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AVISO REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL
A Pregoeira do município de Ribeira do Pombal torna pública a REPUBLICAÇÃO do PREGÃO ELETRÔNICO Nº
009/2021, abertura dia 02 de junho de 2021, às 09h00min. (horário de Brasília). – Objeto: Aquisição de
material de consumo (gêneros alimentícios) destinado a atender às necessidades dos alunos
matriculados na Rede Municipal do Ensino Fundamental I e II, Educação de Jovens e Adultos (EJA),
Atendimento Educacional Especializado (AEE), Pré-escolas e Creches localizadas nesta
municipalidade, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. –
Local: Portal de Compras do Gov. Federal – w.w.w.comprasgovernamentais.gov.br. Os interessados poderão
obter o Edital e seus anexos no endereço eletrônico https://sai.io.org.br/ba/ribeiradopombal/site/licitacoes
ou comprasgovernamentais.gov.br. Ribeira do Pombal/BA, 20 de maio de 2021. Vágna das Neves Simplício –
Pregoeira.
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ESCLARECIMENTOS
Processo Administrativo:082/2021
Concorrência N°001/2021
Interessado: augusto@editalassessoria.com.br

OBJETO: “Aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios) destinado a atender às necessidades dos alunos

matriculados na Rede Municipal do Ensino Fundamental I e II, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Atendimento Educacional
Especializado (AEE), Pré-escolas e Creches localizadas nesta municipalidade".

Cuidam-se pedido de esclarecimentos, encaminhado a esta CPL, através do endereço eletrônico:
augusto@editalassessoria.com.br, conforme transcrito a seguir:
augusto@editalassessoria.com.br

Qua, 12/05/2021 18:39
Para: Você; augusto@editalassessoria.com.br

Boa tarde Sr.(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, segue tempestivamente
solicitação de esclarecimento referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº
09/2021, cujo objeto é: “Aquisição de material de consumo (gêneros
alimentícios) destinado a atender às necessidades dos alunos
matriculados na Rede Municipal do Ensino Fundamental I e II, Educação de
Jovens e Adultos (EJA), Atendimento Educacional Especializado (AEE),
Pré-escolas e Creches localizadas nesta municipalidade"
Questionamento 1:
Está prevista na alínea “d” do inciso XIV do Art. 40 da Lei 8.666/93 a
obrigatoriedade de indicação do índice de compensação financeira por
eventuais atrasos ou antecipações de pagamentos:
“Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série
anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o
regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida
por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e
proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará,
obrigatoriamente, o seguinte:
(...)
XIV - condições de pagamento, prevendo:
(...)
d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e
descontos, por eventuais antecipações de pagamentos;”
Porém não localizamos no Edital esta informação, portanto, questionamos:
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Qual será o índice de correção monetária em caso de eventual atraso de
pagamento sem que haja culpa da contratada?
Questionamento 2:
Não localizamos no edital o prazo e local de entrega do objeto licitado,
como essa informação é de suma importância para que todas as licitantes
analisem a viabilidade técnica de participação no certame solicitamos
essa informação.
Questionamento 3:
O item 5 do Edital cita:
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes
encontram-se no Termo de Referência.
Porém ao analisarmos o termo de referência não localizamos o prazo para
pagamento após emitida a nota de empenho, portanto solicitamos essa
informação.
Desde já agradecemos e nos colocamos a disposição para qualquer dúvida,
Atenciosamente,
Augusto César Cardoso Freitas
CPF: 108.689.646
(34) 99970-1928

1.Resposta:
Solicitado ao departamento de compras, responsável pelo Termo de Referência que integra o edital, a mesma
encaminhou as devidas correções feitas ao termo de referência, conforme segue abaixo:

5. VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste Termo é de 12 (doze) meses, com início na data de sua assinatura, prorrogável na forma
do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993, caso de firma contratos, e no caso de atas de registros de preços não
podendo ultrapassar o prazo total de 12 meses.
6. PAGAMENTO
O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes segue na classificação abaixo:
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A CONTRATADA deverá entregar, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao do fornecimento, nota fiscal/fatura dos
serviços, emitida em 1 (uma) via, para fins de liquidação e pagamento.
A atestação da nota fiscal/fatura correspondente ao fornecimento caberá ao fiscal do contrato ou a outro
servidor designado para esse fim.
No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues à CONTRATANTE em data posterior à indicada no
item 2 desta cláusula, será imputado à CONTRATADA o pagamento dos eventuais encargos moratórios decorrentes.
O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da protocolização da
nota fiscal/fatura.
O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA.
Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA caso exista pendência quanto à Justiça do Trabalho e às Fazendas
Federal, Estadual e Municipal, incluída a regularidade relativa à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS).
O descumprimento, pela CONTRATADA, do estabelecido no item 5.7, não lhe gera direito a alteração de preços ou
compensação financeira.
A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir, cautelar ou
definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou
indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato.
No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto,
serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano),
capitalizados diariamente em regime de juros simples.
O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N =
Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação
financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.
7. REAJUSTE
O valor da prestação dos serviços será reajustado anualmente, com base na variação do índice acumulado IPC/Fipe
ocorrida no período, ou por qualquer outro índice que venha a lhe substituir.
8. ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital, no
endereço Rua Júlio Guerra de Almeida, 161, Centro, Ribeira do Pombal/BA. (Casa da Merenda).
Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
I - em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
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b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;
II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação.
§ 1o Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.
§ 2o O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou
do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou
pelo contrato.
9. FISCALIZAÇÃO
A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na
forma estabelecida na portaria a ser emitida pelo departamento competente.
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Fornecer os bens conforme especificações contidas no Anexo II - Termo de Referência e de sua proposta, com a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários.
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao contratante a superveniência de fato
impeditivo da manutenção dessas condições.
Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais, previdenciárias, trabalhistas e comerciais decorrentes
da execução do presente contrato.
Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a
legislação em vigor pertinente ao objeto e às obrigações assumidas na presente licitação, bem como, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.
Responder diretamente por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a causar ao contratante ou a
terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução do contrato, independentemente de
outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
Atender integralmente o Edital.
O Contratado deverá, se for o caso, apresentar Programa de Integridade, nos termos da Lei Estadual nº 15.228, de
25 de setembro de 2018 e do seu Regulamento.
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DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Exercer o acompanhamento e a fiscalização do contrato, por servidores designados para esse fim, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo contratado, de acordo com as cláusulas contratuais e
os termos de sua proposta.
Notificar o contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do contrato,
fixando prazo para a sua correção.
Aplicar, garantidos a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das
obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.
Pagar o contratado o valor resultante do fornecimento, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual, o contratante poderá aplicar sanções de natureza moratória e
punitiva ao contratado, diante do não cumprimento das cláusulas contratuais.
Com fundamento no artigo 7º da Lei federal nº 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com o Estado e
será descredenciado do cadastro de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem
prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa, o contratado que:
Apresentar documentação falsa;
Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
Falhar na execução do contrato;
Fraudar a execução do contrato;
Comportar-se de modo inidôneo;
Cometer fraude fiscal.
Configurar-se-á o retardamento da execução quando o contratado:
Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 7 (sete) dias contados da data da ordem de
serviço;
Deixar de realizar, sem causa justificada, os fornecimentos definidos no contrato por 3 (três) dias seguidos ou por
10 (dez) dias intercalados.
A falha na execução do contrato estará configurada quando o contratado descumprir as obrigações e cláusulas
contratuais, cuja dosimetria será aferida pela autoridade competente, de acordo com o que preceitua o item 12.10.
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Reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, e 97, parágrafo único, da Lei
federal nº 8.666/1993.
O contratado que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeito, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
Multa:
Compensatória de até 10% sobre o valor total atualizado do contrato nos casos de inexecução, execução imperfeita
ou em desacordo com as especificações e negligência na execução do objeto contratado, e nos casos de
descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente;
Moratória de até 0,5% por dia de atraso injustificado sobre o valor mensal da contratação, até o limite de 30 dias.
Impedimento de licitar e de contratar com o estado e descredenciamento no cadastro de fornecedores, pelo prazo
de até cinco anos.
As multas compensatória e moratória poderão ser aplicadas cumulativamente, sem prejuízo da aplicação da sanção
de impedimento de licitar e de contratar.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei federal nº 8.666/1993.
O valor da multa poderá ser descontado da garantia contratual.
Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela
sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventuais devidos pelo contratante.
Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o contratado obrigado a recolher a importância
devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.
Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo contratado ao contratante, o débito será
encaminhado para inscrição em dívida ativa.
Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, essa deve ser
complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitação do contratante.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o
caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
A aplicação de sanções não exime o contratado da obrigação de reparar os danos, perdas ou prejuízos que venha a
causar ao ente público.
O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no instrumento, poderá ser rescindido
unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII, XVII e XVIII da
Lei federal nº 8.666/1993.
As sanções previstas neste item não elidem a aplicação das penalidades estabelecidas na Lei federal nº
12.846/2013, conforme o disposto no seu art. 30.
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Será publicado a integra da presente resposta, Edital rerratificado, e aviso de abertura de licitações abrindo novo
prazo para realização da sessão, no diário Oficial do Município no endereço eletrônico
https://sai.io.org.br/ba/ribeiradopombal/site/licitacoes/ é https://sai.io.org.br/site/diariooficial.
Sem mais, 

Diretoria de Licitações. 
Ribeira do Pombal/BA, 20 de maio de 2021. 

Vágna das Neves Simplicio.
Diretora de Licitações

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 84DOY1PNLGJWW9QVW2GNMG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

