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AVISO DE LICITAÇAO PREGÃO ELETRONICO Nº. 020/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 079/2022 – Objeto: contratação de empresa para
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de salgados para atender as
diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Mirante-BA, conforme especificações descritas
no termo de referência anexo a este edital, – Sessão será realizada no dia 02/06/2022 as 09:30
– Informações: Prefeitura Municipal de Mirante, Av. Manoel Messias de Lima, nº. 49 - B, Bairro,
Monte Alegre, Telefax: (77) 3468-1028 – O edital estará disponível na Sede da Prefeitura
Municipal
no
setor
de
Licitações,
e
no
Diario
Oficial
do
Municipio,
https://www.mirante.ba.gov.br/Site/DiarioOficial.
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GABINETE DO PREFEITO - PODER EXECUTIVO
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CNPJ: 16.416.521/0001-64
Avenida Manoel Messias de Lima, n0 49 – B. Monte Alegre
EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 020/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 079/2022
O Município de Mirante, com sede na Avenida Manoel Messias de Lima, nº. 49 – B. Monte
Alegre, 45.255-000, Mirante – BA, torna público, através de seu pregoeiro, para conhecimento
dos interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do
tipo menor preço, nos termos da Lei federal nº 8.666/93; Lei federal nº 10.520/2002; Lei
Complementar nº 123/06 e 147/2014; Decreto Federal 10.024/2019, (toda a legislação com as
alterações posteriores) além de outras normas incidentes, e as exigências estabelecidas neste
edital.

Data da Disputa: 02/06/2022 Horário da Disputa: 09:30H Local: Portal de Licitações do Banco
do Brasil (www.licitacoes-e.com.br) Modo de disputa: Aberto ( X ) Aberto e Fechado ( ) Tipo de
Licitação: Por lote ( X ) Por item ( ) Global ( ) Recebimento das propostas: Até as 08:00 do dia
02/06/2022.
O edital e seus anexos poderão ser obtidos no Portal de Licitações do Banco do Brasil
(www.licitacoese.com.br). Pedidos de esclarecimento e dúvidas a respeito do edital ou do
certame poderão ser obtidos no setor de licitações, situado na Avenida Manoel Messias de
Lima, nº. 49 – B. Monte Alegre, 45.255-000, Mirante – BA, no horário das 08:00 às 12:00 e das
14:00 às 17:00 horas ou através do e-mail cplmirante@gmail.com
1. OBJETO
1.1. Constitui objeto desta licitação REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de
Salgados para atender as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Mirante-BA,
conforme especificações descritas no termo de referência anexo a este edital.
1.1.1. A licitação será em um único lote, formado vários itens, conforme tabela constante do
Termo de Referência.
1.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema Eletrônico
de Licitações do Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br) e as especificações técnicas
constantes no Termo de Referência - Anexo I, o licitante deverá obedecer a este último.
2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. O registro formalizado na ata a ser firmada entre o órgão e as empresas que apresentarem
as propostas classificadas em primeiro lugar no presente certame, terá validade de 12 (doze)
meses, a partir da data de sua publicação.
2.2. Durante o prazo de validade do registro de preços o órgão não ficará obrigado a comprar
o(s) item(s) e/ou adquirir os serviços, objeto deste pregão exclusivamente pelo sistema de
registro de preços, podendo realizar licitações ou proceder a outras formas de aquisição.
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Quando julgar conveniente, desde que obedecida à legislação pertinente às licitações, ficando
assegurado ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.
2.3. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando o município optar pela aquisição por meio legalmente
permitido e o preço cotado neste for igual ou superior ao registrado.
2.4. O (a) pregoeiro (a) da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de
mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata,
sendo que serão considerados compatíveis com os de mercado, os preços registrados que
forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor de licitações.
2.5. Caso seja constatado que o preço registrado na ata seja superior à média dos preços de
mercado, o (a) pregoeiro (a) solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do
preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis definidos no subitem anterior.
2.6. Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso
assumido, e o (a) pregoeiro (a) da ata deverá convocar os demais fornecedores visando igual
oportunidade de negociação.
2.7. Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que trata nos subitens anteriores, o
(a) pregoeiro (a) procederá à revogação da ata, promovendo a compra por outros meios
licitatórios.
3. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar deste Pregão:
3.1.1. Os interessados que atendam às exigências estabelecidas neste edital, inclusive quanto à
documentação,
3.1.2. Os que estiverem previamente credenciados no Sistema Eletrônico de Licitações do
Banco do Brasil, por meio do sítio www.licitacoes-e.com.br.
3.2. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições previstas neste
edital e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos na Seção
“DA HABILITAÇÃO”.
3.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.
3.4. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
3.4.1. Cujo ramo de atividade não seja pertinente e compatível como objeto deste Pregão;
3.4.2. Declaradas inidôneas por ato da Administração Pública;
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3.4.3. Em concordata (processos judiciais anteriores à Lei nº 11.101/05), recuperação judicial
ou extrajudicial, ou em processo de execução, falência, sob concurso de credores, em
dissolução ou liquidação;
3.4.4. Estejam reunidas em consórcio e sejam controladas, coligadas ou subsidiária entre si,
qualquer que seja sua forma de constituição;
3.4.5. Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Municipal,
ou, ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses
previstas no art. 88 da Lei nº 8.666/93;
3.4.6. Mantendo qualquer tipo de vínculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou
entidade contrate ou responsável pela licitação;
3.4.7. Enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei nº. 8. 666/93.
3.5. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão
operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das
atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que os serviços
contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer
intermediação ou subcontratação.
3.6. As Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e cooperativas aplicam-se, no
que couber, as disposições contidas na Lei Complementar n° 123/2006.
3.7. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar
nº 123/06, e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado deverão
apresentar declaração em campo próprio do sistema que cumprem os requisitos legais para a
qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 45 da referida Lei
Complementar.
3.8. A não apresentação da declaração de ME/EPP e equiparado importará na renúncia ao
tratamento consagrado na Lei Complementar nº 123/06.
3.9. A identificação das ME/EPP ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico só
deverá ocorrer após o encerramento dos lances, de modo a impedir a possibilidade de conluio
ou fraude no procedimento.
4. DO CREDENCIAMENTO
4.1 As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, junto ao
Banco do Brasil, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou
particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e
praticar todos os demais atos e operações no Sistema Informatizado de Licitações do Banco do
Brasil;
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4.2 Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa licitante, deverá
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
4.3 Os licitantes ou seus representantes deverão estar previamente credenciados perante o
provedor do sistema eletrônico, através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br;
4.4 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
4.5 A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas
em qualquer pregão na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do
credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil S/A, devidamente justificado;
4.6 A perda da senha ou quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor
do sistema para imediato bloqueio de acesso;
4.7 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor
do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
4.8 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao
pregão na forma eletrônica;
4.9 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar nº. 123/2006 e alterações e para que essa possa gozar dos benefícios previstos
no capítulo V da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento acrescentar as
expressões “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte” ou suas respectivas abreviações
“ME” ou “EPP”, à sua firma ou denominação, conforme o caso;
4.10 Caso a licitante já esteja cadastrada no Sistema e não constem os dados acima em sua
firma ou denominação, deverá providenciar a alteração de seu cadastro no Sistema junto a
qualquer agência do Banco do Brasil S/A;
4.11 A comprovação de que trata o subitem, quanto à condição de microempresa ou empresa
de pequeno porte (ME ou EPP), será realizada quando da entrega dos documentos de
habilitação, pela licitante detentora do melhor lance ou proposta, através de um desses
documentos: a) Contrato Social, registrado na Junta Comercial, constando a condição de ME
ou EPP; b) Certidão de optante pelo SIMPLES emitido pela Receita Federal;
4.12 O Município não se responsabilizará por qualquer problema que venha ocorrer no
processo de cadastramento junto ao Banco do Brasil que impeça o licitante de participar do
certame;
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4.13 Informações complementares sobre credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone
0800 61 0500 ou pelo e-mail: licitações@bb.com.br.
5. DO ENVIO DA PROPOSTA
5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com
os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta até a data e o horário estabelecidos
para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.
5.2 O licitante deverá clicar na opção “oferecer proposta” e preencher o formulário eletrônico
no sistema apresentado na tela com os dados pertinentes à sua proposta de preços, vedada a
identificação da proponente ou do seu representante legal, sob pena de desclassificação.
5.3 Na PROPOSTA DE PREÇO ANEXADA NO SISTEMA o licitante deverá, obrigatoriamente,
mencionar, a descrição do objeto ofertado preferencialmente em consonância com modelo
constante no Temo de Referência Anexo I, a MARCA, bem como o MODELO, TIPO ou
REFERÊNCIA (de todos os itens do lote), quando for o caso, dos produtos ofertados, sendo
permitida a identificação da empresa.
5.4 Após registrar a proposta de preço o licitante deverá anexar em formato digital o original
ou cópia autenticada, de todos os documentos de habilitação definidos no edital na opção
“INCLUIR ANEXO LOTE”.
5.5 Após o envio da proposta de preço e os documentos de habilitação, o licitante deverá
manifestar, em campo próprio do sistema, o pleno conhecimento e atendimento às exigências
de habilitação, e a conformidade de sua proposta com as exigências e demais condições
previstas neste Edital.
5.6 A falsidade das declarações sujeitará o licitante a sanções prevista em lei.
5.7 A partir do horário previsto no PREÂMBULO para início da sessão pública do pregão
eletrônico terá lugar a divulgação das propostas de preços recebidas e em perfeita
consonância com as especificações e condições estabelecidas no edital, as quais serão
classificadas para a etapa de lances.
5.8 Serão consideradas irregulares e desclassificadas de logo as propostas que não contiverem
informação que permita a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto proposto;
contiverem emenda, rasura ou entrelinha, de forma a não permitir a sua compreensão;
apresentarem o prazo de validade da proposta inferior ao estabelecido; apresentarem prazo
de entrega ou de execução superior ao estabelecido; apresentarem prazo de garantia inferior
ao estabelecido.
5.9 O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
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5.10 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
5.11 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro.
5.12 Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de
lances.
5.13 As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão
disponíveis na internet.
5.14 Iniciadas a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da proposta.
5.15 Sempre que houver interrupção da sessão do pregão, os licitantes deverão ser notificados
do dia e hora em que a sessão pública terá continuidade.
5.16 No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema
eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem
prejuízo dos atos realizados.
5.17 Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a trinta minutos, a
sessão do pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e
quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para
divulgação.
6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico acessível via sítio www.licitacoes-e.com.br, na data, horário e local indicados neste
Edital.
6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis, ilegalidades, ou não apresente nas especificações técnicas exigidas no Termo de
Referência.
6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema.
6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
6.4. A troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes se dará exclusivamente via sistema,
que disponibilizará campo próprio.
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6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
6.6. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação
aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser
5%.
6.7. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de
envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão
sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
6.8. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior
a trinta minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro
horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para
divulgação.
6.9. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado,
para efeito de ordenação das propostas.
6.10. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática do porte da
entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria às microempresas e as
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas,
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto nº 8.538, de2015.
6.10.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de maior
desconto serão considerados empatados com a primeira colocada.
6.10.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo controlado pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
6.10.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no sub item
anterior.
6.11. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances
equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas
pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.
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6.12. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contra proposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
6.12.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar como licitante para que seja obtido preço melhor.
6.12.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
6.13. Será declarado arrematante o que apresentar o maior desconto para o lote.
7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade,
bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.
7.1.1. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço
máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
7.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
7.3. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob
pena de não aceitação da proposta.
7.3.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena
de não aceitação da proposta.
7.3.2 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.
7.4. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
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7.5. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data
e horário para a continuidade da mesma.
7.6. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, como fim de negociar a obtenção de melhor
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
7.6.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
7.6.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
7.7. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se foro caso.
7.8. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante
vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem
de classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o
total estimado, observado o preço da proposta vencedora.
8. DA HABILITAÇÃO
8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
8.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
8.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
8.1.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
8.1.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
8.1.5. A existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
8.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
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contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
8.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
8.4. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação para efeito de habilitação, nas
condições seguintes:
8.4.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
8.4.1.1 no caso de empresário individual, Requerimento de Empresário (última alteração).
8.4.1.2 em se tratando de sociedades empresárias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social, com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente consolidado, à
luz do Novo Código Civil Brasileiro, devidamente registrados, acompanhados, quando for o
caso, dos documentos societários comprobatórios de eleição ou designação e investidura dos
atuais administradores.
8.4.1.3 no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com
suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente consolidado, à luz do Novo
Código Civil Brasileiro, devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatórios de
eleição e investidura dos atuais administradores.
8.4.1.4 decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
8.4.1.5 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;
8.4.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
8.4.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;
8.4.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.4.2.3. Prova de regularidade como Fundo de Garantia do tempo de Serviço (FGTS);
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8.4.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943;
8.4.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa à sede ou domicílio do
proponente, dentro de seu período de validade;
8.4.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do
proponente, dentro de seu período de validade;
8.4.2.7. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
8.4.2.8. Caso o licitante detentor do maior desconto seja qualificado como microempresa,
empresa de pequeno porte ou equiparadas deverá apresentar toda a documentação exigida
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de inabilitação.
8.4.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida
pelo distribuidor judicial da sede da licitante pessoa jurídica ou empresário individual. Caso
opte pela entrega de Certidão emitida na Comarca, deverá o licitante apresentar Declaração
que comprove o emitente ser o Distribuidor judicial.
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, devidamente lançados no Livro Diário registrado na Junta
Comercial do domicílio ou sede da Empresa, que comprovem a situação financeira desta,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por
índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da
proposta. Serão considerados como na forma da lei o Balanço Patrimonial e demonstrações de
resultado do último exercício social assim apresentados: - microempresas e empresas de
pequeno porte (sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 9.317/96 – “Simples”):
por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa ou em outro
órgão equivalente, ou por fotocópia do Balanço e das demonstrações de resultado do último
exercício social devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou
domicílio da empresa.
b.1) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte enquadradas no SIMPLES
NACIONAL poderá apresentar em substituição ao balanço o extrato do SIMPLES NACIONAL dos
últimos 03 (três) meses;
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c) O Balanço Patrimonial e demonstrações de resultado do último exercício social deverão
trazer obrigatoriamente a assinatura do representante legal da empresa e do contador ou de
outro profissional.
9. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
9.1 A sessão pública poderá ser reaberta:
9.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
9.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a regularização
fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
9.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.
9.3 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a
fase do procedimento licitatório.
10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDOR
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, a contar da sessão final e deverá:
a) estar de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência, e com valor final
de seu lance para o respectivo item ou itens em que foi vencedor;
b) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas
pelo licitante ou seu representante legal;
c) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
11 DA APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA
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11.1 Havendo necessidade de apresentação de amostras, o pregoeiro a qualquer tempo com
registro no sistema, poderá solicitar e designar data e hora para que o detentor da oferta
classificada em primeiro lugar proceda a sua realização, ficando facultado aos demais licitantes
o acompanhamento da apresentação.
11.2 Se inexistente a aferição da primeira amostra, deverá ser notificado o detentor da
proposta subsequente, na ordem de classificação, para apresentação de sua amostra, e assim
sucessivamente, até que se obtenha amostra compatível.
11.3 A amostra deverá ser entregue contra -recibo, no prazo acima estipulado.
11.4 A amostra deverá estar lacrada e em embalagem que contenha as informações que
permitam identificar o licitante e o procedimento licitatório ao qual se refere.
11.5 Amostras apresentadas serão analisadas com o objetivo de aferir a sua compatibilidade
com os requisitos e as especificações contidas no item 5 de termo de referência, bem como
com as consignadas na proposta apresentada pelo licitante, podendo o responsável pela
condução do certame proceder à avaliação e análise com o assessoramento de unidades
técnicas competentes.
11.6 Os produtos apresentados como amostras poderão ser abertos, desmontados, instalados
e submetidos aos testes necessários, sendo devolvidos ao licitante no estado em que se
encontrarem ao final da avaliação, não cabendo ressarcimento do valor do objeto.
11.7 A amostra apresentada deverá possuir elementos e quantidades suficientes que
permitam a identificação do objeto, bem como a constatação de suas propriedades e do seu
rendimento, além do número do registro no órgão competente, quando exigido.
11.8 Entregue a amostra, não serão permitidas quaisquer modificações no produto
apresentado para fins de adequá-lo à especificação constante do edital.
11.9 A não apresentação será reputada desistência, com as consequências estabelecidas em
lei.
11.10 A desconformidade ou incompatibilidade da amostra com os requisitos e especificações
do instrumento convocatório implicará na desclassificação da proposta.
11.11 A amostra aprovada permanecerá em poder do órgão licitante para fins de confrontação
quando do recebimento do material licitado, sendo liberada somente após a conclusão do
contrato.
11.12 As amostras reprovadas deverão ser retiradas em até 30 (trinta) dias, contados da
publicação da homologação da licitação, ficando esclarecido que as que não forem retiradas
nesse prazo serão descartadas ou utilizadas pela adm.
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11.13 Em nenhuma hipótese as amostras apresentadas serão tidas como início de entrega dos
materiais ofertados.
11.14 Critérios objetivo de avaliação: Para efeito de aceitação ou de reprovação das amostras,
os parâmetros mínimos são os abaixo relacionados:
11.15 As amostras apresentadas deverão atender obrigatoriamente as especificações contidas
neste termo de referência.
11.16 Nesse caso especifico não e necessário amostra.
12 DOS RECURSOS
12.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de
até 2 (duas) horas, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos,
em campo próprio do sistema.
12.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
12.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.
12.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
12.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias
para apresentar as razões, via e-mail – cplmirante@gmail.com, devendo os demais licitantes
ser intimados para, querendo, apresentarem contra razões também pelo e-mail, em outros
três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
12.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
12.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.
13 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do(a)
Pregoeiro(a), caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados;
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13.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
14 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
14.1 Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o prestador de serviço
registrado poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar
instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização de
fornecimento/prestação de serviço), no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados de sua
convocação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital.
14.1.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, contados a partir da assinatura do
contrato, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. No caso de contrato de
fornecimento ou prestação de serviço não continuado, o prazo de vigência do contrato é até
31.12.2018 e não admite prorrogação (art. 57, caput, da Lei n° 8.666/93).
14.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que
seja assinado no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento;
14.3 O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
14.4 Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento
equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando,
injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que
respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta,
negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo
das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.
15 DA REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL
15.1 As regras acercada repactuação do valor contratual são as estabelecidas na Minuta do
Contrato, anexo IV deste Edital.
16 DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
16.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no
Termo de Referência/Minuta do Contrato anexos I e IV.
16.2 O PRAZO PARA A ENTREGA DOS PRODUTOS SOLICITADOS SERÁ DE 05 (CINCO) DIAS, APÓS
A SOLICITAÇÃO, VISTO QUE PRAZO SUPERIOR A ESSE TRARIA PREJUÍZOS NA MANUTENÇÃO
DOS SERVIÇOS À POPULAÇÃO.
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16.3 Sendo o prazo acima estipulado não cumprido será a empresa notificada e
posteriormente aberto processo administrativo por inexecução contratual.
17 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA.
17.1 As obrigações do Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência/Minuta do Contrato anexos I e IV.
18 DO PAGAMENTO
18.1 O pagamento será efetuado pelo Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados
da apresentação da Nota Fiscal ou Fatura contendo o detalhamento dos bens
fornecidos/serviços prestados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e
conta corrente indicado pelo Contratado;
18.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, contados da datada apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, nos termos do
art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada de certidões negativas de contribuições
previdenciárias (SRF) e FGTS;
18.3 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal ou Fatura
apresentada em relação aos bens efetivamente fornecidos;
18.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo,
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, sendo
que nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização
da situação, não acarretando qualquer ônus para o Contratante;
18.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento;
18.6 Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua
advertência, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério do Contratante;

18.7 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
inadimplência da Contratada, bem como, quanto à existência de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de
seus créditos;
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18.8 Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
contratada a ampla defesa;
18.9 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não regularize sua situação junto
aos órgãos de fiscalização;
18.10 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público
de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do
Contratante, não será rescindido o contrato em execução com a Contratada inadimplente na
Receita Federal e no FGTS;
18.11 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável:
18.11.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional 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.
19 DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
19.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao
valor da proposta do licitante mais bem classificado:
19.1.1 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do
certame em relação ao licitante melhor classificado.
19.2 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual
apresentada durante a fase competitiva;
19.3 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas
contratações e somente será utilizada caso o melhor colocado no certame não assine a ata ou
tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas no Decreto Municipal.
20 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante ou
adjudicatário que:
20.1.1 Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade
da proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;
20.1.2 Apresentar documentação falsa;
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20.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
20.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
20.1.5 Não mantiver a proposta;
20.1.6 Cometer fraude fiscal;
20.1.7 Comportar-se de modo inidôneo.
20.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME ou EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances;
20.3 O licitante ou adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
anterior ficará sujeito, sempre juízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
20.3.1 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;
20.3.2 Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até cinco anos.
20.4 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro do Município;
20.5 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência (Anexo I).
21 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DEESCLARECIMENTO
21.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este edital;
21.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
cplmirante@gmail.com ou por petição dirigida ou protocolada no Setor de Licitações, cujo
endereço se encontra indicado no preambulo deste edital;
21.3 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame;
21.4 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no e-mail indicado no preâmbulo
deste edital;
21.5 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame; 21.6 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro
serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por
qualquer interessado.
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22 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro;
22.2 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação;
22.3 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação;
22.4 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração,
o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação;
22.5 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório;
22.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento, somente se iniciando e vencendo prazos em dias de
expediente na Administração;
22.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público;
22.8 Em caso de divergência entre disposições deste edital e de seus anexos ou demais peças,
acessórios que compõem o processo, prevalecerão as deste edital;
22.9 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
I. TERMO DE REFERÊNCIA
II. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/ PROPOSTA DE PREÇOS
III. MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
IV. MINUTA DO CONTRATO
V. DECLARAÇÃO DO MENOR
VI. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
Mirante - BA, 23 de Maio de 2022.

Josinaldo Dantas do Monte
Pregoeiro
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 079/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°. 020/2022
1. OBJETO: A presente licitação tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual
aquisição de salgados para atender as diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de MiranteBA, conforme especificações descritas nesse termo de referência anexo a este edital.
2. BASE LEGAL: O Objeto deste Termo de Referência tem amparo legal, integralmente, na Lei
nº 10.520 de 17 de julho de 2002 que institui, no âmbito da União, estados, Distrito Federal e
Município, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providencias no
Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 que aprova o Regulamento para a modalidade de
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e, subsidiariamente,
na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos da administração Publica e dá outras
providencias, Lei Complementar nº 123/06 e Lei Complementar nº 147 de 2015.
3. OBRIGAÇÕES DAS PARTES
3.1. DA CONTRATADA
3.1.1. Entregar o material no prazo, na forma e no local estabelecido neste Termo;
3.1.2. A contratada assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes do
fornecimento do material, mão de obra, necessário à boa e perfeita entrega dos produtos.
Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,
prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados à
Contratante ou a terceiros;
3.1.3. A empresa contratada ficará obrigada a trocar, imediatamente, o produto que vier a ser
recusado, sem nenhum custo adicional para a CONTRANTE.
3.1.4. Transportar o material conforme as normas da Legislação pertinente, de preferência em
veículos fechados em perfeitas condições, para garantir a integridade e a quantidade dos
mesmos;
3.1.5. Manter entendimento com a SM objetivando evitar interrupções ou paralisações
durante a entrega dos produtos.
3.1.6. Responsabilizar-se pela procedência, qualidade, validade e entrega dos produtos;
3.2. DA CONTRATANTE
3.2.1. A Prefeitura Municipal de Mirante não estará obrigada a adquirir os quantitativos
dispostos neste Termo de Referência, devendo adquirir os produtos de acordo com a sua
necessidade; Os produtos que não forem adquiridos imediatamente ficarão registrados em Ata
para suprir qualquer eventualidade, quando necessário;
3.2.2. A contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer
danos causados a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA e de seus empregados,
prepostos ou subordinados;
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3.2.3. Acompanhar a entrega dos produtos e avaliar a sua qualidade, sem prejuízo da
responsabilidade da Contratada, podendo rejeitá - los, mediante justificativa;
3.2.4. Efetuar o pagamento do material entregue nas condições estabelecidas neste Termo;
3.2.5. Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases do fornecimento do
objeto contratado.
4. PRAZO DE ENTREGA: Máximo de 05 (Cinco) dias úteis, contados do recebimento da Ordem
de Compras.
5. PRAZO DE RECEBIMENTO: Provisoriamente: no ato da entrega Definitivamente: em até 08
(oito) dias úteis do recebimento provisório, após verificação da quantidade e da conformidade
do bem entregue com as exigências estabelecidas neste termo.
6. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado, sede da Secretaria Municipal.
7. HORÁRIO DE ENTREGA: O material deverá ser entregue de segunda à sexta feira, das 08:00
horas às 12:00 e das 14:00 às 17:00, na Secretaria Municipal.
8. FORMA DE PAGAMENTO: O Pagamento será efetuado, em parcela única ou diversas,
dependendo valor total, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo
setor requisitante, mediante comprovação de regularidade com a Fazenda Federal, Seguridade
Social, FGTS, CDNT e o Município de sede, através de Certidões Negativas.
Mirante - BA, 23 de Maio de 2022.

Josinaldo Dantas do Monte
Pregoeiro
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ANEXO II – PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 079/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°. 020/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de salgados para atender as
diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Mirante-BA, conforme especificações descritas
no termo de referência anexo a este edital.

ITEM QUANT.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

5.000
4.000
4.000
4.000
200
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4.000

UNID
Unid
Unid
Unid
Unid
kilos
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

DESCRIÇÃO

V. UNIT

V. TOTAL

Mini Coxinha de frango
Mini Banana real
Mini Barquete (queijo e frango)
Mini boliviano
Bolo recheado e confeitados
Mini empada
Mini esfirra (queijo e frango)
Mini pão delicia recheado
Mini pastel de forno
Mini pastel frito
Mini quibe

Os Materiais deverão ser entregues no Município de Mirante, no prazo de 05 (Cinco) dias
úteis.
Declaramos que os produtos e serviços ofertados estão estritamente de acordo com as
características constantes do Anexo I – Especificações Técnicas/Proposta de Preço deste Edital.
Declaramos estar em dia com todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, conforme
legislação vigente.
O prazo de eficácia desta proposta é de 60 dias, a partir da entrega do respectivo envelope,
conforme art. 64, §3º da Lei de Licitações. A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que
forem interpostos no curso da licitação estender-se-á ao prazo de convocação previsto no
artigo 64 § 3º da Lei de Licitações.
___________________________________________________
(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa)
(Identificação) R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XXX
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ANEXO III – ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 079/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°. 020/2022
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE O MUNICÍPIO DE MIRANTE – Estado da Bahia,
estabelecida à Avenida Manoel Messias de Lima, nº. 49 – B. Monte Alegre, CEP: 74.125.070
Mirante – BA, inscrita no CNPJ sob n.º 16.416.521/0001-64, neste ato representado pelo Ilm.º
WAGNER RAMOS LIMA, Prefeito Municipal, nos termos do artigo 15, II, da Lei Federal nº
8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, que regulamenta a aplicação do Sistema de Registro de
Preços nos municípios, e as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da
classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO SRP 020/2022, do tipo
MENOR PREÇO POR LOTE, transcurso o prazo para interposição de recursos e Aviso de
Resultado e Homologação publicado no DOM nº..........do dia ..............., página, à(s) empresa(s)
abaixo citada(s), doravante denominada(s) Fornecedor (es), firmam a presente ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a contratação de empresa para futura
e eventual aquisição de salgados para atender as diversas secretarias da Prefeitura Municipal
de Mirante-BA.
II - CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1 Os preços dos produtos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO
ELETRÔNICO SRP Nº. 020/2022– SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme o tabela (s)
abaixo:
NOME DA EMPRESA:____________________ Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob nº_________________ , localizada no endereço, ______________ neste ato
representada pelo Sr.________________ , inscrito no CPF nº_____________ , portador do RG
nº_________________ , residente e domiciliado_____________________ .
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QUANT

MARCA

VALOR

VALOR

1
2
3
4

TOTAL R$
III - CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
3.1 Os órgãos e entidades, beneficiários desta Ata, deverão solicitar, a Comissão Permanente
de Licitação, ÓRGÃO GERENCIADOR da presente Ata, nos termos da legislações vigentes, que
regulamenta a aplicação do Sistema de Registro de Preço, autorização para prestação dos
serviços para serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz parte integrante da
presente Ata.
3.2 A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual deverá
ser assinado e retirado pelo Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da
comunicação.
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3.3 Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos
materiais, objeto deste Pregão.
3.4 Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para
entregar o produto.
3.5 Os materiais deverão ser entregues, no local designado pela Secretaria requisitante, de
acordo com o edital do PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº. 020/2022, Termo de Referência, Anexo
I, bem como da proposta vencedora da licitação e das cláusulas da presente Ata.
3.6 O Município, por intermédio da secretaria requisitante não está obrigado a contratar o
objeto desta licitação, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a
legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços,
preferência, em igualdade de condições.
IV - CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1 O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em
conta corrente indicada pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento
do material, mediante a apresentação da Nota Fiscal acompanhada de Autorização de
Fornecimento.
4.2 A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura as Autorizações de
Fornecimento/Ordem de Serviços, devidamente assinadas por preposto autorizado pelo chefe
do Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente fornecidos. Não será
aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou
Faturas.
4.3 Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no
todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as
providências necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a
data da reapresentação, devidamente regularizada.
4.4 Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem
implicará em aprovação definitiva dos produtos entregues total ou parcial.
4.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de
preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com
outros CNPJs.
4.6 A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e
trabalhistas.
4.7 Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento
passará a fluir após a sua reapresentação.
V - CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS
5.1 O prazo de validade deste Registro de Preços será até 12 (doze) meses, contado a partir da
sua assinatura, cuja vigência tem a possibilidade de prorrogação.
5.2 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas
no art. 65, da Lei nº 8.666/93
5.2.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
5.2.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
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5.2.2.1 Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação
ao praticado no mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido;
5.2.3 Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o
órgão gerenciador poderá:
5.2.3.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmado a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento;
5.2.3.2 Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
5.2.4 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação
mais vantajosa.
VI - CLÁUSULA SEXTA – DOS USUARIOS NÃO-PARTICIPANTES/ADESISTAS
6.1 A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão
ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório,
mediante previa consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a
vantagem.
6.2 Os órgãos e entidades que não participaram do Sistema de Registro de Preços, quando
desejarem fazer uso da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, deverão manifestar seu interesse, junto
ao órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos
preços a serem praticados, obedecendo a ordem de classificação.
6.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
anteriormente assumidas.
VII - CLÁUSULA SETIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
7.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
7.1.1 Pela Comissão Permanente de Licitação, mediante comunicação da unidade requisitante,
quando:
7.1.1.1 A(s) detentora(s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;
7.1.1.2 A(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a
unidade requisitante não aceitar sua(s) justificativa(s);
7.1.1.3 A(s) detentora(s) der(em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste
instrumento de Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc.I a XII, ou
XVII, da Lei Federal 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores;
7.1.1.4 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste
instrumento de registro;
7.1.1.5 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
7.1.1.6 Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração.
7.1.2 Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar
impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das
hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI, da lei Federal nº 8.666/93 com as respectivas
alterações posteriores.
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7.1.2.1 A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser
dirigida a Comissão Permanente de Licitação, facultada a ele a aplicação das penalidades
previstas, caso não aceitas as razões do pedido.
7.3 Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa
detentora será comunicada por com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo
que tiver dado origem ao Registro de Preços.
7.3.1 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município e Jornal de grande
circulação, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a
partir da última publicação.
7.3.2 Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à
Comissão Permanente de Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta
bancária e outras julgáveis necessárias para recebimento de correspondência e outros
documentos.
VIII - CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do
respectivo extrato no Diário Oficial do Município.
8.2 Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e
respectivos atos administrativos relacionados ao PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº. 020/2022.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de
Preços, em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
Mirante-Bahia, __ de ______de 2022.

______________________________
Wagner Ramos Lima
Prefeito Municipal de Mirante-Ba
CONTRATANTE
________________________________________
CONTRATADA
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ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO Nº ___/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 079/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°. 020/2022

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO
ENTRE A PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE MIRANTE E A EMPRESA _______
O MUNICÍPIO DE MIRANTE – Estado da Bahia, estabelecida à Avenida Manoel Messias de
Lima, nº. 49 – B. Monte Alegre, CEP: 74.125.070, Mirante – BA, inscrita no CNPJ sob n.º
16.416.521/0001-64, neste ato representado pelo Ilm.º WAGNER RAMOS LIMA, Prefeito
Municipal, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e _____________, CNPJ:
____________: Representada neste ato por ____________brasileira, maior, Portador da
cédula de identidade: ___________, empresa situada à ______________; aqui denominado
CONTRATADA, por força do Pregão Eletrônico SRP nº ___/2022 e sua homologação e
adjudicação pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e acordados a
celebração do presente contrato, mediante cláusulas e condições seguintes:
1 - DO OBJETO DO CONTRATO
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de salgados para atender as diversas
secretarias da Prefeitura Municipal de Mirante-BA.
2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1 - Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do fornecimento/prestação de
serviços, bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora
contraídas, integram este contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus
anexos, os seguintes documentos:
2.1.1 - Proposta da Contratada.
2.1.3 – Ata de Julgamento 2.2 - Os documentos referidos em
2.1 são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir a sua extensão
e, desta forma, reger a execução do objeto contratado.
3 - DA VIGÊNCIA
3.1 - O presente contrato vigorará da data da assinatura até 31 de dezembro de 2022.
3.2 4 – DO PREÇO
4.1 - O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato é o apresentado na proposta
da contratada, o qual totaliza o valor de R$ _____ (__________), conforme Anexo I deste
contrato.
4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no
mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada,
conforme previsto no edital.
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4.3 - As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta do orçamento vigente para o
exercício financeiro de 2022, a saber:
Unidade: 0201 - CHEFIA DE GABINETE
Unidade: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Unidade: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO
Unidade: 0204 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULT. ESPORTE E LAZER
Unidade: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
4.122.0013.2.002 - Manutenção da Chefia de Gabinete
4.122.0013.2.004 Manutenção da Secretaria de Administração
6.181.0023.2.005 Manutenção do Setor de Segurança Municipal
4.122.0001.2.007 Manutenção do Setor Recursos Humanos
4.123.0012.2.009 Manut. da Secretaria de Planejamento e Finanças
4.125.0012.2.011 Manutenção do Setor de Tributação
4.122.0008.2.033 Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura
4.122.0008.2.034 Manutenção de Praças Ruas Jardins Feiras Cemitérios
4.122.0008.2.035 Manutenção da Rede de Iluminação Pública
17.511.0016.2.036 Manutenção e Abertura de Aguadas Cisternas Açudes e Poços Artesianos
15.452.0017.2.037 Manutenção da Limpeza Pública Municipal
4.122.0018.2.039 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente
18.451.0018.2.040 Manutenção Recuperação Reflorestamento de Nascentes de Rios
18.543.0018.2.041 Gestão e Implementação de Viveiros e Arborização da Cidade
4.122.0008.2.047 Manutenção da Sec. de Transporte e Viação Rodoviária
20.122.0005.2.042 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento
20.605.0005.2.043 Manutenção das Atividades do Mercado Feira e Matadouro
20.608.0005.2.044 Manutenção e Organização da Produção Agrícola
12.361.0009.2.013 - Manutenção do Ensino Fundamental - Salário Educação
12.361.0009.2.016 Manutenção da Secretária de Educação
27.812.0010.2.017 Manutenção do Setor de Cultura, Esporte e Lazer
12.365.0009.2.019 Manutenção da Educação Infantil Creches - MDE 25% l FUNDEB 60%
12.367.0009.2.020 Manutenção da Educação Especial e Integral
12.361.0009.2.021 Gestão e Valorização dos Profissionais da Educação
12.361.0009.2.022 Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos da Educação
12.361.0009.2.023 Manutenção da Ensino Fundamental - MDE 25%
12.361.0009.2.024 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – PNAE
12.361.0009.2.026 Manutenção do Programa de Transporte Escolar
12.366.0009.2.027 Manutenção do Programa do Brasil Alfabetizado
12.366.0009.2.029 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos – EJA
12.361.0009.2.030 Manutenção do PDDE
13.392.0010.2.031 Realização de Atividades Culturais
27.812.0010.2.032 Apoio à Prática do Esporte Amador
10.301.0022.2.063 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Saúde
10.301.0022.2.073 Ações do Programa de Saúde Bucal
10.301.0022.2.074 Manutenção Capacitação do Conselho Municipal de Saúde
10.122.0022.1.036 Aquisição e Manutenção da Frota da Saúde
10.301.0022.2.064 - Manutenção do Programa de Saúde da Família – PSF
10.302.0022.2.067 Manut. das Ações de Média e Alta Complexidade - Ampl. Proced. Ambul. Esp
10.305.0022.2.069 Manut. Implementação Ações de V. Sanit. e Proteção à Saúde(Vac.lEnd.lVig.)
10.301.0022.2.070 Manutenção da Atenção Primária de Saúde
10.303.0022.2.071 Manutenção da Assistência Farmacêutica
10.304.0022.2.076 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária
10.122.0022.2.078 Enfrentamento da Emergência Covid19
8.244.0019.2.048 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social
8.244.0019.2.049 Manutenção da Secretaria Municipal de Assitência Social
8.244.0019.2.050 Manut. Prog. Nac. Aprim. da Rede Sócio assistencial doa SUAS
8.244.0019.2.051 Manutenção das Ações do IGD – SUAS
8.244.0019.2.052 - Manutenção da Gestão Vigilância Sócio assistencial
8.242.0019.2.053 Manutenção da Gestão do Programa BPC na Escola
8.244.0019.2.054 Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS
8.244.0019.2.055 Manutenção do Centro Referência de Assistência Social – CRASlPAIFlPBF
8.244.0019.2.056 Gestão das Ações do Benefício Eventual
8.244.0019.2.057 Gestão da Ações Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV
8.244.0019.2.058 Desenvolvimento das Ações do IGD PBF
8.243.0002.2.059 Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância l SUAS
8.243.0002.2.060 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA
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Elemento de Despesa: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Elemento de Despesa: 33.90.36 – Outros serviços de terceiros – pessoa física
Elemento de Despesa: 33.90.32 – Material de Distribuição Gratuito
Elemento de Despesa: 33.90.30 – Material de consumo
Recursos: 00, 02, 04, 05, 14, 15, 18, 19, 22, 28, 29

5 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E FORMA DE EXECUÇÃO
5.1 – O presente contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2022, contado a partir da
assinatura contratual.
5.2 Os materiais/serviços deverão ser entregues de forma parcelada, durante o exercício 2022,
conforme solicitação expressa da Secretaria solicitante, em até 02 (dois) dias após cada
solicitação. O prazo começa a correr no momento em que a contratada tiver ciência da
solicitação.
5.3. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido: provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para posterior verificação da
conformidade do produto com as especificações do objeto licitado; - definitivamente, em até
15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e
quantidade do produto e consequente aceitação.
5.4. A entrega do(s) produto(s) será acompanhada e fiscalizada por representante(s) do
Município, designado(s) para esse fim, que realizará (ão) a atestação de conformidade da
entrega do(s) produto(s). Será permitida a assistência de terceiros.
5.5. O atraso ou a inexecução, mesmo que parcial, no cumprimento desta cláusula ocasionará
a aplicação das penalidades legais à contratada.
5.6. Verificada a não conformidade de algum dos produtos, contratada deverá promover as
correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades
previstas no Edital do PE 014/2022.
5.7. A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto”
6 - DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO
6.1 pagamento será efetuado de acordo com as solicitações dos materiais, e mediante a
comprovação das notas fiscais, por meio de Transferência Eletrônica em até 30 dias, na conta
corrente de titularidade do CONTRATADO.
6.2 O pagamento será efetuado contra empenho, até 30 (trinta) dias após a entrega do
equipamento solicitado, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura e atestação do servidor
responsável pelo recebimento.
6.3 A Nota Fiscal/Fatura emitida pela contratada deverá conter, em local de fácil visualização, a
indicação do nº do processo, nº do Pregão e da Ordem de Fornecimento, a fim de se acelerar o
trâmite de recebimento do produto e posterior liberação do documento fiscal para
pagamento.
6.4 Nenhum pagamento será efetuado à contratada na pendência de atestação de
conformidade da entrega do(s) produto(s) e de cumprimento das obrigações contratuais
assumidas.
6 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO
7.1 - A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato a terceiros, no todo ou em
parte, sem o expresso consentimento da contratante, dado por escrito, sob pena de rescisão
do ajuste.
8 - DAS RESPONSABILIDADES
“A CONTRATADA FICA OBRIGADA A:
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8.1 Fornecer o material referido no Edital, conforme o modo e tempo convencionados;
8.2 Responder por danos à Administração ou a terceiros decorrentes de vícios ou defeitos
ocultos que tornem o material impróprio ao uso a que é destinado, ou lhe diminuam o valor,
mesmo que o material pereça em poder do CONTRATANTE, em razão do vício existente ao
tempo da entrega;
8.3 Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes do
presente contrato;
8.4 Manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habitação e
qualificação exigidas no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 020/2022”.
8.5 A recusa pela contratada em entregar o produto adjudicado acarretará a multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor total da proposta.
8.6 O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de 0,5 (zero
vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o
valor total que lhe foi adjudicado.
8.7 O não cumprimento da obrigação acessória sujeitará a contratada à multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor total da obrigação.
8.8 Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a contratada, sem
prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e
descredenciado do cadastro do Município, nos casos de:
a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame;
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;
d) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
e) comportamento inidôneo;
f) cometimento de fraude fiscal;
g) fraudar a execução do contrato;
h) falhar na execução do contrato.
8.9 Para aplicação das penalidades previstas nos subitem 4 desta cláusula,
8.10 Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou
contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do
que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93.
8.11 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
8.12 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que for imposta a contratada em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual.
9 – DAS PENALIDADES
9.1 - O não fornecimento dos produtos ou serviços nos prazos determinados pela
CONTRATANTE, importará na aplicação à CONTRATADA, de multa diária na ordem de meio por
cento sobre o valor do contrato.
9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso da mesma
descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste.
9.3 – Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá
caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a
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CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a
acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.
9.4 - A inexecução total do contrato, importará à CONTRATADA a suspensão do direito de
licitar e contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme previsto
no edital, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do contrato.
9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas
nos subitens precedentes.
9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.
9.7 - Requisitado o produto ou serviço da empresa vencedora, não entregando esta no prazo
previsto, a critério da administração poderá ser requisitado o mesmo produto da empresa
vencedora em segundo lugar, sem prejuízos das sanções previstas nos subitens acima.
10 – DA RESCISÃO
10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das
penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram
quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações.
10.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da
lei federal nº 8.666/93 e suas alterações.
10.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art.
78 da lei federal nº 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao
pagamento de multa equivalente a dez por cento do valor do contrato.
11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento
contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em
decorrência do mesmo.
11.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações,
que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública.
12 - DA TOLERÂNCIA
12.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por
omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste
contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar
esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma
tolerância houvesse ocorrido.
13 – DO FORO
13.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Poções-Ba, dirimir todas e
quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o
presente contrato em duas vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixoassinadas, a tudo presentes.
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Mirante-Bahia, __ de ______de 2022.

______________________________
WAGNER RAMOS LIMA
Prefeito Municipal de Mirante-Ba
CONTRATANTE
________________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
______________________________
CPF N.º
_____________________________
CPF N.º
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 079/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°. 020/2022

A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ/MF nº. __________________,
com
sede
à
_______________________________,
representada
pelo
Sr.
____________________________, portador do RG nº ______________ e inscrito no CPF/MF
nº ___________________, declara, sob as penas previstas em lei, que em suas instalações, não
há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a
realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 anos.

Local e data, de ____________________________________
(NOME DA ASSINATURA DO RESPONSAVÉL )
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 079/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°. 020/2022

Nome da Empresa ____________________(CNPJ) ,com sito à _________, declara, sob as
penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e
contratação com a administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores).

Local e Data,_____________________ de__________________ de

____________________________________________
Assinatura do responsável legal e carimbo do CNPJ
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