomadas as devidas providências para
4 ‘.
não paralisação do fornecimento.
A cesta será composta ccirrí os itens de acordo a necessidade podendo ser
2.12 variados: diariamente, semanal,,quinzenal ou mensalmente, conforme solicitação da
secretaria.
3. DO QUANTITATIVO
3.1

O quantitativo

dquirido é:

Lote 001— GENERO,S A IMENTICIOS — CESTA BASICA
LOTE 001 - CESTA BÁSICA
UND
ITEM DESCRI, O
—
AÇÚCAR cristal de 1P-: sacarose obtida da cana de açúcar, livre de
Nt,
fermentação, tipo granulado, com aspecto, cor e cheiro próprios,
sabor doce, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e
detritos animais ou vegetais, acondicionado em embalagem
primária saco plástico atóxico transparente, com respectiva KG
1
informação nutricional, /validade/lote. Embalagem secundaria
plástico resistente. Prazo de validade mínimo: 04 meses á partir da
data do recebimento do produto. Apresentação do produto:
embalagem de 01 kg.
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ARROZ tipo 1, PARBOLIZADO , subgrupo polido, classe longo fino,
100% natural, constituídos de grãos inteiros, isento de sujidade e
materiais estranhos, acondicionado em embalagem primária de
saco plástico atóxico transparente com respectiva informação
nutricional validade/lote.
Embalagem
secundária:
plástico
resistente. Prazo de validade mínimo: 03 meses á partir da data do
recebimento do produto. Apresentação do produto: Embalagem de
01 kg.
BISCOITO CREAM CRACKER 4000R: Acondicionado em embalagem
dupla, plástico atóxico transparente, com respectiva informação
nutricional, data de validade/lote. Prazo de validade mínimo: 03
meses á partir da data do recebimento do produto. Composição
mínima de Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico gordura vegetal, extrato de malte, amido, açúcar,/sal
soro de leite em pó , fermento químico, bicarbonato dl4OdioN:.,
emulsificante lecitina de soja e aromatizante . pode conter- leite je
soja, . Contém glúten.Pct de 400g
4 , Y
CAFÉ TORRADO E MOIDO. Produto de 12 qualidadep,corA1100% de
pureza, Não deve apresentar sujidade, umidádekr?7éndimento
insatisfatório e sabor não característico. Embilakem aluminizada,
.,
com selo de pureza emitido pela Associação , Brasileira da Indústria
do Café — ABIC, contendo as seguintes-Informações: data
fabricação, lote, validade mínimo: 03A.ne'Se; à partir da data de
entrega. Rotulagem registro do ISAS>Ajtiresentação do produto:
embalagem de 250g.
de milho flocada sem sal,
FLOCOS DE MILHO: tipo flocãOfárinha
,.
fonte de fibra, da validade 'Mote embalagem 500 Gr
FARINHA DE MANDIOtk BRANCA- grupo seca, subgrupo fina, tipo
1, isenta de materiál, lerroso, detritos de animais e vegetais,
A 4. 'A
devendo obedecer adlegislação vigente, embalada em pacote
plástico atóxi6,ansparente, termos soldado, resistente de 1kg.
Prazo mípifne o,>de'Validade de 4 meses. Embalagem plástica c/1 kg.
FEIJÃO-CARIOCA, tipo 01, novo, constituído de grãos inteiros e
,4 .1%. iv
sadiosycom umidade permitida em lei, isento de material terroso,
/-.,‘ "s,
(sujidades e mistura de outras espécies, acondicionado em pacote
com Prazo de validade de no mínimo 03 meses a partir da
entrega do produto.
MACARRÃO ESPAGUETE: Elaborado com trigo enriquecido
com ferro e ácido fólico , sêmola ou semolina . Acondicionado em
embalagem primária de saco plástico transparente atóxico,
com respectiva informação nutricional, data de validade/lote.
Prazo de validade 4 meses a partir da data do recebimento do
produto. Embalagem de 500g.
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL: composição 100% óleo de soja

KG

5.000

PCTIF

2.500

PCT

5.000

UND

5.000

KG

5.000

KG

5.000

UND

2.500

UND

2.500
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refinado e antioxidantes. Produto refinado e de acordo com os
padrões legais. Deverá conter Vitamina E, e estar isento de ranço.
Acondicionado em embalagem primária PET (900m1) com respectiva
informação nutricional, validade/lote. Prazo de validade mínimo: 03
meses á partir da data do recebimento do produto
LEITE EM Pó: tipo integral. Apresentando por porção de 26g (02
colheres de sopa): mínimo de 120 calorias, máximo de 10g de
carboidratos, máximo de 7g de proteínas e de gorduras totais,
máximo de 125mg de sódio, mínimo 210mg de cálcio.
Acondicionado em recipiente hermético de sacos aluminizados
contendo informação nutricional, data de fabricação/ validade/
lote. Deverá ser inspecionado pelo SIF ou SIE. Prazo de validade
mínimo: 03 meses á partir da data do recebimento do produto.
Apresentação do produto: embalagem de 200g.
SARDINHAS — sardinhas ao próprio suco c/ óleo comestíVéL
preparada com pescado fresco, limpo, eviscerado, coziclo7t1rn'irs-'a
' :,
,
em óleo comestível. Embalagem: em lata abri fácikapropnado
,„
vedada, isento de ferrugens e substâncias nocivas, com p eso líquido
de 125g, mínimo de 84 gramas drenado, Na,pmbálagem deve
„." ,
conter as seguintes informações: identificação\ daz empresa, peso,
data de validade, carimbo de inspeção estadáal oiNderal.
Colorífico em pó fino: De primeira qualidade, sem edição de
sal,composição mínima de ingredientes: fubá de milho, urucum em
pó,sóleo vegetal, constituído de matéria prima de qualidade,
comaspecto, cor, cheiro próprios, isento de materiais estranhos, de
em
Acondicionado
vigentes.
com
normas
acordo
embalagemprimária de saco plástico transparente atóxico,
contendo data de fabricação/validade e lote. Prazo de validade
mínimo de 03 meses á partir da data do recebimento do produto.
Apresentação do produto: Embalagem mínima 100g
TEMPERO MISTOS,COM COMINHO E PIMENTA DO REINO:
,/' %
Constituídat5iátérias primas de boa qualidade, genuínas e puras,
sãs e limpa's isentas de substâncias e elementos vegetais estranhos.
1
Deve aptesentar aspecto, cor e cheiro característico do produto de
...
.--s ,L).
acor do„Com as normas vigentes. Acondicionado em embalagem
'primaria de saco plástico transparente atóxico, contendo data de
validade e lote. O produto deverá apresentar validade mínima de 03
meses a partir da data de recebimento do produto. Apresentação
do produto: Embalagem mínima de 80 a 100g.
OVOS DE GALINHA: Tipo grande; novos; casca íntegra, sem

UND

2300

UND

2500

UND

2500

UND

2500

rachaduras, sem sujidades, sadios; embalados tipo estojo plastico
transparente contendo 12 (doze) unidades de ovos. Data de Dz
validade, mínima de 15 (quinze) dias a partir da data da entrega.
Deverá conter impresso no rotulo as seguintes informações, peso
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líquido minimo 600g, informação nutricional.
MARGARINA COM SAL Contendo 60% a 80% de lipídeos.
Composição mínima: Agua , gordura vegetal ,sal ,soro de leite em
pó , vitamina A, vitaminas (131, 62, B12), selênio,lecitina de soja ,
benzoato de sodio e sorbato , Produto com aspecto cor e cheiro
próprio, acondicionado em embalagem primária de pote plástico, UND/250G 2.500
respectiva
informação
nutricional,
com
data
de
fabricação/validade/lote. Embalagem secundária: caixa de papel
resistente. Prazo de validade mínimo: 02 meses a partir da data de
recebimento. Embalagem de 250g.

Lote 002— KIT LIMPEZA - COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP
LOTE 002 - MATERIAL DE LIMPEZA
ITEM DESCRIÇÃO
AGUA, sanitaria, uso domestico, a base de hipoclorito de sodio, C'om teor
de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % p/p. Embalagem plasfica coXtendo 01
litro, com dados de identificacao do produto, marcaltio ?abiricante, data
-4tv
1
de fabricacao, prazo de validade, nao inferioZ) á06 meses, lote,
responsável técnico e registro no Ministerio dáSSaude ou notificação na
anvisa
.
4
DETERGENTE liquido, neutro ou cle'ar, -' com excelente acao
-..•,... —
desengordurante biodegradavel. Composição: Tensoativos anionicos,
.4
neutralizantes, coadjuvante, espessante, sequestrante, isotiazolinonas,
b ,"
SN«
2
corante, fragancia e agua. Comppnentes ativos: Lauril éter sulfato de
sodio e linear alqui benzeno s\újtánato de sodio. Dermatologicamente
testado, data de fabricaçãobtazo" de validade, lote, responsável técnico,
registro no Ministerig daSaútle ou notificação na ANVISA.
DESINFETANTE, ljqieo»ragrancia variadas, com acao bactericida e
germicida, parampezd, uso geral. Embalagem com 02 litros. Rotulagem
contendo; noN.'mintmo; nome, composição: cloreto de Alquil Dimetil
4. ),. ‘,
Benzil Adianto/ Cloreto de Didecil Dimentilamonia, Fragancia,
,te "ti
opacificanee, sequestrante, conservantes, emulsionante, acidificante e
3
/á( . . 11/.4 ,, .
água, trintlpios ativo> cloreto de alquil dimetil benzil amônio e cloreto
déçdtideali dimetilamonia, não superior a 0,40% e conteudo do produto,
."St
ti àNtle fabricacao, validade, nome ou marca e CNPJ do fabricante,
‘tt,responsável técnico, registro no ministerio da saúde ou notificacao na

4

UND

QTD

UND

2.500

UND

2.500

UND

2.500

ANVISA.
SABÃO EM BARRA MARMORIZADO . Composição mínima: sabão base,
sais inorgânicos, glicerina, corante e água. Embalagem de 500 gramas
com dados de indentificação do produto, marca do fabricante, lote, data Pct
de fabricação, produto notificado na ANVISA/MS.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTES E
DA ENTREGA
4.1 A prova de entrega é a assinatura dos encarregados pelo recebimento na via da nota de
remessa e servirá apenas como ressalva ao fornecedor para fins de cumprimento da data de
entrega.
4.2 No caso de PRODUTO entregues em desacordo com o edital e/ou quantidade insuficiente, a
nota fiscal e/ou nota de remessa não será aceita, devendo o produto ser reposto em no
máximo 24 (vinte e quatro) horas, devendo, após este período, ser recebida a Nota Fiscal para
posterior pagamento.
4.2.1 O Município se reserva o direito de aumentar ou diminuir as quantidades, antecipar ou
postergar a data de entrega, mediante comunicação à Contratada com antecedência de no
mínimo 24H5.
7 -\
4.2.2 Os PRODUTOS adquiridos deverão ser, de acordo cám a especificação do Edital,
reservando-se a secretaria, o direito de rejeitá-los no todo ou em parte, obrigando-se a vencedora
a promover sua substituição sem qualquer ônus adicional no prazo máxima de 24 (vinte e quatro)
horas e sujeitando-se a aplicação das penalidades previstas nó' presente edital.
4.2.3 São partes integrantes do contrato a ser assinado, como se transcritos estivessem, a
presente licitação, seus anexos e quaisquer complementos, os documentos, propostas e
informações apresentadas pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da
licitação.
4.2.4 Quaisquer atos ou ações praticados por empregados, prepostos ou contratados da
contratante, que resultarem em qualquer espécie de dano ou prejuízo para a Administração
Pública e/ou para terceiros, serão de exclusiva responsabilidade da contratada.
4.2.5 São de respons,a1511idade da contratada eventuais demandas judiciais de qualquer natureza,
contra ela ajuizadas/relacionadas ao presente Edital e à execução do Contrato.
DA ACEITAÇÃO.DOS PRODUTOS
5.1 A aceitação/ é a operação onde os membros da secretaria acordam que o(s) produto(s)
entregues(s) satisfaz(em) as especificações, quantidades, preços e qualidade, constantes na Nota
de Remessa.
DO PAGAMENTO
6.1 O CONTRATANTE efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias após a entrega do produto,
podendo em casos excepcionais e devidamente fundamentado haver a antecipação do
pagamento para garantir a entrega do produto, mediante apresentação da Nota Fiscal e/ou
Fatura em duas vias, devidamente atestada por servidor ou comissão Secretaria, bem como
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comprovação de regularidade junto à Fazenda Municipal, Estadual, Federal, certidão de
regularidade perante a Seguridade Social e de regularidade perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço — FGTS e débitos Trabalhistas;
7 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 Além das exigências já citadas poderão ser acrescentadas outras que a Secretaria Municipal
solicitante acharem conveniente para melhor execução contratual e principalmente que
garantam a qualidade dos produtos que serão fornecidos ao município.
7.2 Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, constar de
justificativa protocolada na Secretaria Municipal solicitante, órgão eníitente da Nota de
Empenho, dirigida à autoridade competente, até o 2° (segundo) dia ,útil anterior à data
prevista para o fornecimento do objeto.
7.3 Não acolhida a justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada justificativa plausível, o
contratado sujeitar-se-á as penalidades estipuladas no Termo, Contratual, com fundamentação na
Lei Federal
8. DO PREÇO ESTIMADO
8.1. Conforme previsão constante do Decreto Municipal n2 01298/2020 no seu Art. 142, o valor
estimado será SIGILOSO e divulgado imediatamente após a conclusão da fase de lance e
classificação da empresa primeira colocada'. Art. 14. O valor estlinadó ou o valor máximo aceitável para a contratação, se
não constar e'xótásamente do edital, possuirá caráter sigiloso e será
disponibilizádo exclusiva e permanentemente aos órgãos de controle
externo/e interno.
§4.2 O caráter sigiloso do valor estimado ou do valor máximo aceitável para
a contratação será fundamentado no § 32 do art. 72 da Lei n2 12.527, de 18
d: novembro de 2011, e no art. 20 do Decreto n2 7.724, de 16 de maio de
2012.
9 - DIS,PDSIÇÕES GERAIS
9.17C Das -Penalidades
9.1.1 — O descumprimento, total ou parcial, de quaisquer das obrigações ora estabelecidas
sujeitará a CONTRATADA às sanções deste Termo de Referência amparadas na Lei n 2.
8.666/93, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo próprio.
9.1.2 — Estará a CONTRATADA sujeita às seguintes penalidades, de aplicação independente e
cumulativa, sem prejuízo de outras estabelecidas na Lei n 2. 8.666/93, com suas alterações
posteriores:
9.1.3 — Advertência, nos casos de descumprimento de grau leve e que não mereçam nenhuma
das penalidades adiante elencadas;
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9.1.4 — Multa de até 1% (um por cento) sobre o valor do objeto contratado, até o limite de 20%
(vinte por cento), por dia de atraso injustificado na entrega do(s) produto(s) e Serviço(s)
contratado(s);
9.1.5 — Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do objeto contratado, em caso de
atraso injustificado superior a 30 dias na entrega do(s) produto(s) e serviço(s) contratado(s),
além de rescisão do instrumento de contrato ou outro equivalente;
9.1.6 — Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto contratado, nos casos de
descumprimento dos prazos previstos para o fornecimento, conforme estabelecido no
subitem 8.20.4 deste Termo de Referência;
9.1.7 — Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do objeto contratado, nos çásOs de
entrega de qualquer projeto que manifestamente resulte ineficiente ou proporciOne prejuízo
considerável às atividades da CONTRATANTE;
9.1.8 — Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto contratado, nos casos de
reincidência na aplicação de penalidades previstas nos itens anteriorés, além de rescisão do
'
próprio instrumento de contrato ou outro equivalente;
9.1.9 — Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Objeto ontratado, nos demais
casos que envolvam a inexecução total ou parcial das condições pactuadas e obrigações
assumidas e que resultem em nítido prejuízo para a Secretaria/Municipal da Fazenda (SEFAZ),
além de rescisão do próprio instrumento de contrato:ou (içam equivalente.
9.1.10 — Rescisão do respectivo instrumento de_contriato; nos casos de Inexecução total ou
parcial da avença ou nos casos de reincid(nCia:injustificada no descumprimento das
obrigações previstas neste Termo de Referência,- que resulte em nítido prejuízo para as
atividades da SEFAZ;
9.1.11 — O atraso injustificado na entrega doS produtos por prazo superior a 30 (trinta) dias
poderá ser considerado como descumprirnento total da contratação, acarretando na sua
rescisão, sem prejuízo das demais penálidades cabíveis.
9.1.12 — A aplicação das periál!rdpdés mencionadas no item anterior não constituirá óbice à
aplicação cumulativa das pé-nas previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei 8666/93.
9.2 - As especificações;doicias detalhadas de cada item encontram-se no Anexo I, deste Termo
de Referência.
10 DA AMOSTRA),
10.1. - Findada a DISPUTA DE LANCE, o licitante classificado em primeiro lugar deverá
apresêntarAMOSTRA de todos os itens, num prazo de 48 horas após a declaração de
claíslificada, podendo o referido prazo ser dilatado de acordo solicitação do licitante e
autorizado pela PREGOEIRA.
10.2. A entrega das amostras deverá serem feitas na sede da Secretaria Municipal de
Assistência Social, localizada a Rua Jose Ferreira, s/n, centro — Araci — BA, devendo vim
acompanhada da lista contendo o item entregue e sua respectiva marca constante da
proposta de preço apresentada na sessão. O parecer contendo o resultado da análise da
amostra será publicado no Diário Oficial do Município e anexada no sistema num prazo de
até 02 dias uteis, ficando assim o julgamento dos lotes suspenso, sendo retomada a sessão
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após a divulgação do Parecer sobre a aprovação ou a convocação do segundo colocadosem
caso de reprovação, que deverá apresentar amostra em igual prazo.
10.3. Tendo em vista os testes a serem feitos nas amostras apresentadas, as mesma não
serão devolvidas ao licitante.
10.4. O licitante que não apresentar as amostras no prazo estipulado, terá sua proposta
DESCLASSIFICADA.
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAR
océsso de
Autorizo à Diretora de Licitações a proceder abertura de pr2
licitação, cujo objeto é a contratação de empresa para o fornecimento
parcelado de CESTA BÁSICAS E KIT LIMPEZA para atencle44sações de
enfrentamento da COVID-19 em nosso município atratiésvià Secretaria
\.>
Municipal de Assistência Social Esportes e Lazer. Na opârtunidade
APROVO
t Secretaria, na forma
o TERMO DE REFERENCIA apresentado pela refe‘l)
da legislação vigente, pertinente a compras e contratos públicos.
-",„3"
\»
Determino a utilização do sistema% eletrônico do Banco do Brasil
(licitacoes-e.com.br) e a indicação da fPregbeira Oficial Cleidiane Ferreira
Lima e a equipe de apoio nomeaclàs‘pelo Decreto n° 1109/2019 para
conduzir os trabalhos via sistemã,
É EITURA MUNICIPAL ARACI-BAHIA, 02 de Junho
GABINETE DA PRÉ
de 2020

es
Antôniog Carvalho Silva Neto
Prefeito Municipal
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SETOR DE LICITAÇÃO
DECRETO No 1232/2020

Araci-Bahia, 02 de Jur& de 2020.

TERMO DE AUTUAÇÃO

5
AUTUO O PROCESSO ADMINISTRATIVO NN0724/2020, CONTENDO: OFÍCIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIaNSOCIAL ESPORTES E LAZER, AUTORIZAÇÃO
'svCONSTAR LAVREI O PRESENTE TERMO DE
DO PREFEITO, DATADA DE 02/06/2020. E:4PPÀA
AUTUAÇÃO, ENCAMINHO O PRESENTE‘PROCESSO AO:
41k4"t
Setor de Compras, para,pequisa de formação de preço estimado;
Setor Contábil, pata indicação de recursos de ordem orçamentária que farão frente à
(te 'Vri
despesa;
Procuradára ndica, para emissão de Parecer Jurídico sobre a minuta do edital;

Eu,
subscrevir

(Maria Verena Matos Lima) — Presidente da COPEL que digitei e
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MEMORANDO INTERNO
Araci-Bahia, 15 de Junho de 2020

Do: Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Araci- Ba
Para: Setor de Licitação
JUSTIFICATIVA DE PRECO

Em atenção a determinação do memorando, após pesquisaide,preço, segue
o valor estimado para compor o PROCESSO ADMINISTRATIVONÇO724/2020, cujo
objeto é contrafação de empresa especializada no fornectentor,de cestas básicas
(gêneros alimentícios) e kit limpeza para atender a SecretariCale Assistência Social,
Esportes e Lazer nos enfrentamentos da COVID-19, confátrne,41anilha em anexo.
"Ir
A metodologia utilizada foi a cotação juntoOpotenciais fornecedores na
região, aja visto a dificuldade em se obter o preço para o objeto em sites oficiais, e
xajd- visto as condições e itens que
nos portais de compras de outros municípioi
compõem cada lote.
Lote 001: R$ 205.108,33
Lote 002: R$ 31.733,33
Total = R$ 236.841,67
ntos Brito
Diretor de Compras
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PREÇO ESTIMADO - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0724/2020
LOTE 001 - CESTA BÁSICA

‘,-;

MCM
MSC
COMERCIO DE
JFO COMERCIO rCOMERCIO DE
PRODUTOS
VAREJISTVE
FRUTAS E
ALIMENTICIOS
ALIMENTOS
PRODIMS)
LTDA CNPJ N°
ALIM/ENfiCIOS
EILREI - CNPJ N°
VALOR
09.500.724/0001- ..,,,EIRELI CNPJ N°
22.041.337/0001- UNITÁRIO
19.878331/0001-57
80
MEDIO
79

‘r

ITEM

1

DESCRIÇÃO
AÇÚCAR cristal de 1°: sacarose
obtida da cana de açúcar, livre
de fermentação, tipo granulado,
com aspecto, cor e cheiro
próprios, sabor doce, isento de
sujidades, parasitas, materiais
terrosos e detritos animais ou
vegetais, acondicionado em
primária
saco
embalagem
plástico atóxico transparente,
informação
com
respectiva
nutricional,
/validade/lote.
Embalagem secundaria plástico
resistente. Prazo de validade
mínimo: 04 meses á partir da data
do recebimento do produto-5do
produtó:
Apresentação
embalagem de 01 kg.

UND

QTD

V. TOTAL

Aç's

KG

,5.000 ,
‘,"

$

2,99

R$

2,85

R$

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 — Centro — CEP 48760000
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3,18

R$

3,01

R$

15.033,33
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ARROZ tipo 1, PARBOLIZADO ,

2

subgrupo polido, classe longo
fino, 100% natural, constituídos de
grãos inteiros, isento de sujidade e
materiais estranhos,
acondicionado em embalagem
primária de saco plástico atóxico
transparente com respectiva
informação nutricional
validade/lote. Embalagem
secundária: plástico resistente.
Prazo de validade mínimo: 03
meses á partir da data do
recebimento do produto.
Apresentação do produto:
Embalagem de 01 kg.

KG

5.000 R$

3,69 R$

,80 R$

3,59 R$ 3,69 R$ 18.466,67

BISCOITO CREAM CRACKER
Acondicionado em
400GR:

3

embalagem dupla, plástico
atóxico transparente, com
respectiva informação nutricional,
data de validade/lote. Prazo de
validade mínimo: 03 meses á
partir da data do recebimento do
produto. Composição mínima de
Ingredientes: farinha de trigo
enriquecido com ferro e áciclaK;
fálico gordura vegetal, extrato<de
l;A
,
malte, amido, açúcar, sasPio.
s
ferrneptd
de leite em pó ,
químico, bicarbonato‘
delio,
emulsificante lecitinekde,..soja e

2.500

R$

3,69

R$

3,75

R$

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 - Centro - CEP 48760000
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3,59

R$ 3,68

R$ 9.191,67
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5

6

aromatizante . pode conter leite e
soja,
. Contém glúten.Pct de
400q
CAFÉ TORRADO E MOIDO. Produto
de 1° qualidade, com 100% de
pureza. Não deve apresentar
sujidade, umidade, rendimento
insatisfatório e sabor nãO
característico. Embalagem
aluminizada, com selo de pureza
emitido pela Associação Brasileira
da Indústria do Café - ABIC,
contendo as seguintes
informações: data fabricação,
lote, validade mínimo: 03 meses à
partir da data de entrega.
Rotulagem registro do MS.
Apresentação do produto:
embalagem de 250g.
FLOCOS DE MILHO: tipo flocão:
farinha de milho flocada sem sal,
fonte de fibra, da validade / lote
embalagem 500 Gr
FARINHA DE MANDIOCA BRANCAgrupo seca, subgrupo fina, tipo 1,
isenta de material terroso, detritos
de animais e vegetais, devenctá
obedecer à legislação viapÁte,
embalada em pacote Obsta
atóxico,
transparente,Olmios
soldado, resistente de.34kgatfrázo
mínimo de validade,
,d4r4rmeses.

\11
1
PCT

5.000

R$

4,15 tRV

3,99

R$

4,30

R$

4,15

R$

20.733,33

1,49

R$

1,39

R$

1,55

R$

1,48

R$

7.383,33

3,99

R$

3,90

R$

3,89

R$

3,93

R$

19.633,33

4.

UND

KG

, 5.00\0>v R$

5.000

R$
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Embalagem plástica c/1 kg.
FEIJÃO CARIOCA, tipo 01, novo,
constituído de grãos inteiros e
sadios, com umidade permitida
em lei, isento de material terroso,
sujidades e mistura de outras
espécies,
acondicionado em
pacote de 01 kg , com Prazo de
validade de no mínimo 03 meses
a partir da entrega do produto.
MACARRÃO

8

9

VEGETAL

KG

5.000

R$

7,68

R$

\\Si
7,65
'fr

UND

2.500

R$

100

R$

2.500

R$

4,90

R$

$

8,00

R$

7,78

R$

38.883,33

3,20

R$

2,90

R$

3,03

R$

7.583,33

5,00

R$

5,00

R$

4,97

R$

12.416,67

ESPAGUETE:

Elaborado com trigo enriquecido
com ferro e ácido fálico , sêmola
ou semolina . Acondicionado em
embalagem primária de saco
plástico transparente atóxico,
informação
com
respectiva
nutricional,
data
de
validade/lote.
Prazo de validade 4 meses a
partir da data do recebimento do
produto. Embalagem de 500g;
ÓLEO

-4

COMESTIVEL:

composição 100% óleo de soja
refinado e antioxidantes. Produto
refinado e de acordo com os
padrões legais. Deverá contei %,,
UND
Vitamina E, e estar isento4,clà
Acondicionado
e
ranço.
embalagem primária PETA(900rn1)
com
respectiva finfõi'mdC:ão
nutricional, validadeflote/Rrazo
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11

de validade mínimo: 03 meses á
partir da data do recebimento do
produto
tipo integral.
LEITE
EM Pó:
Apresentando por porção de 26g
(02 colheres de sopa): mínimo de
120 calorias, máximo de lOg de
carboidratos, máximo de 7g de
proteínas e de gorduras totais,
máximo de 125mg de sódio,
de
cálcio.
mínimo
210mg
Acondicionado em recipiente
UND
2.500
hermético de sacos aluminizados
contendo informação nutiicional,
data de fabricação/ validade/
lote. Deverá ser inspecionado
pelo SIF ou 51E. Prazo de validade
mínimo: 03 meses á partir da data
do recebimento do produto.
do
produto:
Apresentação
embalagem de 200g.
,
SARDINHAS - sardinhas ao próprio
comestível,
óleo
suco
c/
preparada com pescado fresco,
limpo, eviscerado, cozido, imersa
1.1S
em óleo comestível. Embalagem:
2500
em lata abri fácil apropriado': " ND
vedada, isento de ferrugen<fr kl"
substâncias nocivas, comcp&sg.a
,r
liquido de 125g, minimitcle‘t,84
gramas drenado, Na embalagem
pMse4intes
conter
deve

1>P'

u

R$

4 S
3S)
V
5,40
5„g01 t'
R$et
r

R$

5,35

R$

5,32

R$

13.291,67

R$

3,80

R$

3,72

R$

9.291,67

CJ iS

R$

3,70

R$

3,65
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informações: identificação da
empresa, peso, data de validade,
carimbo de inspeção estadual ou
federal.
Coloniico em pó fino: De primeira
qualidade, sem edição de
mínima
'de
sal,composição
ingredientes: fubá de milho,
urucum em pó,"oleo vegetal,
constituído de matéria prima de
qualidade, comaspecto, cor,
de
cheiro
próprios,
isento
de
acordo
materiais estranhos,
normas
vigentes.
com
em
Acondicionado
de
saco
embalagemprimário
plástico transparente atóxico,
data
de
contendo
fabricação/validade e lote. Prazo
de validade mínimo de 03 meses
á partir da data do recebimento
do produto. Apresentação do
produto: Embalagem mínima
100q

A(Ir---tir
Nr
<
IÇ .

ÁL

UND

R$

2500

Chg3
..) V
R$

9

0,60

R$

..44\ry

\

'1/44.3P
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0,65

R$

0,63

R$

1.583,33
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TEMPERO MISTO COM COMINHO E
PIMENTA DO REINO: Constituído

de matérias primas de boa
qualidade, genuínas e puras, sãs
e limpas isentas de substâncias e
elementos vegetais estranhos.
Deve apresentar aspecto, cor e
cheiro característico do produto
de acordo com as normas
13 vigentes.
Acondicionado em
embalagem primária de saco
plástico transparente atóxico,
contendo data de validade e
lote. O produto deverá
apresentar validade mínima de
03 meses a partir da data de
recebimento
do
produto.
Apresentação do produto:
Embalagem mínima de 80 a 100g.
OVOS DE GALINHA: Tipo grande;
novos; casca íntegra, sem
rachaduras, sem sujidades, sadios;
embalados tipo estojo plastico
transparente contendo 12 (doze)
unidades de ovos. Data de
14
validade, mínima de 15 (quinze)
dias a partir da data da entregc6
Deverá conter impresso no rotulo
as seguintes informações,<PeSo.
líquido minimo 600g, int011/rnação
4
nutricional.

UND

2500 R$

0,69

2500

8,90

R$

0,70 R$

R$

8,60

R$
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9,00

R$ 8,83

R$ 22.083,33
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MARGARINA COM SAL. Contendo
60% a 80% de lipídeos.
Composição mínima: Agua
gordura vegetal ,sal ,soro de leite
em pó , vitamina A, vitaminas
(131, 82, 812), selênio,lecitina de
soja , benzoato de sodio e
sorbato , Produto com aspecto
próprio,
cor
et, cheiro
acondicionado em embalagem UND/250G
primária de pote plástico, com
respectiva informação nutricional,
de
data
fabricação/validade/lote.
Embalagem secundária: caixa de
papel resistente. Prazo de
validade mínimo: 02 meses a
partir da data de recebimento.
Embalagem de 250g.

R$ 3,13

R$ 7.833,33

R$
205.108,33
R$
153.875,00
R$

LOTE 002- MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM

DESCRIÇÀÓ't..Y

UND

QTD

MCM
MSC
COMERCIO DE
JEO COMERCIO
COMERCIO DE
VAREJISTA DE
FRUTAS E
PRODUTOS
ALIMENTICIOS
ALIMENTOS
PRODUTOS
LTDA CNPJ N°
ALIMENTICIOS
EILREI - CNPJ N°
VALOR
09.500.724/0001EIRELI CNPJ N°
22.041.337/0001- UNITÁRIO
79
19.878.331/0001-57
80
MEDIO

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 — Centro — CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: pmacompras2014ahotmail.com

51.233,33

V. TOTAL
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AGUA, sanitaria, uso domestico, a

1

2

base de hipoclorito de sodio, com
teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5
% p/p. Embalagem plastica
contendo 01 litro, com dados de
identificacao do produto, marca
do
fabricante,
data
de
fabricacao, prazo de validade,
nao inferior a 06 meses, lote,
responsável técnico e registro no
Ministerio
da
Saude
ou
notificação na anvisa
DETERGENTE liquido, neutro ou
clear, com excelente acao
desengordurante biodegradavel.
Composição: Tensoativos
anionicos, neutralizantes,
coadjuvante, espessante,
sequestrante, isotiazolinonas,
corante, fragancia e agua.
Componentes ativos: Lauril éter
sulfato de sodio e linear alqui
benzeno sulfonato de sodio.
Dermatologicamente testado,
data de fabricação, prazo de
e
validade, lote, responsável
técnico, registro no Ministerio
Saúde ou notificação na ANV,14›.

UND

2.500

R$

1,99

R$

\.,
1,95

R$ 2,04 R$ 5.108,33

R$

UND

2.'50,0 k.
\r'

$

1,69

R$

2,19

1,75

R$ 1,74

Yr".
/

R$

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 — Centro — CEP 48760000
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DESINFETANTE, liquido, fragrancia

3

variadas, com acao bactericida
e germicida, para limpeza, uso
geral. Embalagem com 02 litros.
Rotulagem contendo; no minimo;
nome, composição: cloreto de
Alquil Dimetil Benzil Amônia
Didecil
Cloreto
de
Dimentilamonia,
Fraga ncia,
opacificante,
sequestrante,
emulsiona nte,
conservantes,
acidificante e água, principios
ativo> cloreto de alquil dimetil
benzil amônio e cloreto de didecil
dimetilamonia, não superior a
0,40% e conteudo do produto,
data de fabricacao, validade,
nome ou marca e CNPJ do
fabricante, responsável técnico,
registro no ministerio da saúde ou
notificacao na ANVISA.

UND

R$ 5,89 R$ 14.733,33

SABÃO EM BARRA MARMORIZADO

4

. Composição mínima: sabão
base, sais inorgânicos, glicerina,
corante e água. Embalagem de
500 gramas com dados de
indentificação do produtO"
marca do fabricante, lote, ad,
de
fabricação,
‘3.
POPIV1
notificado na ANVISA/Mr.

2.500

R$

2,99

R$

2,90

R$ 3,01

R$

R$ 7.533,33

3,15
R$ 31.733,33
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Araci-Bahia, 16 de Junho de 2020
MEMORANDO DE SOLICITAÇÃO

Do: Setor de Licitações
Para: Setor de Contabilidade

Solicito informação se existe dotação orçamentária para /‘uPrir as necessidades da
""NY
r-, son tratação de empresa
Secretaria Municipal de Assistência Social Esportes e Laze
Á , r
especializada para o fornecimento parcelado de CESTASNBASICAS E KIT LIMPEZA para
atender as ações de enfrentamento da COVID-19 etri;r,ZIO município, conforme Processo
Administrativo N° 0724/2020 em anexo.

t‘
ispAL
)
Mariaaa Matos Moura
Presidente da COPEL

Praça Nossa Senhora da Conceiçao, 04— Centro — CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: licitacaoaraciQyahoo.com.br
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MEMORANDO DE SOLICITAÇÃO

Do: Setor de Contabilidade
Para: Setor de Licitações
REF.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Araci-Bahia, 17 (e'41,..Iptiho de 2020
Conforme solicitado segue a dotação orçamentária para, atender ao Processo
Administrativo n° 0724/2020. Todavia tendo em vista a forlit:á de contratação se dá
ihát da dotação, todavia
por registro de preço, não se faz necessário o bloqueio/íesekrv
em caso de uma futura contratação segue a dotação /orçantekária.
Atesto que (x) existe( ) não existe

Dotação O çamentária para:

.
Unidade Orçamentária:

2070 - Secretaria M. delAssistencia Social, Esportes e Lazer - FMS
2070.1 - Fundo MunicipaLde Assistencia Social de Araci

Projeto / Atividade:

2075

Elemento de despesa:

33.90.30 - Mat'cttal-d'e Consumo
:
029

Fonte de Recurso

Arthur Viniciustosta Carvalho
Setor de Contabilidade

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04- Centro - CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: ciabineteaaraci.bagov.br
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RESUMO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE BENS E/OU SERVIÇ
Orgão Interessado: Secretaria Municipal de
Assistencia Social, Esportes e Lazer
de PROCESSO ADMINISTRATIVO
Assunto: Registro de Preço para futura contratação N°
de empresa especializada para o fornecimento Protocolo
N°0724/2020
parcelado de CESTAS BÁSICAS E KIT LIMPEZA 006 PE/2020
para atender as ações de enfrentamento da COVID19 em nosso município através das Secretarias
Municipais de Assistência Social Esportes e Lazer
<7.5
Nsiki, N'
JUSTIFICATIVA:"... Se faz necessário tal contratação para garantir a aquisição' dé cestas básicas
e kit de higiene para atender famílias e indivíduos em situação de risco e vulneretdadé social. A previsão
é atender 2500 famílias com cestas básicas e mais 2500 famílias e/ou individUotdom o KIT de Higiene.
Será utilizado a modalidade PREGÃO na forma eletrônico, através do<sisterna do Banco do Brasil
(licitacoes-e.com.br)

TIPO
Obras
Serviços

O
()

Maria VeWreía Matos Moura
Presidente da COPEL-N
CUSTO ESTIMADO
AÉDISPONIBILIDADE DE RECURSOS
FINANCEIROS:
Não ( )
Sitn(X)
TOTAL: R$ 236.841,67
:\,.
.;;\
Parcelado ( X )
i-ionto Pagamento( )

Compras ( x )
Outros

O

RECDRSOS ORÇAMENTÁRIOS
k. .
Orgão: 2008
Atividade: 2075
Elemento da Despesa:,33,9W30 .
Fonte de recurso: 00(.29,. N,

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04— Centro — CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: licitacaoaraciQvahoacom.br
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Órgão Interessado: Secretaria Municipal de
Assistencia Social, Esportes e Lazer
de PROCESSO ADMINISTRATIVO
Assunto: Registro de Preço para futura contratação N°
de empresa especializada para o fornecimento Protocolo
N°0724/2020
parcelado de CESTAS BÁSICAS E KIT LIMPEZA 006 PE/2020
para atender as ações de enfrentamento da COVID19 em nosso município através das Secretarias
Municipais de Assistência Social Esportes e Lazer
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECON° 006/2020
1.0 — JUSTIFICATIVA e OBJETO
1.1 REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GENER S- ALIMENTICIOS (LOTE 01) E
MATERIAIS DE LIMPEZA (LOTE 02) PARA FORMAÇÃÓDE, CESTAS BÁSICAS A SEREM
DISTRIBUIDA A FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇÃOtDE, IMSCO NUTRICIONAL E SOCIAL,
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIKSOCIAL, ESPORTES E LAZER, para
o enfrentamento da pandemia da COVID-19 em nestelpãjçípie, aja visto a indisponibilidade de saldos
nos contratos anteriormente firmados, ficando assim $06%siSilitado de atender as famílias carentes deste
município..
1.2 Devido ao quadro de pandemia referente ao- COV1,0-19, e baseado na necessidade de garantir a
alimentação de família em extrema pobreza eilth-dorho a limpeza domiciliar, aja visto o rápido contagio e
disseminação do vírus, sendo a rotina com a higienização dos espaços domiciliares, ação primordial para
eliminar possíveis cargas virais existentes; S'è fai necessário a aquisição dos itens listados em planilha,
1.3 A previsão é atender 2500 famílias 'c'Orn cestas básicas e mais 2500 famílias e/ou indivíduos como
KIT de Higiene. Os critérios para a concessãflão prioritariamente:
Famílias e/ou indivíduos inscritos tio Cadastro Único;
Famílias e/ou indivíduos em situação de extrema pobreza;
Famílias onde as mulheresakerrÇa função de chefe de família;
Famílias mais numerosS ccirgt-(seis) membros acima;
Famílias já acompanOdaNdlos equipamentos socioassistenciais e programas, ( CRAS, CREAS, SCFV,
ABRIGO, PIS).
2. DOS PRODUtOi'
2.1 Os proPtos 'sérrão fornecidos de forma PARCELADDA (conforme ordem de fornecimento) devendo a
entregaiserifetijada na sede da SECRETARIA SOLICITANTE no horário das 07:00 AS 12horas, até que
seja atingida arquantidade total adquirida, em atendimento às requisições expedidas pela secretaria solicitante.
Os horáriote a periodicidade de entrega poderão ser alterados conforme necessidade da Prefeitura.
2.2 Os MATERIAIS deverão ser entregues em embalagem que garantam sua INTEGRIDADE e higiene;
2.3 A embalagem de todos os produtos deverá conter o nome do fabricante, a data de fabricação e de
validade, quando for o caso.
2.4 A Licitante vencedora deverá entregar o produto conforme determinação da SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTES E LAZER em conformidade com o estabelecido no presente anexo, no
decorrer do prazo de vigência contratual.
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04— Centro — CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: licitacaoaraciQvahoo.com.br
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2.5 A Licitante vencedora deverá entregar os produtos no ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTES E LAZER situada no Centro, Município de Araci — BA„ no horário das
08hs as12h00. Sendo que a solicitação de entrega do produto efetuada pela Secretaria, com 05 (CINCO) dias
de antecedência poderá ser via impressas ou e-mail.
2.6 Verificar se o(s) produto(os) corresponde(m) ao descrito no Pedido de Fornecimento da LICITANTE
VENCEDORA.
Os produtos deverão ser entregues embalados em:
2.7
2.7.1 EMBALAGEM: deverá ser em caixa de papelão ou em saco plástico reforçadoladequado ao
empilhamento recomendado. lacrada com fita adesiva, resistente a danos duranteo 'transporte ou
armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de'lvalidade com
capacidade 10(dez) a 15(quinze) quilos. O produto devera estar de acordo com legislação`vriente.
O transporte deverá obedecer a critérios adequados, de modo a não afetaria qtielídade e integridade
2.8
dos mesmos.
Vsir°
2.9 Caso o(s) produto(os) não corresponda(m) às especificações constantes/do Pedido de Fornecimento ou
que estejam danificados pelo manuseio e estocagem, os mesmos serão *Cle2olvidos e substituídos pela
LICITANTE VENCEDORA no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas', dentados do recebimento da
notificação, sob pena de aplicação das medidas coercitivas previstas.
2.10 A inspeção e fiscalização pela PREFEITURA não isentam, tão pouco diminui a responsabilidade da
LICITANTE quanto à garantia dos produtos.
•
2.11 Ocorrendo a falta de qualquer material, a LICITANTE VENCEDORA deverá comunicar imediatamente
por escrito• à PREFEITURA, para que sejam tomadas as-boe\;idaS providências para não paralisação do
fornecimento..
acordo a necessidade podendo ser variados:
2.12 -A cesta será composta com os itens de,‘
diariamente, semanal, quinzenal ou mensalmentetconfOrMe solicitação da secretaria.
3. DO QUANTITATIVO
3.1

O quantitativo a ser adquirido é:

Lote 001 — GENEROS ALIMENTICIOS — CESTA BASICA
LOTE 001 - CESTA BÁSICA
'
UND
ITEM DESCRIÇÃO
AÇUCAR cristal de4,1a: \- skarose obtida da cana de açúcar, livre de
fermentação, tipo gr‘riuredo', com aspecto, cor e cheiro próprios, sabor doce,
isento de sujidadfts,parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou
vegetais, acorrdicélnado em embalagem primária saco plástico atóxico KG
1
transparente<"
,:té`orn; respectiva informação nutricional, /validade/lote.
Embalagemecãhdaria plástico resistente. Prazo de validade mínimo: 04
meses á phrti7;da data do recebimento do produto. Apresentação do produto:
ernbageitfrite 01 kg.
ARROZ"thao 1, PARBOLIZADO , subgrupo polido, classe longo fino, 100%
adraer constituídos' deogrãos inteiros, isento de sujidade e materiais
estritihos, acondicionado. em embalagem primária de saco plástico atóxico
transparente com respectiva informação nutricional validade/lote. Embalagem KG
2
secundária: plástico resistente. Prazo de validade mínimo: 03 meses á partir
da data do recebimento do produto. Apresentação do produto: Embalagem de
01 kg.
BISCOITO CREAM CRACKER 4000R: Acondicionado em embalagem dupla, PCT
3
plástico atóxico transparente, com respectiva informação nutricional, data de
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04— Centro — CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: licitacaoaracivahoo.com.br
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4

5

6

7

8

9

10

11

validade/lote. Prazo de validade mínimo: 03 meses á partir da data do
recebimento do produto. Composição mínima de Ingredientes: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico gordura vegetal, extrato de malte, amido,
açúcar, sal, soro de leite em pó , fermento químico, bicarbonato de sódio,
emulsificante lecitina de soja e aromatizante . pode conter leite e soja, .
Contém glúten.Pct de 400g
CAFE TORRADO E MOIDO. Produto de 1° qualidade, com 100% de pureza,
Não deve apresentar sujidade, umidade, rendimento insatisfatório e sabor não
característico. Embalagem aluminizada, com selo de pureza emitido pela
Associação Brasileira da Indústria do Café — ABIC, contendo as seguintes PCT
informações: data fabricação, lote, validade mínimo: 03 meses à partir da data
de entrega. Rotulagem registro do MS. Apresentação do produto: embalagem
de 250g.
'ía
FLOCOS DE MILHO: tipo flocão: farinha de milho flocada sem sal, fonte de- d''',"'
;UND
fibra, da validade / lote embalagem 500 Gr

)
.5.000

FARINHA DE MANDIOCA BRANCA- grupo seca, subgrupo fina, tinc))1,
isenta de material terroso, detritos de animais e vegetais, devendo obedecer à
legislação vigente, embalada em pacote plástico atóxico, transParente, 'termos KG
soldado, resistente de 1kg. Prazo mínimo de validade. day4 meses.
Embalagem plástica c/1 kg.
./..^
FEIJAO CARIOCA, tipo 01, novo, constituído de grãoeintairos e sadios, com
umidade permitida em lei, isento de material terroso, 'aujidades e mistura de KG
,-...
. ', com
outras espécies, acondicionado em pacote de 01 kg
Prazo de validade
de no mínimo 03 meses a partir da entrega do prOdutori
trigo
enriquecido
ESPAGUETE:
Elaborado
com
MACARRAO
com ferro e ácido fálico , sêmola ou semolina . Acondicionado em
transparente
atóxico,
primária
de
saco
plástico
embalagem
de
validade/lote. UND
nutricional,
data
com
respectiva
informação
Prazo de validade 4 meses a partir da data do recebimento do
produto. Embalagem de 500g.
OLEO VEGETAL COMESTIVELE' composição 100% óleo de soja refinado e
antioxidantes. Produtortrefihadó e de acordo com os padrões legais. Deverá
conter Vitamina Eí ..testan'isento
de ranço. Acondicionado em embalagem UND
..
primária PET (900mNcom respectiva informação nutricional, validade/lote.
Prazo de validadeNnMimo: 03 meses á partir da data do recebimento do
produto ,/y- )P
LEITE EM'PÕ: tini) integral. Apresentando por porção de 26g (02 colheres de
sopa): riçínim?;de 120 calorias, máximo de lOg de carboidratos, máximo de 7g
de praeírtasie de gorduras totais, máximo de 125mg de sódio, mínimo 210mg
detCelcitt Acondicionado em recipiente hermético de sacos aluminizados UND
-..... .informação nutricional, data de fabricação/ validade/ lote. Deverá
contendo
i
'b
ser inspecionado pelo SIF ou SIE. Prazo de validade mínimo: 03 meses á
partir da data do recebimento do produto. Apresentação do produto:
embala. em de 200g.
SARDINHAS — sardinhas ao próprio suco c/ óleo comestível, preparada com
pescado fresco, limpo, eviscerado, cozido, imersa em óleo comestível. UND
Embalagem: em lata abri fácil apropriado, vedada, isento de ferrugens e
substâncias nocivas, com peso líquido de 125q, mínimo de 84 gramas
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04— Centro — CEP 48760000
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13

14

15

drenado, Na embalagem deve conter as seguintes informações: identificação
da empresa, peso, data de validade, carimbo de inspeção estadual ou federal.
Colorifico em pó fino: De primeira qualidade, sem edição de sal,composição
mínima de ingredientes: fubá de milho, urucum em pó, 'óleo vegetal,
constituído de matéria prima de qualidade, comaspecto, cor, cheiro próprios,
isento de materiais estranhos, de acordo com normas vigentes.
UND
Acondicionado em embalagemprimária de saco plástico transparente atóxico,
contendo data de fabricação/validade e lote. Prazo de validade mínimo de 03
meses á partir da data do recebimento do produto. Apresentação do produto:
Embalagem mínima 100q
TEMPERO MISTO COM COMINHO E PIMENTA DO REINO: Constituído de
matérias primas de boa qualidade, genuínas e puras, sãs e limpas isentas de
substâncias e elementos vegetais estranhos. Deve apresentar aspecto, cor a
cheiro característico do produto de acordo com as normas vigentes: , .
-,.
D
Acondicionado em embalagem primária de saco plástico transparente ?tóxco,
i
contendo data de validade e lote. O produto deverá apresentar/validade
mínima de 03 meses a partir da data de recebimento doNpradIo.
Apresentação do produto: Embalagem mínima de 80 a 100g. ,
N/
OVOS DE GALINHA: Tipo grande; novos; casca integra, sérri raçhaduras,
sem sujidades, sadios; embalados tipo estojo plastico transPareWcontendo
12 (doze) unidades de ovos. Data de validade, mínima4da 1"6-Tditinze) dias a Dz
partir da data da entrega. Deverá conter impressoKhokektutó as seguintes
informações, peso líquido minimo 600g, informaçãotitiOríal.
MARGARINA COM SAL. Contendo 60% a 80%:gleiliPideos. Composição
mínima: Agua , gordura vegetal ,sal ,soro á 'eiferem pó , vitamina A,
vitaminas (B1, B2, B12), selêniojecitina 'da^aoji , benzoato de sodio e
sorbato , Produto com aspecto cor e tch`isib- próprio, acondicionado em UND/250G
embalagem primária de pote plástico, tccmespectiva informação nutricional,
data de fabricação/validade/lote. .Emb:alagem secundária: caixa de papel
resistente. Prazo de validade míriito:' 02 meses a partir da data de
recebimento. Embalagem de 250g,

Lote 002— KIT LIMPEZA- COT\A\EXCLUSIVA PARA ME/EPP
4. '
LOTE 002 - MATERIAL DE:',< IMPEZA
UND
ITEM DESCRIÇÃO ,N, AGUA, sanitaMg,\Lis‘p) domestico, a base de hipoclorito de sodio, com teor de
cloro ativo/Atra:1,24b a 2,5 % p/p. Embalagem plastica contendo 01 litro, com
1
dados de‘>iõentifiCacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, UND
prazg,e‘yai
a e, nao inferior a 06 meses, lote, responsável técnico e registro
- Ted
no MinisteW da Saude ou notificação na anvisa
DETERGENTE liquido, neutro ou clear, com excelente acao desengordurante
biodsgrradavel. Composição: Tensoativos anionicos, neutralizantes, coadjuvante,
espessante, sequestrante, isotiazolinonas, corante, fragancia e agua.
Componentes ativos: Lauril éter sulfato de sodio e linear alqui benzeno sulfonato UND
2
de sodio. Dermatologicamente testado, data de fabricação, prazo de validade,
lote, responsável técnico, registro no Ministerio da Saúde ou notificação na
ANVISA.

-k.,

tr-
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DESINFETANTE, liquido, fragrancia variadas, com acao bactericida e
germicida, para limpeza, uso geral. Embalagem com 02 litros. Rotulagem
contendo; no minimo; nome, composição: cloreto de Alquil Dimetil Benzil
Amônio, Cloreto de Didecil Dimentilamonia, Fragancia, opacificante,
sequestrante, conservantes, emulsionante, acidificante e água, principios ativo> UND
cloreto de alquil dimetil benzil amônio e cloreto de didecil dimetilamonia, não
superior a 0,40% e conteudo do produto, data de fabricacao, validade, nome ou
marca e CNPJ do fabricante, responsável técnico, registro no ministerio da
saúde ou notificacao na ANVISA.
SABAO EM BARRA MARMORIZADO . Composição mínima: sabão base, sais
inorgânicos, glicerina, corante e água. Embalagem de 500 gramas com dados
de indentificação do produto, marca do fabricante, lote, data de fabricação, lpct
produto notificado na ANVISA/MS.

2.500

2.500

DA ENTREGA
4.1 A prova de entrega é a assinatura dos encarregados pelo recebiminto na via da nota de remessa e servirá
apenas como ressalva ao fornecedor para fins de cumprimento-da data de entrega.
4.2 No caso de PRODUTO entregues em desacordo com o edital e/ou quantidade insuficiente, a nota fiscal
e/ou nota de remessa não será aceita, devendo o produto ser reposto em no máximo 24 (vinte e quatro)
horas, devendo, após este período, ser recebida a Nota Fiscal para posterior pagamento.
4.2.1 O Município se reserva o direito de aumentar ou diminuir as quantidades, antecipar ou postergar a data
de entrega, mediante comunicação à Contratada com antecedência de no mínimo 24HS.
4.2.2 Os PRODUTOS adquiridos deverão ser, de acordo com a especificação do Edital, reservando-se a
secretaria, o direito de rejeitá-los no todo ou em parte, obrigando-se a vencedora a promover sua substituição
sem qualquer ônus adicional no prazo-máxima de 24 (vinte e quatro) horas e sujeitando-se a aplicação das
penalidades previstas no presente editaV
4.2.3 São partes integrantes 'do' contrato a ser assinado, como se transcritos estivessem, a presente
licitação, seus anexos e quaisquer,complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pela
licitante vencedora e que; deram suporte ao julgamento da licitação.
4.2.4 Quaisquer atos;ou\ações praticados por empregados, prepostos ou contratados da contratante, que
resultarem em qualquer e'spécie de dano ou prejuízo para a Administração Pública e/ou para terceiros, serão
de exclusiva reáponáabilidade da contratada.
4.2.5 pãO de-résponsabilidade da contratada eventuais demandas judiciais de qualquer natureza, contra ela
ajuizadas,. relacionadas ao presente Edital e à execução do Contrato.
DA ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS
5.1 A aceitação é a operação onde os membros da secretaria acordam que o(s) produto(s) entregues(s)
satisfaz(em) as especificações, quantidades, preços e qualidade, constantes na Nota de Remessa.
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6. DO PAGAMENTO
6.1 O CONTRATANTE efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias após a entrega do produto, podendo em
casos excepcionais e devidamente fundamentado haver a antecipação do pagamento para garantir a
entrega do produto, mediante apresentação da Nota Fiscal e/ou Fatura em duas vias, devidamente
atestada por servidor ou comissão Secretaria, bem como comprovação de regularidade junta à Fazenda
Municipal, Estadual, Federal, certidão de regularidade perante a Seguridade Social e de regularidade
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e débitos Trabalhistas;
7 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 Além das exigências já citadas poderão ser acrescentadas outras que a Secretaria Municipal solicitante
acharem conveniente para melhor execução contratual e principalmente que garantam a qualidade dos
produtos que serão fornecidos ao município.
7.2 Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriarnente, constar de justificativa
protocolada na Secretaria Municipal solicitante, órgão emitente da/Nota'de -Empenho, dirigida à autoridade
competente, até o 2° (segundo) dia útil anterior à data prevista para o fornecimento do objeto.
7.3 Não acolhida a justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada justificativa plausível, o contratado
sujeitar-se-á as penalidades estipuladas no Termo Contratual;,com fundamentação na Lei Federal
8. DO PREÇO ESTIMADO
8.1. Conforme previsão constante do Decreto Municipal n° 01298/2020 no seu Art. 14°, o valor estimado
será SIGILOSO e divulgado imediatamente apôs à conclusão da fase de lance e classificação da empresa
primeira colocada.
Art. 14. O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação, se não
constar expressamente do edital, possuirá caráter sigiloso e será disponibilizado
exclusiva e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
§ 1° O daráter 'sigiloso do valor estimado ou do valor máximo aceitável para a
contratação será fundamentado no § 3° do art. 7° da Lei n° 12.527, de 18 de novembro
de 2011, e,no art. 20 do Decreto n°7.724, de 16 de maio de 2012.
9- DISPOSIÇÕES-GERAIG
9.1 - Das Penalidades
9.1.1 - O desdumpridento, total ou parcial, de quaisquer das obrigações ora estabelecidas sujeitará a
CONTRATADA. às sanções deste Termo de Referência amparadas na Lei n°. 8.666/93, garantida prévia e
ampla defesa' et"; processo administrativo próprio.
9.1.2 -"Estára CONTRATADA sujeita às seguintes penalidades, de aplicação independente e cumulativa,
sem prejuito de outras estabelecidas na Lei n°. 8.666/93, com suas alterações posteriores:
9.1.3 -Advertência, nos casos de descumprimento de grau leve e que não mereçam nenhuma das
penalidades adiante elencadas;
9.1.4 - Multa de até 1% (um por cento) sobre o valor do objeto contratado, até o limite de 20% (vinte por
cento), por dia de atraso injustificado na entrega do(s) produto(s) e Serviço(s) contratado(s);
9.1.5 - Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do objeto contratado, em caso de atraso
injustificado superior a 30 dias na entrega do(s) produto(s) e serviço(s) contratado(s), além de rescisão do
instrumento de contrato ou outro equivalente;
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9.1.6 — Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto contratado, nos casos
descumprimento dos prazos previstos para o fornecimento, conforme estabelecido no subitem 8.20.
deste Termo de Referência;
9.1.7 — Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do objeto contratado, nos casos de entrega de
qualquer projeto que manifestamente resulte ineficiente ou proporcione prejuízo considerável às
atividades da CONTRATANTE;
9.1.8 — Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto contratado, nos casos de reincidência
na aplicação de penalidades previstas nos itens anteriores, além de rescisão do próprio instrumento de
contrato ou outro equivalente;
9.1.9 — Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto contratado, nos demais- casos que
envolvam a inexecução total ou parcial das condições pactuadas e obrigações assumidas.e que resultem
em nítido prejuízo para a Secretaria Municipal da Fazenda (SEFAZ), além de<resciSão do próprio
instrumento de contrato ou outro equivalente.
9.1.10 — Rescisão do respectivo instrumento de contrato, nos casos de Inexec1/óçát4otal
4
ou parcial da
avença ou nos casos de reincidência injustificada no descumprimento dat%obridações previstas neste
Termo de Referência, que resulte em nítido prejuízo para as atividades da-S.E(AZ;
9.1.11 — O atraso injustificado na entrega dos produtos por prazo sup'eri6:30 (trinta) dias poderá ser
considerado como descumprimento total da contratação, acarretando nilstia rescisão, sem prejuízo das
demais penalidades cabíveis.
9.1.12 — A aplicação das penalidades mencionadas no itenv-anteridí- não constituirá óbice à aplicação
cumulativa das penas previstas nos incisos III e IV do artigo.87 datei 8666/93.
9.2 - As especificações técnicas detalhadas de cada iterryencontram-se no Anexo I, deste Termo de
Referência.
10 DA AMOSTRA 10.1. - Findada a DISPUTA DE LANCE, alicitante classificado em primeiro lugar deverá apresentar
AMOSTRA de todos os itens, num prazo' de 4,8 horas após a declaração de classificada, podendo o
referido prazo ser dilatado de acordo solicitação do licitante e autorizado pela PREGOEIRA.
10.2. A entrega das amostras deverá serem feitas na sede da Secretaria Municipal de Assistência
Social, localizada a Rua Jose Ferreira, áln, centro — Araci — BA, devendo vim acompanhada da lista
contendo o item entregue e sua respéctiva marca constante da proposta de preço apresentada na
sessão. O parecer contendo/ o resultado da análise da amostra será publicado no Diário Oficial do
Município e anexada no/éistéma num prazo de até 02 dias uteis, ficando assim o julgamento dos
lotes suspenso, senda retomada a sessão após a divulgação do Parecer sobre a aprovação ou a
convocação do segundacolocado em caso de reprovação, que deverá apresentar amostra em igual
prazo.
10.3. Tendo ennislalts lestes a serem feitos na amostras apresentadas, as mesma não serão
iCiténte.
devolvidas aóti‘
10.4. O licitapté, que não apresentar as amostras no prazo estipulado, terá sua proposta
DESCLASSIFiCADA.
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Oficio n° 0724/2020 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Araci, 19 de Junho de 2020

Ilmo. Sr.
Assessor Jurídico do Município
Araci - Bahia

Prezado Senhor,

Encaminho a Vossa Senhoria os auto dor processo Administrativo n°
0724/2020, para que seja analisada a minutvdô ditai de Licitação na modalidade
Pregão na forma Eletrônica, cujo objeto é oaggistrb
*4,0 de preço para futura contratação de
empresa especializada para o fornecimento, parcelado de CESTAS BÁSICAS E KIT
LIMPEZA para atender as ações de enfrentamento da COVID-19 em nosso município
A, \
através da Secretaria Municipal de 'Saúde t emita parecer acerca do mesmo.

PU«
Maria Verena Matos Moura
Diretora de Licitações
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EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO PARA SISTEMA DE REGIST O
DE PREÇO N° 006/2020
O MUNICÍPIO DE ARACI — ESTADO DA BANIA, por intermédio do PREGOEIRA OFICIAL, e Equipe de
Apoio , designada pelo Portaria n° 023/2020, tornam público que, conforme autorização contida no
Processo Administrativo n° 0724/2020, realizará licitação na modalidade de PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA para SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE. A
presente licitação reger-se-á pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal
1.298/2020, Lei Complementar n° 123/06, com as alterações promovidas pela Lei Complementar 147/2014
subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal n° 8.666/93, suas alterações posteriores, DECRETO
MUNICIPAL N° 1298/2020, Lei Federal n°13.979/2020 (COVID) e pelas condições previstas neste Edital e
seus anexos, mediante as seguintes condições:
-

Editais disponíveis nos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.araci.ba.povidr/diariooficial

Recebimento das propostas: das 08:00 horas do dia 02/07/2020 até às 12:00min do dia 03/07/2020.
Inicio da sessão pública: 13:00 horas do dia 03/07/2020 (HORÁRIO DE BRASILIA)
Inicio da disputa de lance: 13:30 horas do dia 03/07/2020 (HORÁRIO DE BRASILIA)
N° DO EDITAL NO SISTEMA DO BB: 820894

DO OBJETO
.1. Constitui objeto da presente licitação a REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE
GENEROS ALIMENTICIOS (LOTE 01) E MATERIAIS DE LIMPEZA (LOTE 02) PARA FORMAÇÃO DE
CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUIDA A FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO
NUTRICIONAL E SOCIAL, PARA GARANTIR O ENFRETAMENTO DA COVID-19 EM ARACI — BA,
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTES E LAZER.
1.2 A licitação será realizada por MENOR PREÇO POR LOTE, conforme tabela constante modelo de
prOposta de preço — ANEXO II, que integra este Edital, para todos os fins e efeitos, e seus anexos.

AS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Serão admitidos a participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as exigências
contidas neste instrumento e nos seus anexos, que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto
licitado, e que tenham realizado seu credenciamento como usuário junto ao Banco do Brasil, para a
obtenção de chave de identificação ou senha individual.
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2.2. Poderão participar deste Pregão, os interessados que tenham ramo de atividade compatíve
objeto licitado e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação e requisitos
mínimos de classificação das propostas, constante deste Edital e seus Anexos.
2.3. Não poderão participar da licitação empresas que tenham sido declaradas inidôneas para contratar
com a Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha
sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o praticou.
2.4. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas Lei Complementar n°123/2006, para o agricultor familiar, o produtor
rural pessoa física e para o Micro empreendedor Individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n° 123, de 2006.
_.5 Regras acerca da participação de matriz e filial:
Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz
Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a
legislação permita ou exija a emissão apenas em nome da matriz;
A comprovação de aptidão para o desempenho de atividade' pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, poderá ser feita em nome da matriz ou
da filial;
dr Se a licitante participar do certame apresentando os documentos de habilitação da matriz e desejar
executar o contrato pela filial, ou vice-versa, deverá fazer prova, por ocasião da assinatura do contrato,
da regularidade do estabelecimento que executará o objeto licitado, a qual deverá ser mantida durante
todo o curso da avença.
2.6 Em obediência ao que estabelece o artigo 48, inciso III da Lei Federal Complementar n°
/23/2006, e cumprimento do disposto, somente, poderão participar, do LOTE 002, exclusivamente,
microempresas e empresas de pequeno porte, sendo os demais lotes abertos a participação de
todas as empresas.

3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRONICO
3.1. Para participar da licitação, a Empresa deve efetuar seu CREDENCIAMENTO junto ao provedor do
sistema que implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capácidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
3.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao
órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
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3.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedo
sistema para imediato bloqueio de acesso.
3.4. O licitante é responsável pelo ônus decorrentes da perda de negócio, resultante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pela Pregoeira ou pelo sistema, ainda que ocorra sua desconexão.
3.5. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do
sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações.
3.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
3.5.2. Assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito da licitante não ter direito ao tratamento
"ivorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte.
3.5.3 Independente dos termos firmados no sistema eletrônico do pregão, é imprescindível que o licitante
arrematante apresente todas as declarações exigidas no edital sob pena de desclassificação/inabilitação.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço e
marca ofertada e Apresentar junto com a proposta 5W OU SIE para os itens 10 , 11 e 15 do lote 001, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
4.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por
-leio de chave de acesso e senha..
4.2.1 Serão desconsiderados os documentos apresentados em fotocópia que não foram autenticados em
Cartório, ou por servidor legal do órgão público.
4.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação.
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n°
123, de 2006.
4.4 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
4.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos
de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
4.6 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento
da proposta.
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4.7 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor cias

ado

somente serão disponibilizados para avaliação da Pregoeira e para acesso público avós o
encerramento do envio de lances.
4.8 No preenchimento da proposta eletrônica o licitante deverá, obrigatoriamente, mencionar, no campo
"INFORMAÇÕES ADICIONAIS", VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO.
4.8.1 Obs. A proposta de preço anexa ao sistema junto com os documentos de habilitação poderá
estar identificada (em papel timbrado) aja visto que a citada aba somente ficará disponível para a
pregoeira e licitantes, somente após a conclusão da etapa de disputa, sendo vedada a identificação
da proposta apenas na fase que antecede a disputa de lance.
_9 O não preenchimento do campo referido no item anterior, implicará na desclassificação da licitante,
face a ausência de informação suficiente para classificação da proposta".
4.10

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.

4.11 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento
dos bens.
4.12 A partir do horário previsto no PREÂMBULO para inicio da sessão pública do pregão eletrônico, terá
lugar a divulgação das propostas de preços recebidas e em perfeita consonância com as especificações e
condições estabelecidas no edital, as quais serão classificadas para a etapa de lances.
4.13 Serão consideradas irregulares e desclassificadas de logo as propostas que não contiverem
informação que permita a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto proposto; contiverem emenda,
rasura ou entrelinha, de forma a não permitir a sua compreensão; apresentarem o prazo de validade da
proposta inferior ao estabelecido; apresentarem prazo de entrega ou de execução superior ao
estabelecido; apresentarem prazo de garantia inferior ao estabelecido.
4.14 Iniciada a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da proposta.
4.15 Sempre que houver interrupção da sessão do pregão, os licitantes deverão ser notificados do
dia e hora em que a sessão terá continuidade.

5 DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
5.1 Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e
valor.
5.2 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação
dos mesmos estabelecidas no edital.
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5.3 O sistema eletrônico rejeitará automaticamente os lances em valores superiores aos anteri rmente
apresentados pelo mesmo licitante.
5.3.1.Não serão registrados, para o mesmo item, 02 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado primeiro.
5.3.2. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a cinco (05)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 05 (cinco) segundos.
5.4 Será adotado para o envio de lances no Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preço o modo
de disputa "aberto e fechado", em que os licitantes apresentarão lances públicos e fechados.
5.5 A etapa de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos e, após isso, será prorrogada
lutomaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.
5.6 Encerrado o prazo previsto descrito no item 5.5, o sistema encaminhará o aviso de fechamento
iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção
de lances será automaticamente encerrada.
5.7 Encerrado o prazo de que trata o item 5.6, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta
de. valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
5.8 Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item 5.7, os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
5.9 Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 5.5 - 5.6 e 5.7, o sistema ordenará os lances em ordem
-.rescente de vantajosidade.
5.10 Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos 5.9, haverá o reinicio da etapa fechada
para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
5.11 Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências
para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o
reinicio da etapa fechada, nos termos do disposto no item 5.7
5.12 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do
detentor do lance.
5.13 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da
primeira oferta quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
5.13.1. Serão desclassificadas as propostas que consignem preços manifestamente inexeqüíveis, assim
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que
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comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coe

es de

produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato.
5.14 Havendo apenas uma oferta, esta poderá ser aceita, desde que atenda todas as condiçõ s deste
Edital e seu preço seja compatível com o valor estimado para a contratação e dentro da realidade do
mercado.
5.15 A PREGOEIRA anunciará, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública
ou, quando for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor, a
proposta que, em consonância com as especificações contidas neste edital, apresentou o menor preço.
5.16 Em caso de empate, real ou ficto, será assegurada, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei complementar
n° 123/06, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte
Jeneficiárias do regime diferenciado e favorecido, nos termos que se seguem:
5.17.1. Entendem-se por empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais
bem classificada, e empate real as que sejam iguais.
5.17.2. Em qualquer das hipóteses de empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela de menor valor, exeqüível, considerada
vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
5.19.3. Nesta hipótese, o direito a ofertar proposta de preço inferior deverá ocorrer no prazo máximo de 05
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
5.17:4. Se a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer o direito, ou
se sua oferta não for aceita, ou se for inabilitada, será concedido idêntico direito à microempresa ou
empresa de pequeno porte subseqüente em situação de empate, se houver, na ordem classificatória, até a
apuração de uma proposta que atenda às condições estabelecidas neste edital.
5.17.5. No caso de as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem preços iguais, será
considerado como melhor classificado, aquela que registrou seu preço primeiro no sistema.
5.17.6. O disposto neste item 5.13 somente se aplica quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
5.17.7. Ocorrendo empate de propostas formuladas por licitantes que não detenham a condição de
microempresa ou de empresa de pequeno porte, será observado o disposto na Lei, procedendo-se,
sucessivamente a convocação na respectiva ordem de classificação dos licitantes, vedado qualquer outro
critério.
5.17.7.1. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances equivalentes
não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada
como um dos critérios de classificação.
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5.18 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta

e

subseqüente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
5.19 Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no "chaf a nova data e horário
para. a continuidade da mesma.
5.20 A PREGOEIRA poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
5.21 Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subseqüente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
:22 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
5.23 Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à subseqüente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

6 DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS
6.1 Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no Decreto n.° 01298/2020.
6.2 A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 24hs (vinte e quatro horas), sob pena de não
teitação da proposta.
6.2.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira.
6.2.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de
outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio
eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior
envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
6.3 O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos
regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da
aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
6.3.1 Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão reclassificadas,
para fins de nova aplicação da margem de preferência.
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6.3.2 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
6.4 Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no "cher a nova data e h rário
para a sua continuidade.
6.5 A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
6.5.1 Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
6.5.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
6.6 A proposta escrita deverá contemplar a planilha, com os respectivos valores readequados ao
valor ofertado e registrado de menor lance. (ANEXO II)

7. DA HABILITAÇÃO
7.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de
participação.
7.2 Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a
seguir, para fins de habilitação:

7.3 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
Pégistro comercial, no caso de empresa individual;
Ato constitutivo, estatuto social publicado de acordo com a Lei Federal n° 6.40476 ou contrato social
'em vigor e alterações, devidamente registrado e consolidado, em se tratando de sociedades comerciais,
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício.
Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir.
Documento de identificação ou outro equivalente do sócio administrador da empresa.

7.4 .REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) 0-rOva de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
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6. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1 - O FORNECEDOR obriga-se a:

assinar a ARP e retirar a respectiva nota de empenho no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados
da convocação, no que couber;

informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro
órgão da Xxx Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar o presente ARP;

entregar os materiais solicitados nos prazos estabelecidos nos termos do edital e seus anexos;

fornecer os materiais conforme especificações, marcas, e preços registrados na presente ARP;

entregar os materiais solicitado (s) no respectivo endereço do órgão participante ou não participante da
presente ARP;

providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO
GERANCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;

fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação de habilitação e
ivalificação cujas validades encontrem-se vencidas;

prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da
presente ARP;

ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante (s) e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na
presente ARP;

apresentar, quando da assinatura deste instrumento, planilha de formação de preços atualizada contendo a distribuição proporcional dos valores finais ofertados na sessão de licitação, após os lances, se for o caso;
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k) manter, durante e vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

I) arcar com as despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega.
DO PREÇO
5.1 - O preço de cada item encontra-se especificado no Anexo I do Edital.
5.2 - Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão de obra especializada, encargos
xxx, lucros, equipamentos e transporte de material e de pessoal e qualquer despesa acessória ou
necessária, não especificada neste Edital.
5.3 - O Município deverá verificar e aceitar as faturas emitidas pelo Fornecedor, recusando-as quando
inexatas.
DO REAJUSTE
6.1' 3 0 prazo de validade comercial da proposta de preços é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data
da assinatura da Ata de Registro de Preços.
6.2 - Os preços sujeitos a controle oficial poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pela "Xxx".
6.3 - O disposto no item anterior aplica-se igualmente, aos casos de incidência de novos impostos ou taxas
e de alteração das alíquotas dos já existentes.
6.4 - O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos
preços vigentes através de solicitação formal ao órgão gerenciador, aqui representado pela
"XX)0(XXXXXX)000000(XX desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do
pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas,
componentes ou de outros documentos.
6.5 - A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado.
DOS PRAZOS
7.1 - .0 Fornecedor deverá firmar as contratações decorrentes do Registro de Preços no prazo de até 10
(dez) dias corridos, a contar da convocação expedida pelo Município.
7.2 - O prazo de validade do Registro de Preços será ate 31/12/2020, a contar da assinatura da presente
Ata.
7.3 - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e
vencem os prazos em dia de expediente na Administração Pública Municipal. Quando ocorrer o vencimento
fora do dia útil, considerar-se-á o primeiro dia útil imediatamente subseqüente, sem ônus.
7.4 - Após 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura da Ata, a Administração poderá repetir
o julgamento dos preços, após convocação de todos os habilitados, médiante aviso publicado no Diário
Oficial do Município.
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8. DO PAGAMENTO
8.1 - Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta
corrente, no prazo não superior a 05 (cinco) dias, contados da data de verificação do adimplemento de' cada
parcela, o que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias.
8.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização
por parte da contratada.

8.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento
ocorrerá .... dias após a data de sua apresentação válida.
8.4 - O preço a ser pago será o vigente na data da apresentação da proposta inicial ou da nova proposta
apresentada quando da repetição do julgamento, independentemente do preço em vigor na data da entrega.
8.5 - Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será
solicitado, imediatamente para a substituição e/ou emissão de Nota de Correção e esse intervalo de tempo
não será considerado para efeito de atualização do valor contratado.
8.6 - O Município se compromete a efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos ao Fornecedor.
8.7 - A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Xxx, em caso de mora, será calculada
considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do
INPC do IBGE pro rata tempore.
9. DA CONTRATAÇÃO
,.1 - Como condição para celebração do contrato ou instrumento equivalente, o licitante deverá manter,
durante todo o prazo de validade do Registro de Preços todas as condições de habilitação exigidas na
licitação.
9.2 - As obrigações decorrentes do fornecimento do material constante do Registro de Preços a serem
firmadas entre o Município e o Fornecedor são as constantes desta Ata e da Autorização para Fornecimento
de Material - SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD, observando-se as condições estabelecidas no Edital,
seus anexos e na legislação vigente.
9.3 - O Município solicitará, por escrito e dentro do prazo de vigência do Registro de Preços, os quantitativos
dos bens de acordo com suas necessidades e respeitados os limites máximos estabelecidos no Edital.
9.4 - Na hipótese do primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar ou não aceitar o prazo e
condições estabelecidas no contrato, poderão ser convocados os Fornecedores remanescentes, na ordem
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto ao preço.
9.5 - Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO poderá comprar de mais de
um Fornecedor registrado, segundo ordem de classificação, desde que razões de interesse público
justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o
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solicitado pelo Município, observado as condições do Edital e os preços registrados do demais
Fornecedores.
9.6 - O licitante obrigar-se-á a fornecer o objeto, para o qual foi classificado, durante o período d revisão
prevista para cada 90 (noventa) dias, até a publicação da homologação da revisão.
9.7 - O Município se compromete a prestar, verbalmente ou por escrito;" ao Fornecedor informações que
visem esclarecer ou orientar o fiel cumprimento desta Ata e a providenciar a publicação resumida do objeto
deste instrumento no Diário Oficial do Município.
10. DA ENTREGA
10.1 - Os materiais serão entregues no local e prazo indicados na SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD e
recebidos por servidor responsável designado pela unidade administrativa equivalente da unidade
solicitante, o qual procederá a conferência, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.
Parágrafo Primeiro - O recebimento do objeto aqui registrado só se dará após adotados, pelo Município,
todos os procedimentos previstos no art. 73, inciso II, da Lei n.° 8.666/93.
Parágrafo Segundo - O Município rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento de
material em desacordo com as especificações do objeto da licitação.
10.2.:'= O Fornecedor se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e
pontualidade da entrega do material, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o Município;
10:3 - Em caso de divergência entre a SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD e a Nota Fiscal/Fatura ou entre
os objetos efetivamente entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, para adoção ,
das providências cabíveis.
10.4 - O prazo de entrega do material será de até 5 dias corridos, contados a partir da assinatura da
SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD pelo Fornecedor.
10.5- O fornecimento do material somente será considerado concluído mediante a emissão de atesto na
lota Fiscal, expedido pelo setor de recebimento de material, através do carimbo padrão.
10.6 - O prazo estabelecido no item 8.4 poderá ser prorrogado, quando solicitado pelo Fornecedor e desde
que ocorra motivo justificado, comprovado e aceito pela Xxx.
10.7 - O Fornecedor se comprometerá em manter durante toda a execução deste instrumento, em
compátibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
Edital.
11. DAS PENALIDADES
11.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas na Ata, sujeitará o Fornecedor
às sanções previstas nas legislações que regem o edital, sendo, contudo, garantida a prévia e ampla defesa
em processo administrativo.
11.2 - A inexecução, parcial ou total, do Contrato ou da Autorização para Fornecimento de Material SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD, ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade
para licitar e contratar com a Xxx Pública e multa, de acordo com a gravidade da infração.
11.3 - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
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I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o Contrato
ou a Autorização para Fornecimento de Material - SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD, dentro de 10 (dez)
dias corridos, contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia
subseqüente ao trigésimo dia.
11.4 - O Município se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao Fornecedor o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas na Ata.
11.5 - As multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o Fornecedor da
esponsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
11.6 - Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o Fornecedor sujeitar-se-á às penalidades de
impedimento temporário de licitar com a Xxx Pública e de declaração de inidoneidade que poderão ser
cumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão da Ata e cancelamento do registro.
11.7 - A recusa injustificada do Fornecedor em assinar a Ata de Registro, dentro do prazo previsto,
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades cabíveis.
11.8 - O Fornecedor se comprometerá a ressarcir ao Município o equivalente a todos os danos decorrentes
de atraso, paralisação ou interrupção da entrega do material, exceto quando isto ocorrer por exigência do
Município ou, ainda, por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser devidamente
comunicadas ao Município no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência.
11.õ- O Fornecedor manterá sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão-de-obra
parar éxecução completa e eficiente do objeto deste instrumento;
11. DA RESCISÃO CONTRATUAL
11.1 - Constituem motivos de rescisão do Contrato, as hipóteses elencadas no Art. 78, da Lei n.° 8.666/93
11.2 - Caso o Município não utilize a prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra
integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital.
11.3 - A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições previstas no Art. 79 da
Lei n.° 8.666/93.
11.4 - O Fornecedor reconhece os direitos do Município nos casos de rescisão previstos nos Arts. 77 a 80
da Lei n.° 8.666/93.
12..DA COBRANÇA JUDICIAL
11.1 !- As importâncias devidas pelo Fornecedor serão cobradas através de processos de execução,
ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
13. DA FISCALIZAÇÃO
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13.1 - A fiscalização do objeto deste instrumento será exercida pela
13.2 - Em caso de divergência entre a SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD e a Nota Fiscal/Fatur ou entre
os produtos efetivamente entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, sendo a
ocorrência comunicada a SSA para adoção das providências cabíveis.
13.3 - A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização por parte do Município não eximirá o Fornecedor
da total responsabilidade na execução deste fornecimento.
DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
14.1. O Fornecedor se obriga a proceder ao fornecimento do material, objeto deste instrumento na
conformidade do constante no Edital, e que, com seus anexos, integra este termo, independentemente da
transcrição, para todos os fins e efeitos legais.
,5.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. O Município não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Fornecedor com terceiros,
ainda que vinculados à execução do presente instrumento.
DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
15.1. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador,
sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.
15.2. O registro do Fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa em processo
administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação, quando:
I — o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, Autorização
para Fornecimento de Material e Contrato;
II - o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços;
- o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato, decorrente do Registro de Preços, por um
dos motivos elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.° 8.666/93.
15.3. Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente nas seguintes
hipóteses:
I - quando se tornarem superiores aos praticados pelo mercado;
II - por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
15.4. A comunicação do cancelamento do registro do Fornecedor, será feita por escrito, juntando-se o
comprovante de recebimento nos autos que deram origem ao registro.
15.5. No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será
feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da
data da publicação.
15.6. O Fornecedor poderá pedir o cancelamento do preço registrado, mediante solicitação por escrito,
desde que comprove estar definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do
instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.
15.7. A solicitação do Fornecedor para cancelamento do Registro de Preços não o desobriga do
Fornecimento dos produtos até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas no instrumento
convocatório e na presente Ata.
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15.8. Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para a aquisição oos bens
constantes do Registro de Preços.

16. DO FORO
16.1. Fica eleito o foro da comarca de XXXX, Estado da Bahia, para dirimir eventuais conflitos originados
pela presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que possa ser.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e
forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.
XXXX, de

de 20xx.

Assinaturas:
Contratante
Fornecedor

Fornecedor

Fornecedor

NA
1,\
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ANEXO V
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
ASSUNTO:
Preçon° 006/2020

, objeto do Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de

Designação de Representante

Através da presente credenciamos o (a) Sr.(a)
n°

portador (a) da Carteira de Identidade

e cadastro no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n°

a

participar da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Araci, na modalidade de Pregão Eletrônico
para Sistema de Registro de Preço n° 006/2020, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL,
outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa

bem corno
formular propostas, ofertar lances, recorrer, renunciar e praticar todos os demais atos inerentes ao
certame.

de

de 2020.

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO
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ANEXO VI
(modelo)
(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO (EM ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 40 DA LEI
N° 10.520/2002) - PLENO CONHECIMENTO

A empresa

inscrita no CNPJ sob o n°

sediada

DECLARA, que cumpre plenamente os requisitos exigidos

para sua habilitação, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4°, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002,
referente ao Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preçon° 006/2020,
estando ciente das
penalidades aplicáveis nos casos de descumprimento.

em

de

de 2020.
.4N

Assinatura do Representante Legal.
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preçon° 006/2020

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n°
9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não empregamos menor de 12 (doze) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

de

de

Local e data

Licitante interessado
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ANEXO VIII
IMPEDIDO DE CONTRATAR

Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preço n° 006/2020

DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO SE ENCONTRA SUSPENSO DE LICITAR OU IMPEDIDO
DE CONTRATAR

Declaro, na condição de licitante, não estar suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer
entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta.

de

de

Local

e_Data
reG

Licitante Interessado
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

(Papel timbrado ou carimbo da emPresa)

À
PREFEITURA DE ARACI - BANIA

REF. Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preço n° 006/2020

A empresa

com sede na
n°

C.N.P. J.

n°

, DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código
Penal, que se enquadra na situação de

(microempresa ou empresa de

pequeno porte) nos termos da Lei Complementar n° 123/2006 e que inexistem fatos supervenientes que
conduzam ao seu desenquadramento dessa situação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)

Local e data
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ANEXO X
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, MUNICÍPIO DE XXXX E, DO OUTRO,

O MUNICÍPIO DE XXXXXX Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça XXXXXX - BA,
inscrito no CNPJ sob número )00(X, neste ato representado pelo xxxxxxxxx, o Sr. Xxxxxxxxxxx, doravante
udnominado CONTRATANTE, e a empresa

inscrito no CNPJ sob n°

situada à

neste ato representada por
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por
celebram o presente contrato decorrente do Pregão Eletrônico para

Sistema de Registro de Preço n° 006/2020, contido do processo administrativo n° )0000( e regido pela Lei
Federal n° 10.520 de 17 de julho de 2002 e pelo Decreto Municipal n°4.595/2017 e subsidiariamente pela
Lei Federal n° 8.666/93, e se comprometem a observar as condições contidas nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
1.1 O objeto do presente Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTICIOS (LOTE 01) E MATERIAIS DE LIMPEZA (LOTE 02) PARA FORMAÇÃO DE CESTAS
P SICAS A SEREM DISTRIBUIDA A FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO NUTRICIONAL E
SuCIAL, PARA GARANTIR O ENFRETAMENTO DA COVID-19 EM ARACI — BA, CONFORME
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTES E LAZER, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta
vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição, e na Ata de Registro de Preço
n°000/2020.
1.2 Discriminação do objeto:

Fornecedor (Razão Soda , CNPJ, endereço, contatos, representantes)
ITENS

NOME PADRONIZADO/DESCRIÇÃO

UND

QTD

VLR.UNIT

TOTAL

1.3. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e
dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de até 50%
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(cinqbernameoccento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo
celebrados entre as partes, na forma art 4°-I da Lei 13.979/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA
2.1. Este Contrato terá vigência até o dia 31/12/2020, a partir da data de assinatura, prorrogáveis nos termos
do art. 57, II, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1 A CONTRATADA se obriga a:
p1 Disponibilizar o produto descrito na Cláusula Primeira deste contrato, nos prazos, condições estabelecidas
no edital Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preço n° 006/2020, no local e tempo requeridos,
Mediante requisições do preposto autorizado;
Assegurar a boa qualidade do produto e garantia correspondente, indicada pelo fabricante e pelo Código
de Defesa do Consumidor;
As providências e despesas relativas ao pagamento de qualquer tributo que inicia ou venha a incidir sobre
contrato serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos causados por
descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste edital;
Não transferir ou cedera contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da
CONTRATANTE;
Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o prévio consentimento da
C^NTRATANTE;
Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele mantidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
APresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas no presente contrato;
Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos
bancários ou descontos de duplicatas.
A Contratada deve possuir capacidade técnica para o fornecimento imediato dos produtos, assegurando a
devida formalidade e higiene..
I)

A contratada responderá por danos, dolosa ou culposa causada à contratante a seus servidores ou a
terceiros, na execução do fornecimento e pela má qualidade do objeto do presente contrato, com exclusão da
Contratante de seus efeitos, para todos os fins de efeitos, sejam eles de natureza civil ou criminal. O produto
será avaliado pela qualidade, podendo a contratante recusar o recebimento e solicitar a substituição dos
produtos com problemas.
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k
O produto mesmo entregue e aceito fica sujeito à substituição desde que comprovada a pré-existência
de defeitos, má-fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte, bem como alterações da
estabilidade dentro do prazo de validade que comprometa a integridade do produto.

A contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive aquelas
relativas às especificações.
Após a assinatura do contrato a contratada deverá, através de seus prepostos, no prazo de 24 (vinte e
«atro) horas, entrar em contato com a Diretoria de Arrecadação da SEFAZ para obter informações sobre as
ursposições dos dados e demais informações técnicas que se fizerem necessárias para a perfeita execução do
fornecimento, objeto da presente licitação;
ID)

Quando da assinatura deste instrumento a CONTRATADA deverá especificar a conta corrente

através da qual serão efetuados os pagamentos devidos, ressalvando que a instituição financeira
mantenedora da referida conta será indicada pela Secretaria Municipal da Fazenda.
PARÁGRAFO ÚNICO — Ficarão a cargo da CONTRATADA, todas as despesas e custos decorrentes da
execução do contrato, bem como dos tributos, obrigações trabalhistas e sociais, seguros e todos os demais
custos,diretos e indiretos, necessários à execução do objeto desta Licitação.

CLÁUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
4.1 0.CONTRATANTE se obriga a:
Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar a execução do fornecimento;
Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à CONTRATADA;
Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e incorretas,
ficando, nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir:após a apresentação das novas
faturas corretas;
Notificar por escrito, à CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste Contrato;
Declarar os produtos efetivamente entregues.
Efe‘ttiar
, o pagamento devido pelo FORNECIMENTO, desde que cumpridas todas as formalidades e
exigências contidas neste contrato;
Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes solicitados pelos profissionais da CONTRATADA;
C6municar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do exigido neste
contrato;
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A entrega dos PRODUTOS deverá ocorrer de forma PARCELADA, sendo que todos os custos de frete,
seguros, encargos e outros, seja de total responsabilidade da empresa contratada, isentando totalmente a
Secretaria
Municipal destes encargos;
A distribuição dos produtos será de responsabilidade pela Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL,
ESPORETES E LAZER
Comunicará CONTRATADA as ocorrências para que sejam adotadas medidas corretivas;
I) Indicar o grupo de trabalho responsável pela execução do contrato;

m)Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos profissionais da
CONTRATADA ou por seus prepostos.

CLÁUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO
5.1. O valor do presente contrato é de R$

), constante da proposta integrante da
licitação Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preçon° 006/2020, aceito pela CONTRATANTE,
entendido este como preço justo e suficiente para a total fornecimento objeto deste instrumento.
5.2. Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e, dentro do cronograma de
pagamento financeiro. Na data da apresentação da fatura o contratado deverá estar de posse, em plena
vigência, da CND de INSS, da CRF de FGTS, da CNDT e das certidões de regularidade com as fazendas
estadual, federal e municipal, sob pena de não pagamento.

5.2.1 O pagamento será efetuado pela Administração para a empresa a ser contratada da seguinte forma:
-isalmente, conforme fornecimento, exclusivamente através de crédito em conta especificada pelo
credor e mantida em instituição financeira indicada pela SEFAZ {conforme Decreto Municipal n°
4.914/2018 no prazo de até 05(cinco) dias, podendo em caso excepcional haver a antecipação do pagamento
devidamente fundamentado, contados a partir da apresentação da Nota Fiècal/Fatura e depois de atestada
pelo Contratante o recebimento parcial/definitivo do objeto licitado.
5.2.2. Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação
da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua correção.
Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente
corrigida.
5.2.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtúde de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste
de preço.
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