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

PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 049/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021
OBJETIVO: Contratação de empresa para aquisição de peixes para distribuição
gratuita para famílias em Situação de Vulnerabilidade Social do Município de Elísio
Medrado, no período da Semana Santa, conforme descrição no anexo I do Edital, e
mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei 8.666/93.
Obtivemos, através do acesso do diário oficial de Elísio nesta data, cópia do
instrumento convocatório da licitação acima identificada. Visando à comunicação
futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o
recibo de retirada do edital e remetê-lo ao Setor de Licitações, pelo e -mail
licitaelisio@gmail.com
A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município de Elísio da
responsabilidade da comunicação, por meio de fax ou e-mail de eventuais
esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como
de qualquer informação adicional, não cabendo posteriormente qualquer
reclamação.
EMPRESA: ________________________________________________________________________
CNPJ/MF: ________________________________________________________________________
ENDEREÇO: _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
CIDADE: ________________________________________________________________________
TEL:(______) _____________________________________________
EMAIL: ___________________________________________________________________________
PESSOA PARA CONTATO: __________________________________________________________
DATA: ______ DE _______________ DE 2021
_____________________________________________
ASSINATURA:
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ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
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EDITAL DE LICITAÇÃO
I. REGÊNCIA LEGAL
LEI FEDERAL 8.666/93 LEI ESTADUAL 4.660/86 E LEI 6.321/91
II. ÓRGÃO INTERESSADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
III.MODALIDADE
Pregão Presencial no 002/2021

IV.PROCESSO ADMINISTRATIVO NO
049/2021

V. TIPO DE LICITAÇÃO
MENOR PREÇO POR LOTE

VI.FORMA DE FORNECIMENTO
AQUISIÇÃO PARCIAL

VII.

OBJETO:

Seleção de propostas destinadas a aquisição de peixes para distribuição gratuita para
famílias em Situação de Vulnerabilidade Social do Município de Elísio Medrado, no
período da Semana Santa, conforme descrição no anexo I do Edital, e mediante
condições estabelecidas na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei 8.666/93.
VIII. LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À
HABILITAÇÃO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES
DATA: 17 de março de 2021
HORA: 8:30hs
LOCAL: Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro CEP: 45.305-000 – Elísio Medrado
- Bahia
IX.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Órgão / Unidade:
0205001
Atividade:
2047
Elemento da Despesa:
3.3.90.32.00.00/3.3.90.30
Fonte:
00
X. PRAZO DE ENTREGA
XI.EDITAL DISPONÍVEL
07 (DIAS) APÓS SOLICITAÇÃO
www.elisiomedrado.ba.io.org.br
XII. LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE
EDITAL
Endereço
Sala da COPEL Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro CEP: 45.305-000 – Elísio
Medrado - Bahia FONES.: (75) 3649-2113
Pregoeiro: Marcos Antonio Ferreira Pessoa - Decreto nº 013 Publicado em 07 de
janeiro de 2021, publicado em 09.01.2021
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ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
CNPJ 13.693.379/0001-04CEP: 45.305-000
Elísio Medrado - Bahia

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021
O Município de Elísio Medrado, Estado da Bahia, nos termos da legislação em vigor,
leva ao conhecimento de interessados que fará realizar à Praça Salvador Andrade, s/nº.
Centro, Elísio Medrado, Bahia, CEP: 45.305-000., na sede municipal, licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº.002/2021. Aquisição de peixes para
distribuição gratuita para famílias em Situação de Vulnerabilidade Social do Município
de Elísio Medrado, no período da Semana Santa, conforme descrição no anexo I do
Edital, e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei
8.666/93.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1

Esta licitação será regida pelas normas contidas na Lei nº. 8.666/93 e
alterações posteriores.

1.2

O Presente edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos dias
úteis, no horário de expediente da Prefeitura, no Paço Municipal, no
Departamento de Licitações, até 24 horas antes da data de recebimento das
propostas.

1.3

Os documentos de Habilitação e Proposta de Preço deverão ser entregues ano
horário estabelecido no edital.

1.4

Serão aceitas propostas enviadas pelo correio ou outros meios de transporte,
ficando a responsabilidade da entrega da documentação ao proponente até o
horário e data supra referida.

1.5

Após a data e o horário previstos para a entrega das propostas, nenhum
documento ou proposta serão aceitos.

1.6

Aos interessados serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos
relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias
ao cumprimento de seu objeto, na Prefeitura Municipal de Elísio Medrado, na
sala de Licitação, ou pelo telefax (75) 3649-2112. As consultas só serão
recebidas até 5 (cinco) dias úteis antes da data marcada para recebimento dos
envelopes. As respostas serão colocadas a disposição dos interessados, até 3
(três) dias antes da data referida no item 1.3. deste Edital.

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO
2.1
O objeto desta licitação é a aquisição de peixes para distribuição gratuita para
famílias em Situação de Vulnerabilidade Social do Município de Elísio Medrado, no
período da Semana Santa, conforme descrição no anexo I do Edital, e mediante
condições estabelecidas na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei 8.666/93.
3 - PAGAMENTOS E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
3.1. Os pagamentos serão efetuados, mediante cheque nominal e de acordo com as
condições constantes na proposta, com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura
correspondente e de acordo com as demais exigências administrativas em vigor.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NO+EXB8S0BROVROB49GGSA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
5 de Março de 2021
6 - Ano - Nº 2562

Elísio Medrado

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

3.2. Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade do contratado junto
aos órgãos fazendários, mediante consulta “on-line”, cujos comprovantes serão
anexados ao processo de pagamento.
Dotações Orçamentárias:

Órgão / Unidade:
Atividade:
Elemento da Despesa:
Fonte:

0205001
2047
3.3.90.32.00.00/3.3.90.30
00

4 – CREDENCIAMENTO
Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto o pregoeiro por um
representante devidamente munido de documento hábil, que o credencie a participar
desta sessão pública.
4.2. Para fins de credenciamento o licitante poderá adotar o modelo na forma prevista
no Anexo II (Modelo de Credencial), acompanhado da devida identificação através de
sua Carteira de Identidade ou outro documento, com foto, equivalente.
4.3. Juntamente com a procuração ou credencial, deverá ser apresentada
DECLARAÇÃO do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação constantes do Edital, conforme Anexo IV (Modelo de Declaração de
Atendimento às Condições de Habilitação), para fins de cumprimento do disposto no
art. 4º, inciso VII, da Lei Federal n° 10.520/02.
4.4. Comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte (para as licitantes que assim se enquadrarem) da forma que segue abaixo:
4.5 Parágrafo Único – Em hipótese alguma serão aceitos documentos diferentes dos
citados acima para efeito de comprovação do enquadramento de Micro Empresa e
Empresa de Pequeno Porte.
4.6 A não entrega da Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação deste
Edital, bem como dos documentos exigidos nos itens 5.2 e 5.3, implicará em não
recebimento, por parte do pregoeiro, dos envelopes contendo Proposta de Preços e de
Habilitação e, portanto, a não aceitação da licitante no certame licitatório.
4.7 - A não entrega da Declaração de Enquadramento de Micro Empresa ou de
Empresa de Pequeno Porte, ou apresentação de documento diferente do exigido no item
4.4 deste edital implicará na anulação do direito da mesma em usufruir o regime
diferenciado garantido pela Lei Complementar 123/06.
4.8 Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante, que será o único admitido
a intervir no procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos
previstos neste edital, por sua representada.
4.9 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, somente
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será aceita com firma reconhecida de dirigentes, sócios ou proprietários da empresa
proponente e deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou
contrato social, extrato consolidado ou da última alteração estatutária ou contratual,
no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos a assumir obrigações em
decorrência de tal investidura.
4.10 – A ausência de representante não excluirá a licitante do certame e seus envelopes
serão admitidos desde que atendam as exigências do edital e venham acompanhados
dos documentos descritos nos itens 4.3, 4.4, 5.2 e 5.3, prosseguindo-se com os demais
atos do pregão mesmo com essa ausência.
4.10.1 - A ausência de representante legal implicará de imediato, na impossibilidade da
formulação de lances após a classificação preliminar, bem como na perda do direito de
interpor recurso das decisões do (a) Pregoeiro (a), ficando a licitante impedida de se
manifestar durante os trabalhos.
5 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1. Poderão participar deste Pregão, as empresas que tenham ramo de atividade
compatível com o objeto desta licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive
quanto à documentação requisitada no item 9 deste Edital.
5.2. Não poderão participar da presente licitação:
5.2.1. pessoas físicas;
5.2.2. empresas que possuam restrições quanto à capacidade técnica ou operativa,
personalidade e capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal;
5.2.3. empresas que estejam sob concordata ou falência, concurso de credores,
dissolução ou liquidação;
5.2.4. 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.
5.2.5. empresas que não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriores
firmados ou que, embora ainda vigente, se encontrem inadimplentes com qualquer das
obrigações assumidas, quer com esta Prefeitura, quer com outros órgãos e entidades
públicas.
5.2.6. empresas estrangeiras que não funcionem no País;
5.2.7.empresas que possuam participação direta ou indireta de sócios, diretores ou
responsáveis técnicos que tenham vínculo empregatício com esta Prefeitura Municipal.
5.3. Os licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, a verificação
minuciosa de todos os elementos fornecidos, comunicando por escrito até 2 (dois) dias
úteis antes da reunião de abertura da licitação, os erros ou omissões porventura
observados.
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5.3.1. A não comunicação no prazo acima estabelecido implicará na tácita aceitação dos
elementos fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação
posterior com base em imperfeições, omissões ou falhas.
5.3.2. Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita dos
recursos deverão ser protocolados junto à Comissão Permanente de Licitação no horário
de funcionamento normal da repartição, não sendo aceitos, em nenhuma hipótese,
aqueles encaminhados via fax ou por meio eletrônico.
5.4. Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os
respectivos prazos legais.
6- FORMA E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
6.1. Os elementos que compõem a PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO, serão
apresentados em 01 (uma) via lacrado, o qual deverá conter na parte frontal:
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Pregão Presencial n°: 002/2021
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de peixes para distribuição gratuita
para famílias em Situação de Vulnerabilidade Social do Município de Elísio Medrado, no
período da Semana Santa, conforme descrição no anexo I do Edital, e mediante
condições estabelecidas na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei 8.666/93.
Nome e Endereço e telefone do licitante:
Identificação dos Envelopes:
- ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
- ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO
6.2. A colocação de elemento(s) do envelope da Proposta Comercial no envelope da
Documentação acarretará a desclassificação do licitante.
6.3. Não será admitido encaminhamento de documentação e proposta via fax, via postal
ou similar.
7 - PROPOSTA DE PREÇOS
7.1. A proposta compreenderá os preços unitários, para formação do preço global, de
acordo com as especificações contidas no anexo, bem como a soma dos preços mensais,
conforme ANEXO n° I, que deverão ser apresentada dentro do envelope opaco, lacrado e
rubricado pelo licitante, identificado como Nº 01 PROPOSTA DE PREÇO, formulada
conforme modelo constante no Anexo IV deste Edital, obedecendo aos seguintes
requisitos:
7.1.1. em uma via, impressa preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante
(exceto documentos emitidos por terceiros que sejam a ela anexados, quando couber),
rubricada em todas as suas páginas e assinada na última, sob carimbo, pelo
representante legal, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas,
redigida em língua portuguesa, salvo expressões técnicas de uso corrente em outra
língua.
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7.1.2. Preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após a casa decimal;
7.1.3. preço unitário e total de cada um dos itens cotados, em algarismo e por extenso,
prevalecendo o primeiro caso haja divergência entre o valor unitário e o total e, entre os
expressos em algarismos e por extenso, considerado este último;
7.1.4. Conter declaração que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas
relativas aos custos dos serviços, taxas, impostos e demais encargos incidentes,
constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante para
execução completa do contrato;
7.1.5. conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preço ou qualquer outra
condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;
7.1.6. conter declaração, em papel timbrado do licitante, assinada pelo responsável
legal da empresa, que os serviços cotados atendem todas as exigências do Edital
relativas às especificações e características, inclusive técnicas;
7.1.7. Validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação.
7.2. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos incorretamente cotados
ou omitidos da Proposta de Preço serão considerados como inclusos nos preços, não
sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os
serviços respectivos serem fornecidos à Prefeitura Municipal de Elísio Medrado sem
quaisquer ônus adicionais.
7.3. A apresentação da proposta comercial implica na aceitação plena e total das
condições deste Edital, sujeitando o licitante às sanções previstas no art. 87 da Lei
Federal n.º.8666/93.
7.4. As propostas comerciais serão abertas pelo pregoeiro, em ato público, no dia,
horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital.
7.5. Abertos os envelopes contendo as propostas, o pregoeiro e sua Equipe de Apoio
rubricarão todas as folhas e demais documentos que integram as propostas comerciais
apresentadas pelos licitantes.
7.6. A aceitação da proposta será feita observando-se a exeqüibilidade dos preços
unitários propostos.
7.7. Serão desclassificadas as propostas que:
7.7.1. não atendam às exigências do edital e seus anexos;
7.7.2. contiverem emendas, borrões ou rasuras;
7.7.3. apresentem cotação de opção do material (proposta alternativa);
8 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES
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8.1. O processo de julgamento das propostas será efetuado pelo menor preço.
8.2. Será classificado pelo pregoeiro o licitante que apresentar proposta com menor
preço e os demais licitantes que apresentarem propostas com preços até 10% (dez por
cento) superior àquela de menor preço.
8.3. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos
proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e
decrescentes.
8.3.1 Na etapa de lances verbais, um licitante não poderá oferecer lance com diferença
menor que R$ 100,00 (cem reais) do menor lance anterior;
8.5. O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma
seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de
maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
8.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro,
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do
último preço por ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
8.7. Caso não sejam apresentados lances verbais, será verificada a conformidade entre
a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
8.8. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor.
8.9. Para fins de julgamento das propostas, o pregoeiro e sua Equipe de Apoio levarão
em conta o critério de menor preço.
8.10. Caso a proposta de menor preço não seja aceitável, o licitante será desclassificado
e o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a
apuração de uma proposta válida.
8.11. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste Edital,
sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento ou ainda preços manifestamente inexeqüíveis, comparados aos preços de
mercado.
8.12. No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, o pregoeiro
convocará todos os licitantes para, no prazo de 08 (oito) dias úteis, apresentarem novas
propostas escoimadas das causas de sua desclassificação.
8.13. No caso de absoluta igualdade de duas ou mais propostas, adotar-se-ão os
critérios definidos no § 2º, do art. 45, da Lei Federal n.º 8.666/93.
8.14. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e
seus Anexos.
8.15. Nas situações previstas nos itens 8.8 e 8.10, o pregoeiro poderá negociar
diretamente com o licitante para que seja obtido preço melhor.
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9 - DA HABILITAÇÃO
9.1. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das
suas condições de habilitação.
9.2. No Envelope n° 02 (Documentação) deverão constar os documentos exigidos para
habilitação, apresentados em 1 (uma) via, devidamente encadernada, com todas as
páginas rubricadas pelo representante legal.
9.2.1. quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA:
9.2.1.1. registro comercial no caso de empresa individual;
9.2.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
9.2.1.3. inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;
9.2.1.4. decreto de autorização, devidamente arquivado em se tratando de empresas ou
sociedades estrangeiras em funcionamento no País;
9.2.2. quanto à REGULARIDADE FISCAL, PREVIDENCIÁRIA E FUNDIÁRIA:

a)
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda (CNPJ/MF);
b) - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades
e compatível com o objeto contratual;
C - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através da apresentação da
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em conjunto
com a Secretaria da Receita Federal, comprovando a inexistência tanto de débitos
inscritos quanto de não inscritos na Dívida ativa da União, ou outra(s) equivalente(s),
tal(ais) como certidão(ões) positiva(s) com efeito de negativa(s), na forma da lei e
Certidão Negativa de Débitos – CND ou Certidão Positiva com efeito de Negativa relativa
à Seguridade Social (INSS), exigida no artigo 47, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal nº
8.212/91 e alterações posteriores, ou outra equivalente, na forma da lei, devidamente
comprovadas documentalmente pela licitante ambas sanada com a apresentação da
“CERTIDÃO CONJUNTA”
D - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, através da apresentação de
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Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS) expedida pela Secretaria de
Estado de Fazenda e da Certidão da Dívida Ativa Estadual comprovando a
inexistência de débitos inscritos, ou outra(s) equivalente(s), tal(ais) como certidão(ões)
positiva(s) com efeito de negativa(s), na forma da lei;
E - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através da apresentação de
Certidão de Regularidade de Tributos Municipais (ISS) expedida pela Secretaria
Municipal de Fazenda, e da Certidão da Dívida Ativa Municipal comprovando a
inexistência de débitos inscritos, ou outra(s) equivalente(s), tal(ais) como certidão(ões)
positiva(s) com efeito de negativa(s), na forma da lei;
F - Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço – FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF.
G – Certidão Negativa de débitos Trabalhistas – CNDT, expedida gratuita e
eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho. (conforme Lei nº 12.440/11), ou pela Certidão Positiva de Débitos
trabalhistas art. 642-A §2º da CLT.
9.2.3. Qualificação Econômica
Financeira
apresentação dos seguintes documentos:

será

comprovada mediante a

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei Federal que comprovem a boa situação
financeira da empresa, sendo vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados pelo INPC/IBGE – Índice Nacional de Preços ao
Consumidor do Instituto Brasileiro Federal de Geografia e Estatística, quando
encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.
a.1) O Balanço e as Demonstrações deverão ser apresentados por cópias
reprográficas das páginas do Livro Diário, onde se encontram transcritos, o Balanço
e a Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e
encerramento, comprobatório do registro na Junta Comercial. Poderá também ser
apresentada cópia reprográfica de publicação em jornal, na forma da Lei Federal
acompanhado do termo de Abertura e Encerramento. As cópias poderão ser
autenticadas pela CPL (até as 14h00min do dia anterior a data do certame) ou em
Cartório.
b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata da sede da pessoa jurídica, expedida
pelo cartório distribuidor (Fórum) e/ou internet, há menos de 30 (trinta) dias da data
designada no preâmbulo deste Edital para o recebimento da documentação e das
propostas;
c) O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último
balanço patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao período de existência da
sociedade, atestando a boa situação financeira:
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LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
d) A empresa que apresentar resultado igual ou menor do que 01 (um) em quaisquer
dos índices acima referidos deverá comprovar capital mínimo de 10 % (dez por cento)
do valor cumulativo de todos os lotes a serem celebrados pelo licitante, como dado
objetivo de qualificação econômico-financeira.
e) A demonstração dos índices contábeis especificada na alínea “c” acima, deverá ser
extraída do balanço patrimonial e respectivos demonstrativo de resultados e
apresentado e assinado por profissional com registro perante o Conselho Regional de
Contabilidade e o representante legal da empresa
19.4. Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação do seguinte
documento:
a) a) Comprovação, através da apresentação de no mínimo um atestado fornecido
por pessoa jurídica de direito publico ou privado, de que atua no ramo de
atividade do fornecimento dos produtos objeto desta licitação e de que cumpriu,
ou vem cumprindo, integralmente e de modo satisfatório.
b) Alvará ou licença sanitária para funcionamento, expedido pelo Serviço de
Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual ou Municipal da sede do licitante.
19.3.1. Em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os
fins do disposto na Lei Federal n. 8.666/93 e 10.520/02, de que não emprega menor de
18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos,
ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, conforme modelo constante do Anexo III deste Edital.
19.3.2. Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome
da licitante, e, preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço.
19.3.3. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.
19.3.4. Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa,
havendo alguma restrição na comprovação fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois)
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
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Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
19.3.5. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à
adjudicação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002, sendo
facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, ou revogar a licitação.
OBS: Antes da contratação um representante da Prefeitura Municipal de Elisio
Medrado, fará uma visita às instalações da empresa.
9.4 quanto ao CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL:
9.4.1 declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº
9.854/99).
9.4.2 Os documentos solicitados a título de habilitação deverão ser apresentados em
original ou cópias autenticadas por tabelião ou por servidor da Prefeitura Municipal de
Elísio Medrado.
9.4.3 Para que documentos dos licitantes sejam autenticados por servidor da Prefeitura
Municipal, necessário será o comparecimento do interessado ao Setor de Licitação,
munido de originais e cópias, até o último dia útil anterior à realização da sessão de
abertura, não se admitindo, sob hipótese alguma, a autenticação de documentos
durante o processamento do certame.
9.4.4 As cópias dos documentos apresentados, que forem emitidos através da Internet,
NÃO necessitarão estarem autenticadas, tendo em vista que todos eles condicionam a
sua validade à verificação de autenticidade nos respectivos sites, ficando os licitantes
advertidos que, no caso de apresentação de documentos falsificados, a Administração
levará a situação ao conhecimento do Ministério Público, para que este órgão apure a
responsabilidade penal do fato.
9.4.5. Se o licitante desatender às exigências de habilitação, o pregoeiro examinará a
oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do
proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto do certame.
9.4.6 Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de documentos de
habilitação que não tiverem sido entregues na sessão própria, e a falta de quaisquer
documentos implicará na inabilitação do licitante.
9.4.7 Após a análise da documentação, os Membros da Equipe de Apoio e o pregoeiro
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rubricarão todas as folhas e demais documentos que integram o dossiê apresentado.
10 - ADJUDICAÇÃO
10.1. O objeto da presente licitação será adjudicado ao licitante que, atendendo a todas
as condições expressas neste Edital de Pregão e seus Anexos, e declarado vencedor.
11- OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR
11.1. Caberá ao licitante vencedor realizar o objeto desta licitação, de acordo com a
proposta apresentada, ficando a seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes da
execução e, especialmente:
11.1.1. assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o
adimplemento das obrigações decorrentes desta licitação;
11.1.2. não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta licitação;
11.1.3. comunicar à Prefeitura Municipal de Elísio Medrado os eventuais casos fortuitos
e de força maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato e
apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 5 (cinco) dias
consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados.
11.1.4. Os materiais deverão ser entregues na Secretaria de Administração deste
Município, ou em outro local a critério da Secretaria, e lhe será entregue, no todo ou
parte, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data em que o contratado
receber a solicitação e respectiva nota de empenho.
12 - CONTRATO
12.1. A execução do objeto da presente licitação será formalizado mediante Termo de
Contrato a ser assinado pelas partes, cuja minuta encontra-se no Anexo V, devendo ser
observadas as disposições da Lei Federal n° 8.666/93.
12.2. O contrato decorrente da presente licitação a ser assinado com o licitante
vencedor terá prazo de vigência a partir da sua assinatura até 30 dias.
12.3. A Prefeitura Municipal de Elísio Medrado providenciará por sua conta, a
publicação do extrato do contrato celebrado no prazo de até 20 (vinte) dias da data de
sua assinatura.
12.4. O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento
da convocação da Prefeitura Municipal de Elísio Medrado eira, para assinatura do
contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93.
13 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
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seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o
licitante que:
13.1.1. ensejar o retardamento da execução do certame,
13.1.2. não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
13.1.3. comportar-se de modo inidôneo,
13.1.4. fizer declaração falsa; ou
13.1.5. cometer fraude fiscal.
13.2. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, o
licitante adjudicatário ficará sujeito às seguintes penalidades:
13.2.1. no caso de recusa injustificada do adjudicatário prestar os serviços, dentro do
prazo estipulado, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de
multa compensatória, limitada a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total dos
serviços;
13.2.2. multa de mora de 0,05% (cinco centésimos por cento) ao dia de atraso até o 5º
(quinto) dia após a data fixada para a prestação dos serviços e 0,07% (sete centésimo
por cento) ao dia de atraso, a partir do 6º (sexto) dia, calculada sobre o valor total dos
serviços;
13.3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos serviços
advir de caso fortuito ou motivo de força maior.
13.4. Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será garantido ao
licitante o direito ao contraditório e à ampla defesa.
13.5. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no cadastro da
Prefeitura Municipal, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser
descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no
contrato e das demais cominações legais.
14 - RECURSOS
14.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante deverá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três)
dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde
logo intimados para apresentarem contra-razões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vistas
imediata dos autos.
14.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência
do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.
14.3. O acolhimento
aproveitamento.

do

recurso

invalidará

apenas

os

atos

insuscetíveis
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15 - DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1. A presente licitação poderá ser revogada por interesse público e será anulada por
ilegalidade de ofício ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.
15.2. Ocorrendo anulação ou revogação desta licitação, a Prefeitura Municipal de Elísio
Medrado providenciará a publicação no seu quadro de avisos, contando-se a partir do
primeiro dia útil subseqüente o prazo para a solicitação de reconsideração.
15.3. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não haja comprometimento do
interesse público, a finalidade e a segurança do contrato a ser firmado.
15.4. O pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões
meramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao
instrumento convocatório.
15.5. Serão lavradas atas dos trabalhos desenvolvidos em ato público de abertura dos
envelopes, as quais serão assinadas pelo pregoeiro, sua Equipe de Apoio e
representantes credenciados presentes.
15.6. Os quantitativos poderão ainda ser alterados, observando-se os limites previstos
no § 1º do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93.
15.7. É facultado ao licitante formular protestos, consignando-os nas atas dos
trabalhos, para prevenir responsabilidade, prover a conservação ou ressalva de seus
direitos ou para simplesmente manifestar qualquer intenção de modo formal.
15.8. A licitação não implica proposta de contrato por parte da Prefeitura Municipal de
Elísio Medrado.
15.9. A qualquer momento, poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem
direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso
a Prefeitura Municipal de Elísio Medrado tiver conhecimento de qualquer fato ou
circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que
desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.
15.10. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou
apresentação de quaisquer documentos relativos a esta licitação.
15.11. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo pregoeiro e sua
Equipe de Apoio.
15.12. Quaisquer dúvidas quanto à interpretação do presente Edital e seus Anexos
poderão ser dirimidas pelo pregoeiro, desde que apresentadas por escrito, conforme
prazo estabelecido no subitem
15.3 deste Edital, e encaminhadas à Comissão Permanente de Licitação, cujo telefone
para contato é o de n° (75) 3649-2112.
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15.14. As dúvidas serão respondidas
encaminhada a todos os interessados.

por

escrito

mediante

correspondência

15.15. Acompanham este Edital os seguintes Anexos:
15.15.1. Anexo I – Especificações do Objeto;
15.15.2. Anexo II - Modelo de Credencial;
15.15.3. Anexo III - Modelo de Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação;
15.15.4. Anexo IV - Modelo de Apresentação de Proposta;
15.15.5. Anexo V - Minuta de Contrato.
15.15.6. Anexo VI – Dados para assinatura contrato
15.15.7. Anexo VII – Dados bancários.
15.16. As partes elegem o Foro da Comarca de Santa Terezinha, será o único
competente para dirimir e julgar todas e quaisquer dúvidas que possam vir a decorrer
do presente, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa vir a ser.
Elísio Medrado -Ba, 04 de março de 2021
Pregoeiro
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LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021
ANEXO I
- ESPECIFICAÇÕES
LOTE ÚNICO
1.1OBJETO: O objeto desta licitação é a aquisição de peixes para distribuição gratuita
para famílias em Situação de Vulnerabilidade Social do Município de Elísio
Medrado, no período da Semana Santa, conforme descrição no anexo I do Edital, e
mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei 8.666/93.
2 META FÍSICA
2.1. Os materiais que se pretende obter registro de preço são os seguintes:
ITEM

1

DESCRIÇÃO
UNIDADE
Corvina inteira, lote
distribuído
em
caixas,
com
identificação
do
produto, marca do
fabricante, prazo de
validades, marca e
carimbos oficiais, de
acordo
com
as
Portarias
do
Ministério
da
Agricultura, DIPOA,
n,304 de 22/04/96
und
e
n.145
de
22/04/98,
da
Resolução
da
ANVISA n. 105 de
19/05/99
OBSERVAÇÃO:
A
empresa
deverá
disponibilizar
um
carro
refrigerado
até o termino da
distribuição,
não
ultrapassando
o
periodo de 72 hs no
município.
TOTAL

QNT

V. UNT

V. TOTAL

3500

R$
16,085

R$
56.297,50

MARCA

R$
56.297,50

Valor Total R$
Valor por extenso:
Validade da Proposta:
Prazo de Entrega:
2.1.1.Não serão aceitos nenhum preço unitário ou global, superiores ao médio
estimado, constante no respectivo edital.
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2.1.2.Deverão ser embaladas sacolas transparentes, resistente a baixas temperaturas
(ate - 35º C), conforme resolução 105 da ANVISA.
2.2.Local e Prazo da Entrega: O produto desta licitação elencado no item 1.1 “Do
Objeto”, serão entregues no endereço informado na Ordem de Fornecimento. Os
materiais deverão ser entregue no prazo de 07 (sete) dias, contados da solicitação
do CONTRATANTE, podendo este prazo ser prorrogado, conforme conveniência da
administração. Não será possível a prorrogação de prazos no caso de previsão na
Ordem de Fornecimento acerca da não possibilidade de prorrogação do prazo.
OBSERVAÇÃO: A empresa deverá disponibilizar um carro refrigerado até o termino
da distribuição, não ultrapassando o periodo de 72 hs no município.
2.3.Prazo de validade: O prazo de validade do contrato, será até 31/12/2021 e durante
este prazo, as propostas selecionadas ficarão à disposição da Administração para
que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar,
segundo a conveniência dos órgãos e/ou entidades contratantes, até o limite
estabelecido.
2.4.Os valores utilizados para a estimativa da Administração correspondem ao valor
médio dos itens licitados, no banco de preços e mercado de cidades vizinhas e
banco de preço.
2.5.A estimativa das quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador será de no
mínimo 50% (Cinquenta por cento) das quantidades estimadas neste Termo de
Referência. O Consumo será informado em Cronogramas de Fornecimentos
encaminhados pela Secretaria interessada.
2.6.A quantidade mínima a ser cotada para cada um dos itens é de 100%(cem por
cento) das quantidades estimadas neste Termo de Referência.
3 – ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:
3.1. Quanto ao modelo:
3.1.1. O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as
exigências constantes do Anexo I – Termo de Referência, em consonância com o
modelo do Anexo IV – Planilha de Quantitativos e Proposta de Preços, expressando
os valores em moeda nacional – Reais e centavos, em duas casas decimais, ficando
esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas.
3.1.2. A proposta de preços deverá ser apresentada juntamente com a
Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo constante
do Anexo II, sob pena de desclassificação.
3.1.3. No caso de microempresas e empresas de pequeno porte interessadas
concessão de tratamento diferenciado assegurado pela Lei Complementar
123/2006, também deverá constar do envelope de proposta de preços a Declaração
Enquadramento (Lei Complementar nº 123/06) em consonância com o modelo
Anexo III
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3.1.4 Também deverá constar do envelope de proposta de preços a Declaração
de Pleno Conhecimento e Atendimento às exigências de habilitação, conforme o
modelo constante no edital.
3.2. Quanto ao Conteúdo da Proposta de Preço:
3.2.1. No valor da proposta deverão estar contempladas todas e quaisquer despesas
necessárias ao fiel cumprimento do objeto desta licitação, tais como: impostos,
tributos, encargos e contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais
despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente às
especificações do objeto licitado.
3.2.2. A marca, o prazo de garantia, as características e, quando exigível, o modelo e a
referência de cada um dos bens ofertados deverão ser informados na proposta. Nos
produtos naturais deverá constar a expressão “in natura”.
3.2.2.1. Entende-se por produtos naturais aqueles que não são submetidos a processo
de industrialização, inclusive embalagem, tais como frutas e verduras.
3.2.3. A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição
por qualquer outra.
3.2.4. Todas as características declaradas devem ser descritas pelos licitantes e
comprovadas através de documentos de domínio público emitidos pelo fabricante,
tais como: catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da internet
impressas, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma
visual e/ou escrita.
3.2.5. Os materiais informativos utilizados para comprovar as especificações dos
produtos cotados, que estejam impressos em idioma diverso do nacional, deverão ser
apresentados com tradução para o português.
4 – DAS AMOSTRAS
4.2., Poderá ser exigido do licitante vencedor amostras do produtos ofertados, caso a
Nutricionista Responsável entendam necessário:
4.2.1. As amostras deverão ser apresentadas em embalagem original e intacta contendo
as seguintes informações:
a) Identificação do produto;
b) Marca;
c) Nome e endereço do fabricante;
d) Ingredientes específicos;
e) Tabela nutricional;
f) Data de embalagem;
g) Número do item e/ou data de validade (tempo de vida útil);
h) Peso líquido; e,
i) Data de fabricação
4.3. Para os produtos de origem animal, deve ser apresentada documentação
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comprobatória de Serviço de Inspeção expedida pelo órgão competente ou documento
equivalente.
4.4. Os produtos que foram submetidos a algum tipo de processamento, deverão estar
embalados e rotulados.
4.5. A rotulagem dos produtos, inclusive a nutricional, deverá seguir a legislação
específica em vigor.
4.6. Não serão aceitas embalagens amassadas, oxidadas, com vazamentos ou qualquer
outro defeito que possa comprometer a qualidade do produto.
4.7. No ato do recebimento dos produtos, somente serão aceitas embalagens nas
quantidades e medidas especificadas no edital.
4.8. Não serão aceitos produtos podres, danificados ou passados.
4.9. As amostras serão analisadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social
4.9.1. No rótulo deverá estar descrito a composição nutricional.
4.10. Não serão permitidos os alimentos geneticamente modificados (transgênicos).
4.11. O objeto deverá ser 24 horas antes do dia estabelecido na ordem de fornecimento
e mantido ate o momento de distribuição, transportados e entregues em veículos e
embalagens adequadas e mantendo a temperatura estipulada pela legislação vigente.
4.12. As amostras sempre que solicitadas para análise de qualidade, deverão ser
entregue em Caixas Térmicas (tipo Isopor) devidamente resfriados.
4.13. A não apresentação das amostras no prazo de solicitado ou a sua apresentação
em desconformidade com o edital por mais de uma vez, haverá a desclassificação da
empresa, correspondente ao item solicitado à amostra.
5 – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ESPECÍFICAS:
5.1. A contratação com o licitante vencedor obedecerá às condições do instrumento de
contrato constante no edital, facultada a substituição, a critério da Administração,
por instrumento equivalente, desde que presentes as condições do art. 62 da Lei
Federal nº 8.666/93.
5.2. Além das determinações contidas na minuta de contrato, bem como daquelas
decorrentes de leis, decretos e instruções, serão observadas, na contratação derivada
deste instrumento convocatório, as seguintes Obrigações:
5.2.1. fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas constantes no
instrumento convocatório e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e
nos turnos e horários de expediente da Administração;
5.2.2. zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao
seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE,
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atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas;
5.2.3. comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento do contrato;
5.2.4. arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao
CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia
própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o
equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do
fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE
ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência.
6. JUSTIFICATIVAS
6.1 -XVWLILFDVHsuprir as necessidades das pessoas que se encontram em Situação
de Vulnerabilidade Social em atendimento ao disposto na Política Nacional e
Municipal de Assistência SocialSDUDGLVWULEXLomRJUDWXLWDjIDPLOLDVFDUHQWHVQRSHULRGRGD
6HPDQD6DQWD
7 - DO PREPOSTO
7.1. O Contratado deverá manter preposto aceito pela Prefeitura Municipal, durante o
período de vigência do contrato, para representá-lo administrativamente, sempre que
for necessário.
7.2. O preposto deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o seu
nome completo, número de CPF e do documento de identidade, além dos dados
relacionados à sua qualificação profissional.
7.3. O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela Administração, deverá
apresentar-se à unidade fiscalizadora, tão logo seja firmado o contrato, para assinar,
com o servidor designado para esse fim, o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, e
tratar dos demais assuntos pertinentes à execução do contrato, relativos à sua
competência.
7.4. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos
serviços prestados.
8 - DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS
8.1. Para fornecimento das quantidades adquiridas proceder-se-á da seguinte forma, de
acordo com as necessidades e conveniências do Contratante:
a) o Contratado fornecerá no prazo de 07 (sete) dias os produtos mediante a
apresentação da “Ordem de Fornecimento”, conforme modelo previamente apresentado
pelo Contratante e acordado pelas partes, devidamente datada e assinada por
funcionário autorizado da Prefeitura Municipal;
b)a “Ordem de Fornecimento” deverá ser devidamente preenchida com as informações
relativas ao fornecimento e assinadas por funcionário do posto que executar o
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fornecimento.
c) O Objeto deverá ser embalado em sacola esticável transparente, resistente a
baixas temperaturas (ate - 35º C), conforme resolução 105 da ANVISA.
8.2. O material será recusado no caso de especificações fora dos padrões, erro quanto
ao produto solicitado, volume menor que o solicitado, contaminação por quaisquer
elementos não permitidos em sua composição ou a presença de outras substâncias, em
percentuais além dos autorizados em sua composição.
8.3. O material recusado deverá ser substituído no prazo máximo de 48(quarenta e oito)
horas, contado a partir do recebimento pelo Contratado da formalização da recusa pelo
Contratante, arcando o Contratado com os custos dessa operação, inclusive os de
reparação.
8.4. Para o fornecimento de gêneros alimentícios, deverão ser especificados os
quantitativos a serem fornecidos, no preenchimento da requisição da Secretaria
Municipal de Assistência Social, bem como fornecer o devido comprovante de entrega.
8.5. Não será admitida recusa de fornecimento em decorrência de sobrecarga na sua
capacidade instalada.
8.6. Em caso de panes, casos fortuitos ou de força maior, o CONTRATADO deverá
providenciar alternativas de fornecimento nas mesmas condições acordadas, no prazo
máximo de 03 (três) dias, após o recebimento da formalização de descontinuidade dos
serviços emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de sofrer as sanções previstas no
contrato.
9 - DO PREÇO
9.1. O preço unitário considerado para o fornecimento de gêneros alimentícios será o
preço ofertado na proposta vencedora.
9.2. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes
e demais despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste
contrato, isentando o Contratante de quaisquer ônus por despesas decorrentes.
9.3. Os preços dos materiais são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de
12 meses da data de apresentação da proposta.
9.3.1. Transcorridos 31.12.2021 da contratação e, caso haja prorrogação do contrato,
os preços poderão ser reajustados, tendo por base a data da apresentação da proposta,
tendo como limite máximo a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC) do IBGE.
9.3.2. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora
deverá apresentar sua solicitação por escrito, contendo os demonstrativos e seus
comprovantes, para análise e negociação a Prefeitura Municipal.
10 - VIGÊNCIA
10.1. O contrato tem vigência de 31.12.2021 contados da data da sua assinatura, com
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eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, disponível no
endereço www.elisiomedrado.ba.io.org.br, tendo início e vencimento em dia de
expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
11 - UNIDADE FISCALIZADORA
11.1. A Fiscalização do cumprimento do Contrato caberá a Secretaria Municipal de
Assistência Social, por servidor especificamente designado para este fim.
12 - DO PAGAMENTO
12.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30º (trigésimo) dia do mês
subsequente ao do fornecimento, por meio de ordem bancária (depósito ou
transferência eletrônica) na conta corrente do licitante vencedor, mediante a
apresentação de Nota Fiscal e/ou Fatura correspondente, devidamente atestada pelo
Órgão de Competente.
12.2.É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada
neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de
título, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e indenização pelos danos
decorrentes.
12.3.O pagamento será precedido de consulta da regularidade fiscal, para comprovação
de cumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste edital.
12.4.Na hipótese de irregularidade na condição fiscal, o contratado deverá regularizar a
sua situação perante o cadastro no prazo de até 02 (dois) dias úteis, sob pena de
aplicação das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisão do contrato.
12.5.Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente até que o contratado providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização
da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
12.6.Sobre o valor devido ao contratado, a Administração efetuará a retenção do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e
da Contribuição para o PIS/Pasep, conforme disposto na Instrução Normativa da
Secretaria da Receita Federal nº 1.234/12.
12.7.O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123/06, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará
condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz
jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
12.8.A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às
multas e/ou indenizações devidas pelo contratado.
12.9.O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido
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de processo administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla
defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes.
12.10.É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes
do contrato.
12.11.Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de
compensação financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5%
(meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das
seguintes fórmulas:
I=(TX/100)/365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de compensação financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
13 - DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. A CONTRATADA é obrigada a conduzir os trabalhos inerentes à prestação dos
serviços, objeto deste Contrato, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em estreita
observância às legislações federal, estadual e municipal, bem como, a quaisquer ordens
ou determinação do Poder Público, procurando – dentro do possível – conduzir os
serviços e o pessoal de modo a formar, perante o público, uma boa imagem da
CONTRATANTE e da própria CONTRATADA.
13.2. Cada produto relacionado no item META FÍSICA, terá a seguinte composição:
13 - MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS
13.1. O valor estimado da contratação foi apurado em pesquisas de preços em banco de
preços e mercado de cidades vizinhas.
13.2. O Setor Responsável pela cotação, foi a Secretaria Municipal de Assistência
Social, que o fez através da Sra. Ícaro Oliveira Nascimento, Matricula 14814
Elísio Medrado, 04 de março de 2021
Carina Mascarenhas Dias
Secretária de Assistência Social
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LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021
ANEXO II
MODELO DE CREDENCIAL
(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ)
CARTA DE CREDENCIAMENTO
A
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Municipal
Sr.o pregoeiro,
Pela presente, designamos o Sr.(a) _______________________________________, portador(a)
da Carteira de Identidade nº _____________________, expedida pelo(a) _______________,
para nos representar no processo licitatório relativo ao Pregão Presencial nº 002/2021
podendo o mesmo formular lances verbais à proposta escrita apresentada, quando
convocado, e, ainda, rubricar documentos, renunciar o direito de recurso e apresentar
impugnação a recursos, assinar atas, recorrer de decisões administrativas, enfim,
praticar todos os atos inerentes à referida licitação.
Atenciosamente,
Local e Data
(Identificação e assinatura do outorgante)
(Obs.: é necessário o reconhecimento da firma do outorgante).
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LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº.002/2021
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ)
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

A
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Sr. Pregoeiro
A ........................(Razão Social da empresa).................., CNPJ º.................., localizada
à................................ DECLARA, para fins de participação na licitação Pregão
Presencial nº 002/2021, promovida pela Prefeitura Municipal de Elísio Medrado, e sob
as penas da lei, de que atende a todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no
referido Edital.
Local de data,
(Identificação e assinatura do responsável pela empresa)
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LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021
ANEXO IV
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
À
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado

Prezados Senhores,
Atendendo à convocação feita pelo Edital de Pregão Presencial n.º 002/2021, estamos
apresentando proposta para aquisição de peixes para distribuição gratuita para famílias
em Situação de Vulnerabilidade Social do Município de Elísio Medrado, no período da
Semana Santa, conforme descrição no anexo I do Edital, e mediante condições
estabelecidas na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei 8.666/93, objeto da licitação em
referência, declarando expressamente, que:
- recebemos todos as informações e documentos necessários à elaboração da proposta;
- acompanha esta Proposta a Planilha de Preços contendo a descrição, quantidade,
valor unitário e global do(s) item(ns), bem como total por extenso.
- concordamos, sem qualquer restrição, com as condições de execução indicadas no
Edital e seus Anexos, comprometendo-nos a executar o objeto desta licitação;
- o portador desta carta Sr. ___________________________, R.G. ______________, está
devidamente habilitado a prestar todas as informações e esclarecimentos requeridos
sobre nossa proposta e autorizado a assumir, em nome desta empresa, os
compromissos e obrigações relacionados com esta licitação;
- a proposta terá prazo de validade de ___ (_________) dias corridos, a contar da data da
sua entrega.
Local e data
_____________________________________________________
(Nome, cargo e assinatura do representante legal ou procurador)
(Número de identidade do declarante)
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LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021
ANEXO V
O Município de Elísio Medrado, por intermédio
da Prefeitura Municipal de Elísio Medrado –
Órgão Gerenciador, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ sob nº
13.693.379/0001-04 Praça Salvador Andrade,
S/Nº Casa, Centro Elísio Medrado - Bahia, neste
ato representado pelo seu por seu Prefeito Sr,
Linsmar Moura Bittencourt Santos, Brasileiro,
solteiro,
doravante
denominado
CONTRATANTE,
e
a
Empresa
........................................., CNPJ nº ................,
Inscrição Estadual nº .............., situado à
.......................................,
vencedora
do
processo licitatório na modalidade Pregão
Presencial
nº
002/2021,
Processo
Administrativo nº ......., neste ato representado
pelo Sr. .............................., portador de
documento de identidade nº ............., emitido
por .........., doravante denominada apenas
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente
Contrato para Fornecimento de .......................,
que se regerá pelas Leis Federais 8.666/93, nº
10.520/02, mediante as cláusulas e condições a
seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presenta contrato tem como objeto Contratação de empresa para aquisição de peixes
para distribuição gratuita para famílias em Situação de Vulnerabilidade Social do
Município de Elísio Medrado, no período da Semana Santa, conforme descrição no
anexo I do Edital, e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº 10.520/2002,
Lei 8.666/93, descritos no Edital do Pregão Presencial n.º 002/2021 para o Lote nº
______ , cujos quantitativos, preços final unitários e total constam na Proposta
Contratada, as quais ficam fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
§1º. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial
atualizado do contrato, na forma dos §1o do art. 65 da Lei federal nº 8.666/93.
§2º. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo
entre os contratantes.
§3º. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da Contratada com
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outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão,
cisão ou incorporação da Contratada, não se responsabilizando o CONTRATANTE por
nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS E VALOR DO CONTRATO
O Contratante pagará à Contratada os preços especificados na Proposta anexa a este
instrumento, o qual relaciona, por item, e as respectivas unidades de medidas,
quantitativos, preços unitários e totais de cada item e o preço global total.
§ 1º.O valor global da contratação do objeto descrito na Cláusula Primeira será de R$
_____ (_____).
§ 2º.O valor a ser pago à Contratada corresponderá ao somatório dos preços totais de
cada item, onde o preço total de cada item deve corresponder ao preço unitário do
respectivo item multiplicado pela quantidade que for efetivamente entregue e
devidamente confirmada pela Fiscalização do Contratante.
§ 3º. Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com material de consumo,
salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, transporte de qualquer
natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos
utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e
quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel
cumprimento pela Contratada das obrigações.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO
O prazo de entrega dos materiais, a contar da data assinatura do contrato é de 24 (vinte
e quatro) horas contados do Recebimento da Autorização de Fornecimento, admitindose a sua prorrogação nos termos dos art. 57 §§ 1º e 2º da Lei federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento do Contrato decorrente desta licitação correrão por
conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:
Órgão / Unidade:
Atividade:
Elemento da Despesa:
Fonte:

0205
2047
3.3.90.32
00

Parágrafo Único - A despesa para o exercício subsequente, quando for o caso, será
alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento da finalidade, a ser
consignada aos Órgãos Interessados da Prefeitura Municipal pela Lei Orçamentária
Anual.
CLÁUSULA QUINTA - MANUTENÇÃO
REAJUSTAMENTO E REVISÃO

DAS

CONDIÇÕES

DA

PROPOSTA

–

Os preços são fixos e irreajustáveis até 90 dias, após o que a concessão de
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reajustamento será feita mediante a aplicação do INPC/IBGE.
§1º. Os preços são fixos até 90 dias, após o que a concessão de reajustamento será feita
mediante a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPC-A)/IBGE, em
atendimento as determinações da Lei 9.069 de 29/06/95 e Lei 10.192 de 14/02/01.
§2º. A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar
recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que
comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada
pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
§3º.Em consonância com o art. 5º combinado com a alínea “a” do inc. XIV do art. 40 da
Lei Federal nº 8.666/93, os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através
de ordem bancária ou crédito em conta corrente, no prazo não superior a 30(trinta)
dias, contados da data de verificação do adimplemento de cada parcela.
CLÁUSULA SEXTA – DO FORNECIMENTO
O início para entrega dos materiais será imediatamente após o recebimento da
Autorização de Fornecimento, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo
de entrega 24 (vinte e quatro horas) e prazo do contrato até 90 dias.
§ 1º. A CONTRATADA fornecerá os produtos mediante a apresentação da “Autorização
de Fornecimento”, devidamente preenchida, datada e assinada por funcionário
autorizado, conforme modelo previamente apresentado pela Contratante e acordado
pelas partes.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos
adquiridos ou até 90 dias.
Parágrafo Único -A publicação resumida do instrumento deste contrato ou de seus
aditamentos na Imprensa Oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pela Contratante até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo e vinte dias daquela data.
CLÁUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
Cabe ao Contratante:
I -  prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser
solicitados pelo representante da CONTRATADA;
II -  solicitar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto
contratado;
III -  solicitar o fornecimento dos produtos constantes do objeto deste contrato
mediante a expedição de autorização de fornecimento;
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IV -  notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou
imperfeições no fornecimento, fixando prazo para sua correção.
V -  designar servidores do CONTRATANTE para acompanhar e fiscalizar a execução
do Contrato, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
VI -  fornecer à CONTRATADA, nomes e modelos de assinaturas dos responsáveis por
liberar autorizações para guia de fornecimento.
CLÁUSULA NONA – DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
Cabe à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações:
I -  fornecer os objeto de acordo com as especificações técnicas previstas neste edital e
em conformidade com o padrão de identidade e qualidade estabelecido na legislação
pertinente;
II -  fornecer os objeto nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de
expediente do órgão da Administração Pública;
III -  promover, por sua conta e risco, o transporte dos objeto;
IV -  transportar os objeto conforme determinam as normas da Vigilância Sanitária, em
perfeitas condições de higiene e de modo que assegure a integridade e a qualidade dos
produtos;
V -  entregar os produtos acompanhados da documentação necessária;
VI -  cumprir rigorosamente os prazos de entrega pactuados;
VII - providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas pelo Contratante;
VIII -  garantir a boa qualidade do produto entregue, respondendo por qualquer
deterioração;
IX -  trocar, às suas expensas, o produto que vier a ser recusado pelo Contratante, no
prazo estabelecido neste contrato;
X -  manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão-deobra para execução completa e eficiente do contrato.
XI -  garantir que todo objeto solicitado seja
CONTRATANTE, no endereço por este indicado;

entregue

com

celeridade

ao

XII - comunicar à Administração do CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada
e prestar os esclarecimentos solicitados;
XIII -  manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de
habilitação exigidas na licitação.
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XIV -  credenciar, junto ao CONTRATANTE, preposto para representá-la sempre que for
necessário, prestando os esclarecimentos e atendendo às reclamações que por ventura
surgirem durante a execução do contrato;
XV - fornecer aos empregados envolvidos no cumprimento do Contrato todos os
Equipamentos de Proteção Individual – EPI, exigidos pela Secretaria de Segurança e
Medicina do Trabalho – SSMT do MTE, bem como cumprir todas as normas sobre
medicina e segurança do trabalho;
XVI -  observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção a incêndio,
recomendadas por Lei.
§ 1º - À CONTRATADA cabe assumir a responsabilidade por:
I -  todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
II -  todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de
acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
empregados durante a execução deste contrato, bem como todas as despesas
decorrentes do fornecimento de objeto para os alunos da rede municipal de ensino, tais
como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações,
vales-transporte, vales-refeição, e outras que porventura venham a ser criadas e
exigidas por lei;
III -  todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à
execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou
continência;
IV -  encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.
§ 2º - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no
item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com o CONTRATANTE.
§ 3º - São expressamente vedadas à CONTRATADA:
I -  a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE
durante a vigência deste contrato;
II -  a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia
autorização da Administração do CONTRATANTE;
III -  a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
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Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato,
ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do
Contratante não eximirá à CONTRATADA de total responsabilidade na execução do
contrato.
§1º. O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 73 da Lei federal nº
8.666/93, sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório
sem qualquer manifestação do órgão ou entidade Contratante, considerar-se-á
definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os efeitos,
salvo justificativa escrita fundamentada.
§2º. O recebimento definitivo de obras, compras ou serviços, cujo valor do objeto seja
superior ao limite estabelecido para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma
comissão de, no mínimo, 03 (três) membros.
§3º. Durante a vigência deste contrato, o cumprimento do objeto será acompanhada e
fiscalizada pelo (a) titular da Secretaria Municipal de Administração, pelo órgão de
Controle Interno do Poder Executivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
Em consonância com o art. 5º combinado com a alínea “a” do inc. XIV do art. 40 da Lei
federal nº 8.666/93, os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de
ordem bancária ou crédito em conta corrente, no prazo não superior a 30(trinta) dias,
contados da data de verificação do adimplemento de cada parcela.
§1º. As situações indicadas na legislação específica sujeitar-se-ão à emissão de nota
fiscal eletrônica.
§2º. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de
sua regularização por parte da CONTRATADA.
§3º. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de
mora, será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo
pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
§ 4º. A CONTRATADA deve apresentar, mensalmente, nota fiscal/fatura relativa ao
fornecimento do mês anterior, em 2 (duas) vias, emitidas e entregues na Tesouraria da
Prefeitura Municipal, para fins de liquidação e pagamento, acompanhada, das
seguintes comprovações:
ĂͿregularidade junto ao INSS-CND;
ďͿregularidade junto ao FGTS-CRF;
§ 5º.A nota fiscal/fatura emitida deverá conter as seguintes informações:
ĂͿtotal de produtos fornecidos;
ďͿmultiplicação da quantidade indicada na Autorização de Fornecimento pelo preço
proposto na Licitação.
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§ 6º. A nota fiscal/fatura não deverá conter arredondamentos de valores. Quando o
resultado da operação final apresentar 3 (três) casas decimais ou mais, deverão ser
eliminadas as casas decimais a partir da terceira, considerando para valores em
centavos, apenas as duas primeiras casas decimais. Essa operação deverá ser efetuada
no valor final por tipo de produto.
§ 7º.Nenhum pagamento será efetuado à Contratada na pendência de qualquer uma
das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou
compensação financeira:
ĂͿatestação de conformidade do fornecimento;
ďͿcomprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (CRF).
§ 8º.Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, a nota fiscal/fatura será devolvida à Contratada pela Fiscalização e o
pagamento ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras.
§ 9º.O Contratante não fica obrigado a adquirir os objeto na totalidade do valor e das
quantidades estimados para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o
fornecimento efetivamente prestado.
§ 10. O Contratante pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos deste contrato.
§ 11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios
devidos pelo Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo
pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos na fatura do mês seguinte ao da
ocorrência, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP,
onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I= L
I = 
I = 0,00016438


Onde I = taxa percentual anual no valor de 6%.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93,
desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas
justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES
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A licitante vencedora do certame responderá administrativamente pela qualidade e
eficiência da execução integral do contrato.
§1º.A verificação, durante a realização do contrato, de quaisquer falhas que importem
em prejuízo à Administração ou terceiros, serão consideradas como inexecução parcial
do contrato.
§2º. Será a empresa responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na
execução do contrato que vierem a acarretar prejuízos ao Estado da Bahia, sem
exclusão da responsabilidade criminal e civil por danos morais ou físicos a terceiros,
nos termos da Lei.
§3º. Com fundamento nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA
ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração,
inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes
penalidades:
I - advertência;
II - multa sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da comunicação oficial, cujos percentuais estão definidos neste instrumento
convocatório;
III - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a licitante ressarcir o Estado da Bahia pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
§4º. As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de
advertência, suspensão temporária do direito de participar de licitação com a
Administração e impedimento de licitar e contratar com a Administração e poderão ser
descontadas do pagamento a ser efetuado.
§5º.Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva
da CONTRATADA, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito
de contratar com a Administração, alem de multa de 10% (dez por cento) do valor do
contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei.
§6º. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do
contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na
hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da
data de sua convocação;
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II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento ou serviço não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo.
§7º. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
§8º.A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da
garantia do contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia
prestada – quando exigida, além da perda desta, a contratada responderá pela sua
diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido
exigida garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
§9º. A sanção de multa não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá
a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
§ 10. Será advertido verbalmente o licitante cuja conduta vise perturbar o bom
andamento da sessão, podendo a autoridade competente determinar a sua retirada do
recinto, caso persista na conduta faltosa.
§ 11. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei federal nº 10.520/02, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e
das demais cominações legais (art. 7º da Lei federal nº 10.520/02).
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as
conseqüências contratuais e as previstas na Lei federal nº 8.666/93.
§1º. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos
casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei federal nº 8.666/93.
§2º. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVIII do art. 78 da Lei
federal nº 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, na forma do § 2º do art. 78 do
mesmo diploma.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO
AO EDITAL E À PROPOSTA
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Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e
condições estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste
instrumento, no convocatório e seus anexos e na proposta do licitante vencedor,
apresentada na referida licitação.
§ 1º - O presente contrato vincula-se aos termos:
a) do edital do Pregão Presencial nº 002/2021,
Administrativo nº 049/2021.

constante

do

Processo

b) da proposta vencedora da Contratada.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Santa Terezinha, que prevalecerá sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas
do presente Contrato, das testemunhas.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias
de igual teor e forma na presença, que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Elísio Medrado - Ba, de XX de 2021.
..................................................................
(Contratante a Prefeitura)
......................................................................
(Representante da Empresa Contratada)
TESTEMUNHAS:
________________________________
_______________________________
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ANEXO VI
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021
DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME:
CÉDULA DE IDENTIDADE Nº
ÓRGÃO EMISSOR:
CPF Nº
ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA:

XX, _____ de _________________ de ___.
_______________________________________
Assinatura e Carimbo
OBS: Informar acima os dados do responsável pela assinatura do futuro contrato.
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ANEXO VII
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021
DADOS BANCARIOS

BANCO

FAVORECIDO (EMPRESA)

AGENCIA

XXX, _____ de _________________ de ___.
_______________________________________
Assinatura e Carimbo
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