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Prefeitura Municipal de
Ibipitanga publica:
• Aviso de Publicação - Credenciamento Nº. 001-2019-CR credenciamento de pessoas jurídica ou física para prestação de serviços
médicos - medicina generalista em Unidades Básicas de Saúde do
município de Ibipitanga e serviços de plantão Hospitalar durante 24 horas
no Hospital Municipal de Ibipitanga
• Edital - Credenciamento Público Nº. 001-2019-CR - Processo
Administrativo Nº. 042/2019 - Objeto: Chamamento Público para
credenciamento de pessoas jurídica ou física para prestação de serviços
médicos - medicina generalista em Unidades Básicas de Saúde do
município de Ibipitanga e serviços de plantão Hospitalar durante 24 horas
no Hospital Municipal de Ibipitanga.
• Edital - Pregão Presencial nº 023-2019-PP - Objeto: Aquisição de
materiais de limpeza, utensílios e descartáveis para diversas secretarias
deste município, para entrega de forma parcelada, conforme
especificadas no Edital e seus anexos.
• Pregão Presencial nº 024-2019-PP - Objeto: Aquisição de gêneros
alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dos estudantes da
rede pública de ensino do município de Ibipitanga
• Edital - Pregão Presencial nº 024-2019-PP - Objeto: Aquisição de
gêneros alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dos
estudantes da rede pública de ensino do município de Ibipitanga
• Pregão Presencial nº 025-2019-PP - Objeto: Aquisição parcelada de
hortifrutigranjeiros para diversas secretarias, conforme especificações
constantes no Edital.
• Edital - Pregão Presencial nº 025-2019-PP - Objeto: Aquisição parcelada
de hortifrutigranjeiros para diversas secretarias, conforme especificações
constantes no Edital.

Gestor - Edilson Santos Souza / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Av Clériston Andrade, 815
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PREFEITUR
P
RA MUNICIIPAL DE IB
BIPITANGA
A Cléristo
Av.
on Andrade,, 815 – Cen
ntro
C
CEP
46.540
0-000 – Ibip
pitanga – Ba
ahia
C
CNPJ
Nº. 13.781.364/0
0001-06
T
Telefax:
(77
7)3674-2202
2

AVISO DE
D PUBLIC
CAÇÃO - CREDEN
NCIAMENTO Nº. 00
01-2019-C
CR

Fundo Municipa
al de Saú
úde e a Prefeitura
P
Municipa
al de Ibip
pitanga,
através da Comissão
C
o Perman
nente de Licitaçõe
es e Com
missão Técnica
T
Perm
manente para Cred
denciamento, torna
am público
o a abertu
ura de processo
adm
ministrativo
o de Cha
amamento
o Público para cred
denciame
ento de pessoas
juríd
dica ou físsica para prestação
p
o de serviç
ços médiccos – medicina gene
eralista
em Unidadess Básicas de Saúd
de do mun
nicípio de
e Ibipitang
ga e serviços de
plan
ntão Hosp
pitalar durrante 24 horas no
o Hospital Municipa
al de Ibip
pitanga,
confforme esspecificações deta
alhadas no
n instru
umento cconvocató
ório. O
cred
denciamen
nto será in
niciado a partir da publicação
p
o deste avviso, no setor de
licita
ações da Prefeitura
a Municipal de Ibip
pitanga, lo
ocalizada na Av. Clleriston
Andrade, 815
5 – centro
o – Ibipitanga-Ba, CEP:
C
46.5
540-000. E
Edital disp
ponível
ba.io.org.b
br/diarioOfficial,
pode
endo
http://www.ibiipitanga.b
ser
conssultado/ad
dquirido na
n íntegra ou na Prrefeitura, de
d segunda à sextta-feira,
das 08:00 àss 12:00h. Informaçções (77)) 3674-20
022. Ibipitanga-Ba, 10 de
abril de 2019.

Laís Venânccia Oliveirra Paixão Vieira
Pre
esidente da CPL
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PREFE
EITURA MU
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drade, 815 – Centro
CEP 46.540-000
4
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Telefa
ax: (77)3674
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CRED
DENCIAMENTO
O PÚBLIICO Nº. 001-2019-CR
PRO
OCESSO
O ADMIN
NISTRA
ATIVO Nº.
N 042/2
2019.

Objeto: Chamam
mento Pú
úblico para credenciamentto de pessoas jurídica ou
u
física para presstação de
d serviçços médicos – medicina
m
a generalista em
m
Unidade
es Básica
as de Saú
úde do município de
d Ibipita
anga e se
erviços de
e plantão
o
Hospitalar durantte 24 horas no Ho
ospital Mu
unicipal de
d Ibipitan
nga.
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INFORM
MAÇÕES GERAIS
G

1. MOD
DALIDADE LICITATÓRIA:
Credencciamento Pú
úblico nº 00
01-2019-CR
R
2. REG
GÊNCIA LE
EGAL
Esta licittação obedecerá, integ
gralmente, as
a disposições da Lei Federal nº 8
8.666/93 e da Lei
Municip
pal nº104/20
019.
3. UNID
DADES INT
TERESSAD
DAS
Secretaria Municipa
al de Saúde
e e Fundo Municipal
M
de
e Saúde
4. OBJ
JETO
Prestaçã
ão de servviços para realização
r
de exames
s laboratoriais, em co
onformidade
e com os
ditames da Constittuição Fede
eral, Lei Fe
ederal n.º 8.666/93 e suas
s
alteraçções, em específico
e
no seu Artigo
A
25, “ccaput”.
5. Data
a e horário
o para rece
ebimento dos
d
docum
mentos relativos à habilitação, proposta
p
anex
xos.
Data: A enttrega da do
D
ocumentaçã
ão ocorrerã
ão a partir do
d dia 12 de
d abril de 2019 das 08:00 às
1
12:00
na Prrefeitura Mu
unicipal de Ibipitanga com
c
sede à Avenida Clériston
C
An
ndrade, 815
5 – centro
– Ibipitanga
a-Bahia, perrmanecendo
o em aberto
o para qualq
quer novos interessado
os.
6. DOT
TAÇÕES ORÇAMENT
TÁRIAS– MINUTA DO CONTRAT
TO
7. O Prrazo de exe
ecução dar--se-á do dia
a da assinattura do conttrato até 31.12.2019.
8. LOC
CAL, HORÁ
ÁRIO E MEIO DE COM
MUNICAÇÃ
ÃO PARA ESCLAREC
E
CIMENTOS
S SOBRE
EST
TE EDITAL.
P
Poderão
se
er obtidas maiores
m
info
ormações so
obre este Edital,
E
na se
ede da Pre
efeitura Mun
nicipal de
Ibipitanga, na Avenid
da Cleriston
n Andrade
e, 815 – centro
c
– Ib
bipitanga-Ba, ou pelo
o e-mail:
c
cpl.ibipitang
ga@gmail.ccom ou teleffone (77) 36
674-2022.

Laiss Venância
a Oliveira Paixão Vieira
Presid
dente da CPL
C

9. CONDIÇÕES DE PARTICIPA
AÇÃO NO CREDENC
CIAMENTO
9.1. Pode
erá participa
ar do prese
ente creden
nciamento qualquer
q
in
nteressado do ramo de atividade
e
pertinente que satisfa
aça as condições estab
belecidas ne
este edital;
9.2. Não se
erá admitida a participação de intteressados sob a forma
a de consórrcio;
9.2.1. Esta
arão impedid
das de partticipar direta
a ou indireta
amente desste credenciamento:
2
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9.2.2. Emp
presas cujo
os diretore
es, gerentes
s, sócios e responsáveis técnic
cos sejam servidores
s
s
ou dirigen
ntes da Prrefeitura, membro
m
effetivo ou substituto
s
da Comis
ssão Perm
manente de
e
Licitação, ou membrro da Equip
pe de Apoio;
9.2.3. Empresas que
e estejam em regime de
d Falência ou Concorrdata, ou qu
ue incida em
m proibição
o
legal de co
ontratar com
m a Adminisstração Púb
blica em gerral;
9.2.4. Em
mpresas qu
ue tenham sido decllaradas inidôneas pa
ara licitar ou contrattar com a
Administra
ação Pública
a;
9.3. A participação
p
o no crede
enciamento
o implica automaticam
a
mente na aceitação integral e
irretratávell dos termoss e conteúd
dos deste edital e seus
s anexos, a observância dos preceitos legaiss
e regulame
entos em vigor;
v
e a re
esponsabilid
dade pela fidelidade
f
e legitimidade das info
ormações e
dos docum
mentos apre
esentados em
e qualquerr fase do crredenciamento;
10. HABIL
LITAÇÃO
10.1. As liccitantes devverão incluir no Envelo
ope – HABIILITAÇÃO a seguinte documenta
ação abaixo
o
que poderrá ser aprresentada em
e cópia autenticad
da ou cóp
pia simple
es acompa
anhada do
o
original, em
e envelope lacrado
o, no qual possam ser identificcados o no
ome ou raz
zão social,,
modalidade e número
o da licitação, além da expressão Habilitação
o (vide desccrição abaix
xo).
URA MUNIC
CIPAL DE IBIPITANGA
A
PREFEITU
CREDENC
CIAMENTO
O N.º 001-20
019-CR
RAZÃO SO
OCIAL DA EMPRESA
A: XxxxxxX
Xxxxxx
ENVELOP
PE A – DOC
CUMENTOS
S DE HABIL
LITAÇÃO E ANEXOS
10.2. Na habilitação exigir-se-á
á dos intere
essados:
J
PESSOA JURIDICA
10.2.1. A Habilitação
o Jurídica será comp
provada me
ediante a apresentaçã
a
ão do ato constitutivo,
c
atando de sociedades
s
s
estatuto ou contrato social em vigor, devvidamente registrado, em se tra
comerciaiss e, no casso de socie
edade por ações, aco
ompanhado
o da docum
mentação pertinente
p
à
investidura
a de seus attuais admin
nistradores nos respecttivos cargoss.
10.2.2. A Regularid
dade Fisca
al será co
omprovada mediante a apresen
ntação dos seguintess
Documento
os:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa
a Jurídica (C
CNPJ) que tem sua em
missão, em
m
de
re
egularidade
e,
por
meio
do
d
enderreço
elettrônico
a
seguir:
condições
http://www
w.receita.fazzenda.gov.b
br/pessoajurridica/cnpj/c
cnpjreva/cnpjreva_soliccitacao.asp
b)Certidão
o Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida A
Ativa da Un
nião, sendo
o
este último
o datado dos
d
últimos 180 dias, desde que
e outro pra
azo não essteja estipu
ulado neste
e
certidã
referida
documento
o.
A
ão
se
encontra
a
dispo
onível
no
site
e
http://www
w.receita.fazzenda.gov.b
br/Aplicacoe
es/ATSPO/C
Certidao/Cn
ndConjuntaIInter/Inform
maNICertida
o.asp?Tipo
o=1
c) Certifica
ado de Reg
gularidade do
d FTGS/CRF, que po
ode ser extrraída no síttio eletrônic
co da Caixa
a
no
Econômica
a
Fe
ederal,
endereç
ço
e
eletrônico
a
seguir::
https://www
w.sifge.caixxa.gov.br/Cidadao/Crf/F
FgeCfSCrite
eriosPesquisa.asp
d) Prova de
d regularid
dade para com
c
a Faze
enda Estad
dual, emitida através d
do site, parra empresa
a
que tem su
ua sede e domicílio
d
no Estado da Bahia, http
p://www.sefa
az.ba.gov.b
br
3
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*Se a emp
presa tiver sede
s
em outtro estado emitir
e
a certtidão no órg
gão respectivo.
e) Certidão
o de Débitos para com a Fazenda
a Municipal do domicílio
o ou sede d
do licitante;
f) Certidão
o de Débitoss Trabalhistas, cuja em
missão pode ser realizzada no site
e do Tribun
nal Superiorr
do Trabalh
ho ( http://ww
ww.tst.jus.b
br/certidao ).
)
10.2.3. Declaração de
d Proteção
o ao Traballho do Men
nor, em ate
endimento a
ao inciso XX
XXIII do art.
7º da Con
nstituição Federal,
F
parra os fins do disposto
o na Lei Federal
F
n. 8
8.666/93, de
d que não
o
emprega menor
m
de 18
8 anos em trabalho no
oturno, perig
goso ou inssalubre e nã
ão emprega
a menor de
e
se for o caso,
16 anos, ressalvado,
r
c
o emprego de menor
m
a pa
artir de 14 a
anos, na co
ondição de
e
aprendiz, conforme
c
m
modelo
consstante do An
nexo IV des
ste Edital.
10.3. A QUALIFICAÇ
ÇÃO TÉCN
NICA: será comprovad
da mediante
e a aprese
entação dos
s seguintess
Documento
os:
10.3.1 - No
ome do Ressponsável Técnico
T
aco
ompanhado do registro
o do mesmo
o no respecttivo
conselho;
ocumentos de RG e CP
PF do Resp
ponsável Té
écnico;
10.3.2 - Do
10.4. DEC
CLARAÇÃO
O COMPL
LEMENTAR
R será com
mprovada mediante a apresen
ntação doss
seguintes Documento
os:
10.4.1. Declaração de
e Idoneidade, conforme
e modelo co
onstante do
o Anexo V d
deste Edital;
10.4.2.Decclaração de
e que teve pleno
p
conhecimento do Edital, de
e suas espe
ecificações técnicas e
de que se inteiraram de todo o serviço
s
a se
er executad
do, conforme modelo cconstante do Anexo VI
deste Edita
al;
PESSOA FÍSICA
F
10.5. A Regularida
R
ade Fiscal será com
mprovada mediante a apresentação dos seguintess
Documento
os:
a) Prova de inscrição no Cadastrro de Pesso
oa Física (C
CPF)
b)Certidão
o Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida A
Ativa da Un
nião, sendo
o
este último
o datado dos
d
últimos 180 dias, desde que
e outro pra
azo não essteja estipu
ulado neste
e
certidã
documento
o.
A
ão
se
encontra
a
dispo
onível
no
site
e
referida
http://servicos.receita.fazenda.go
ov.br/Serviccos/certidao
o/CNDConju
untaInter/InfformaNICerrtidao.asp?
tipo=2
d) Prova de
d regularid
dade para com a Fazzenda Estadual, emitid
da através do site, pa
ara pessoa
a
física que tem
t
domicílio no Estad
do da Bahia
a, http://www
w.sefaz.ba.g
gov.br
e) Certidão
o de Débitos para com a Fazenda
a Municipal do domicílio
o ou sede d
do licitante;
f) Certidão
o de Débitoss Trabalhistas, cuja em
missão pode ser realizzada no site
e do Tribun
nal Superiorr
do Trabalh
ho ( http://ww
ww.tst.jus.b
br/certidao ).
)
10.5.1. Declaração de
d Proteção
o ao Traballho do Men
nor, em ate
endimento a
ao inciso XX
XXIII do art.
7º da Con
nstituição Federal,
F
parra os fins do disposto
o na Lei Federal
F
n. 8
8.666/93, de
d que não
o
emprega menor
m
de 18
8 anos em trabalho no
oturno, perig
goso ou inssalubre e nã
ão emprega
a menor de
e
se for o caso,
16 anos, ressalvado,
r
c
o emprego de menor
m
a pa
artir de 14 a
anos, na co
ondição de
e
aprendiz, conforme
c
m
modelo
consstante do An
nexo IV des
ste Edital.
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10.5.2. A QUALIFICA
Q
AÇÃO TÉC
CNICA: será
á comprova
ada mediante a aprese
entação dos
s seguintess
Documento
os:
10.5.1 – Diploma proffissional aco
ompanhado
o do registro
o do mesmo
o profission
nal no respe
ectivo
conselho;
10.3.2 - Do
ocumentos de RG e CP
PF;
10.4. DEC
CLARAÇÃO
O COMPL
LEMENTAR
R será com
mprovada mediante a apresen
ntação doss
seguintes Documento
os:
10.4.1. Declaração de
e Idoneidade, conforme
e modelo co
onstante do
o Anexo V d
deste Edital;
10.4.2.Decclaração de
e que teve pleno
p
conhecimento do Edital, de
e suas espe
ecificações técnicas e
de que se inteiraram de todo o serviço
s
a se
er executad
do, conforme modelo cconstante do Anexo VI
deste Edita
al;
11. DA PR
ROPOSTA
11.1. Junta
amente com
m a docume
entação o credenciand
c
do deverá apresentar
a
p
proposta de
e prestação
o
de serviço
o, na forma do Anexo II deste Ed
dital, bem como
c
o preçço proposto
o para a remuneração
o
dos serviço
os ofertados, sempre observados
o
s os valores previstos no
n presente
e Edital.
12. PROCESSAMENTO DO CREDENCIAM
MENTO
12.1. Os pedidos
p
de credenciam
mento serão
o analisado
os pela Com
missão Perm
manente de
e Licitação,,
nomeada a través do
o Decreto nº
n 003/2019
9 de 03 de janeiro de 2019, e pe
ela Comissão Técnica
a
Permanente para o Credenciam
C
mento Públicco da Secrretaria de Saúde,
S
nom
meada pela Portaria nºº
002/2019 de
d 02 de ab
bril de 2019
9, em confo
ormidade co
om os parâm
metros e re
equisitos esttabelecidoss
neste edita
al.
12.2. A Co
omissão pod
derá, a qualquer tempo
o, verificar a veracidad
de das informações pre
estadas porr
atestados, certidões e declarações; a aute
enticidade dos docum
mentos apre
esentados; bem como
o
solicitar outros
o
doccumentos que
q
julgarr necessárrios para a avaliaçã
ão dos documentos
d
s
apresentad
dos.
12.3. A Co
omissão se reserva o direito
d
de in
ndeferir o pe
edido de credenciamento da pess
soa jurídica
a
e/ou física
a que deixxar de apresentar do
ocumentaçã
ão ou inforrmação exiigida neste
e edital ou
u
apresentá--la incomple
eta ou em desacordo
d
c
com
as disp
posições deste edital.
12.4. O de
eferimento do
d pedido de
e credencia
amento fica condiciona
ado ao atendimento às exigênciass
previstas neste
n
edital e nos seuss anexos.
12.5. Serã
ão credenciados todoss os interesssados que preenchere
em os requ
uisitos prev
vistos neste
e
edital.
al do processso de cred
denciamentto, contendo
o a relação
o de todos os
o serviçoss
12.6. O resultado fina
o na Impren
nsa Oficial.
que obtiveram o deferrimento do pedido, serrá publicado
d
de indeferimen
nto do cred
denciamento
o, proferida
a pela Com
missão, cabe
erá recurso
o
12.7. Da decisão
dirigido à Prefeitura,
P
n prazo de
no
e 05 (cinco) dias úteis a contar da publicaçã
ão na Impre
ensa Oficiall
da relação das pessoas juríd
dicas/ou fíísica que obtiveram o deferim
mento do pedido de
e
credenciam
mento (art. 109, inciso I da Lei nº 8.666/93).
12.8. Transcorrido o prazo
p
referiido no item anterior se
em que tenh
ham sido ap
os recursos,,
presentado
ou depois de julgado
os estes, se
erá publicad
da na Imprrensa Oficia
al a confirm
mação da relação
r
dass
pessoas ju
urídicas e/o
ou física cre
edenciadas, acrescida dos nomess das que ttiveram o seu
s recurso
o
deferido, e a homolog
gação do cre
edenciamento.
12.9. Compete à auto
oridade supe
erior homologar o cred
denciamento
o.
5
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12.10. O credenciame
c
ento não im
mplica no dirreito à contrratação, a qual
q
dar-se--á ao exclus
sivo critério
o
da Prefeitu
ura de Ibipittanga de accordo com as necessidades do município,
m
a
as metas planejadas e
programad
das pela Se
ecretaria Mu
unicipal de Saúde
S
e a disponibilida
d
ade finance
eira e orçam
mentária.
12.11.O município
m
de
e Ibipitanga por intermé
édio da Sec
cretaria Mun
nicipal de S
Saúde, não se obriga a
utilizar tod
dos os servviços oferta
ados pelo credenciado
c
o, reservan
ndo-se o direito de contratar oss
procedime
entos necesssários e na
a quantidad
de adequad
da à deman
nda estimada de acorrdo com oss
parâmetross definidos pela Secrretaria Municipal de Saúde
S
e com a dispon
nibilidade fiinanceira e
orçamentá
ária.
13. PROC
CESSAMENTOS AD
DOTADOS PELA COMISSÃO
C
DE AVA
ALIAÇÃO PARA O
CREDENC
CIMENTO.
13.1. O credenciam
mento será processado de acordo com a observância dos seguintess
procedime
entos:
13.2. A partir do dia
a e hora estabelecid
e
âmbulo desste Edital, a CPL, re
eceberá oss
os no preâ
envelopes, mediante protocolo, contendo
c
a documenta
ação aprese
entada pelos interessados;
13.3. As Comissões,
C
, farão aná
álise dessa documenta
ação em conformidad
c
de com as exigênciass
constantess neste edital e, send
do constata
ada a insu
uficiência da
as informaçções ou au
usência ou
u
irregularida
ade da doccumentação
o, será comunicado forrmalmente ao
a interessado a sua inabilitação
o
ao credencciamento e os requisito
os editalício
os que deixa
aram de ser adequada
amente aten
ndidos.
13.4. A Pre
efeitura de Ibipitanga divulgará
d
o resultado do
d credenciamento, mediante pub
blicação na
a
Imprensa Oficial;
O
13.5. Obse
ervar-se-ão as disposiçções da Lei 8.666/93 e suas altera
ações
14. DOS PRAZOS,
P
E EXECUÇÃ
ÃO DOS SE
ERVIÇOS OBJETO
O
DA
A LICITAÇÃO.
14.1. O pra
azo de vigê
ência do co
ontrato será a partir da
a data da asssinatura atté 31 de de
ezembro de
e
2019, pode
endo ser re
enovado, a critério da contratante
c
e concordâ
ância da co
ontratada, se
s mantidass
as condiçõ
ões originá
árias da co
ontratação, por iguais
s e sucesssivos períod
dos, se ate
endidos oss
interesses das partes, na forma prevista
p
no inciso II do
o art. 57 da Lei 8.666/93;
RATAÇÃO
15. CONTR
15.1. Hom
mologado o credenciam
mento pela autoridade
e competen
nte, a Secrretaria de Saúde
S
do
Município de Ibipitang
ga, poderá firmar contrato especíífico com oss credencia
ados, na forma deste
Edital e An
nexos, visan
ndo a execu
ução do objjeto deste ato
a convoca
atório.
15.2.O(s)ccredenciado
o(s) terá(ão)) o prazo de
e 5 (cinco)d
dias, contad
dos a partir da convoca
ação,para
assinar o contrato. Este prazo
o poderá se
er prorrogado uma ve
ez, por igua
al período, quando
solicitado pelo cred
denciado durante o seu tran
nscurso e desde q
que ocorra
a motivo
justificado,,aceito pela
a Secretaria Municipal de
d Saúde.
15.3. No ato da con
ntratação, o credenciiado deverá apresenttar docume
ento de procuração
devidamen
nte reconhe
ecido em ca
artório,que habilite o seu
s representante a asssinar o con
ntrato em
nome da empresa.
e
15.4. A co
ontratada ob
briga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuaiss, os acréscimos ou
supressões que se fizerem
f
noss serviços, até 25% (vinte
(
e cin
nco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato e as supressões ressultantes de
e acordo ce
elebrados e
entre as partes, com
ender a sup
perveniência do interessse público.
vistas a ate
15.5.As de
emais dispo
osições estã
ão previstass na minuta
a do contrato deste Ed
dital, do qua
al é parte
integrante,, independe
entemente de
d transcriçção.
16. CONDIÇÕES DE PAGAMEN
NTO
6
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16.1.Os pa
agamentos devidos à Contratada
C
a serão efettuados atravvés de orde
em bancária
a ou crédito
o
em conta corrente,
c
no
o prazo de até
a 10 (dezz) dias, do mês
m subseq
quente a realização do
os serviços,
devidamen
nte atestada
a à execuçção contratu
ual, desde que não ha
aja pendência a ser re
egularizada
a
pela contra
atada.
16.2. Em havendo
h
alg
guma pendência impe
editiva do pa
agamento, será consid
derada a da
ata na quall
ocorreu a regularizaçã
r
ão da pendência por parte
p
da con
ntratada.
16.3. O pa
agamento não
n
isenta a CONTRA
ATADA da responsab
bilidade de correção dos
d erros e
imperfeições porventu
ura apresen
ntados apóss a liberação
o.
alor do contrato estabelecido nessta cláusula
a será classificado da seguinte forma:
f
60%
%
16.4. O va
(sessenta por cento
o) correspo
ondentes à prestaçã
ão de servviços, enqu
uadrado, portanto,
p
o
percentual no índice de
d pessoal, ao passo que os 40%
% (quarenta
a por cento)) restantes referem-se
e
a material de consumo.
17. SANÇÕ
ÕES E PEN
NALIDADES
S
17.1. Para
a a aplicaçã
ão das pena
alidades pre
evistas será
á levada em
m conta a natureza e a gravidade
e
da falta, os prejuízos dela advin
ndos para a Administra
ação Públicca e a reinccidência na
a prática do
o
ato conform
me discriminado a seguir:
17.1.1. AD
DVERTÊNC
CIA ESCRIT
TA, com o intuito de registrar o comportam
mento inadequado do
o
contratado
o, sendo ca
abível apenas em fa
alhas leves que não acarretem prejuízos graves ao
o
município.
onstituem ilícitos adm
ministrativoss as cond
dutas previstas na L
Lei Federall 8.666/93,,
17.1.2. Co
sujeitando--se os infra
atores às co
ominações legais,
l
gara
antida a pré
évia e ampla
a defesa em
m processo
o
administrativo.
o contratua
al, inclusive
e por atras
so injustificcado na exxecução do
o contrato,
17.1.3. A inexecução
sujeitará o contratad
do à multa de mora, que será graduada de
d acordo com a gra
avidade da
a
infração, obedecidos
o
es limites máximos:
os seguinte
I-

10% (dez por cento) sobre
s
o valor do contrato, em ca
aso de desscumprimen
nto total da
a
obrigação, inclusive no
o
o de recusa
a do adjudicatário em
m firmar o ccontrato, ou
u ainda na
a
hipótese de negar-se a efetuar o reforço
r
da caução,
c
den
ntro de 10 (dez) dias contados da
a
data de sua convocação;

II -

0,3% (três décimos
0
d
po
or cento) ao
o dia, até o trigésimo dia de atra
aso, sobre o valor da
a
p
parte
do servviço não rea
alizado;

III -

0,7% (sete décimos
0
d
por cento) sob
bre o valor da parte do
o serviço nã
ão realizado
o, por cada
a
dia subsequente ao trig
gésimo.

e item não
o impede que a Ad
dministração
o rescinda
a
17.1.3.1. A multa a que se refere este
unilateralm
mente o contrato e apliq
que as dem
mais sançõe
es previstas na lei.
17.1.3.2. As
A multas previstas
p
ne
este item nã
ão têm cará
áter compensatório e o seu paga
amento não
o
eximirá a contratada
a da resp
ponsabilidad
de por perrdas e danos decorrrentes das
s infraçõess
cometidas.
17.1.4. Se
erão punido
os com a pena
p
de susspensão te
emporária do
d direito de
e cadastrarr e licitar e
impedimen
nto de con
ntratar com a Adminisstração os que incorrrerem nos ilícitos pre
evistos nass
disposiçõe
es legais cita
adas.
17.1.5. Serão
S
pun
nidos com
m a pena
a de de
eclaração de inidon
neidade para licitarr
e contratarr com a Ad
dministração
o, enquanto
o perdurare
em os motivvos determinantes da punição ou
u
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até que se
eja promovid
da a reabilittação peran
nte a autoridade comp
petente para
a aplicar a punição,
p
oss
que incorra
am em outrros ilícitos previstos
p
em
m lei.
18. RESCIISÃO
18.1. A ine
execução, total
t
ou parcial, do Co
ontrato ens
seja a sua rescisão,
r
co
om as cons
sequênciass
contratuaiss e as prevista na Lei nº.
n 8.666/93
3.
18.2. O Co
ontratante poderá
p
resccindir admin
nistrativame
ente o Conttrato nas hipóteses pre
evistas noss
arts. 78 e 79
7 da Lei 8..666/93.
Parágrafo
o Único - Nas
N
hipótesses de resccisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Leii
8.666/93, não
n cabe ao
o Contratad
do direito a qualquer in
ndenização.
19. REVOG
GAÇÃO – ANULAÇÃO
A
O
19.1. O Mu
unicípio se reserva ao
o direito de revogar estte Credenciamento, po
or razões de interesse
e
público de
ecorrente de
e fato superveniente, devidament
d
te comprovvado, pertinente e sufic
ciente para
a
justificar a decisão. Deverá,
D
por outro lado, anulá-la se
e constatad
da insanáve
el ilegalidade, baseado
o
er escrito e devidament
d
te fundamentado.
em parece
19.2. Não caberá qua
alquer indenização aos proponen
ntes em casso de revog
gação ou anulação da
a
presente liicitação, resssalvadas as
a hipótese
es legais, ca
abendo o ônus
ô
da pro
ova exclusiv
vamente ao
o
licitante co
ontratado.
20. DISPO
OSIÇÕES GERAIS
G
21.1. O presente cre
edenciamen
nto não im
mporta nece
essariamente em contratação, podendo
p
o
e, por razões de interresse público, derivad
do de fato
Município revogá-la, no todo ou em parte
ente compro
ovado ou anulá-lo por ilegalidade
e, de ofício ou
o por provvocação me
ediante ato
supervenie
escrito e fundamenttado publiccado no Diário Oficia
al do Muniicípio, para
a conhecim
mento dos
participanttes do crede
enciamento
o.
21.2. A fa
alsidade de qualquer documento
o apresenta
ado ou a in
nverdade d
das informa
ações nele
contidas im
mplicará a imediata de
esclassifica
ação do pro
oponente que o tiver a
apresentad
do, e se já
tiver sido credenciad
do, a imediata rescisão do con
ntrato, sem prejuízo d
das demais
s sanções
cabíveis.
mitidos erro
os de nature
eza formal, desde que
e não comp
prometam o interesse
21.3.Poderão ser adm
público.
21.4. É faccultada a Co
omissão Té
écnica Perm
manente para o Creden
nciamento Público da Secretaria
de Saúde, em qualqu
uer fase do
o credenciamento, esc
clarecer ou a complem
mentar a ins
strução do
processo.
21.5.A participação no
n presentte processo
o implica o conhecim
mento e submissão a todas as
condições previstas neste
n
edital e nos seuss Anexos.
21.6. A Secretaria
S
M
Municipal
de Saúde, em
e não co
onseguindo suprir sua
as necessid
dades em
decorrênciia desse crredenciamento, poderá
á, a qualquer tempo e na forma da lei, realizar novos
credenciam
mentos, atra
avés da divvulgação de
e um novo re
egulamento
o.
21.7.O dessatendimen
nto de exigê
ências form
mais não es
ssenciais nã
ão importarrá no afasta
amento do
proponente
e, desde qu
ue seja posssível a afe
erição da su
ua qualifica
ação e a exxata compre
eensão da
sua propossta.
21.8. As decisões referentes a este processo
p
de
d credencciamento p
público pod
derão ser
comunicad
das aos proponentes por qual quer
q
meio que comprove o reccebimento ou,
o ainda,
no Diário Oficial
mediante publicação
p
O
do Mu
unicípio.
8
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21.9. A duração do Contrato
C
fica
ará adstrita à vigência do
d respectivo crédito o
orçamentário, salvo se
e
el por igual período, na
a forma do art. 57 da lei 8.666, de
d 21 de ju
unho de 199
93, com ass
prorrogáve
alterações posterioress, que alca
ançará dotação do exe
ercício subssequente, d
dada continuidade doss
serviços;
a designado o foro da
a Cidade de
e Macaúbas
s, Estado da
d Bahia–B
Brasil,para ju
ulgamento
21.10. Fica
de quaisqu
uer questõe
es judiciais resultante deste Edita
al, renuncia
ando as parrtes a qualq
quer outro
que seja.
por mais privilegiado
p
21.11. São
o partes indissociáveis deste Edita
al os seguin
ntes anexoss:
I.

d Contrato;;
Minuta do

II.

Modelo de
d Proposta
a de Preçoss;

III.

Termo Descritivo;
D

IV.

Modelo de
d Declaraçção da Protteção ao Tra
abalho do Menor;
M

V.

Modelo de
d Declaraçção de Idon
neidade

VI.

Modelo de
d Atendimento as Exiigências do Edital

e abril de 2019.
Ibipitanga – Ba, 08 de

LAIS VENÂNCIA
V
A OLIVEIRA
A PAIXÃO VIEIRA
V
Pressidente da CPL

9
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A EX
AN
XOS
S
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ANEXO I

PROCESS
SO ADMINISTRATIVO
O Nº 042/2019
CREDENC
CIAMENTO
O PÚBLICO 001-2019-C
CR
CONTRAT
TO Nº ____
__/2019

O MUNICIIPIO DE IBIPITANGA Estado da Bahia, Enttidade de Direito
D
Públiico Interno, inscrita no
o
CNPJ nº. 13.781.364/
1
/0001-06, com
c
sede na
a Avenida Cleriston
C
An
ndrade, 815
5 – centro – Ibipitanga-Bahia, atra
avés do FUN
NDO MUNICIPAL DE SAUDE, ins
scrito no CN
NPJ N º sob
b o nº. XXX
XXXXXXXX,
neste ato representad
r
da pela Gesstora do Fu
undo a Srªx
xxxxxxxxxxxxxxxxx, brassileira, maio
or e capaz,,
inscrita no
o CPF sob o nº. xxxxxxxx, residente e domiciliado na cidade
c
de X
XXXXXXXX
XX - BA, de
e
agora em diante den
nominado CONTRATA
C
ANTE, e do outro lado
o (descreve
er se pesso
oa física ou
u
jurídica) XXXXXXXX
X
XXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXX, inscrita no CPNJ xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx,
situada a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Cidade de xxxxxxxxxxxxxx, Esttado Bahia,, neste ato
o
representa
ado
pelo
o
Srxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx,
resid
dente
e
domiciliado
na
a
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
inscrito
no
o
CPF
e
RG
G
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominado CON
NTRATADO
O, firmam n
nesta ato, o presente
e
contrato, na
n forma e condições
c
q se segu
que
uem:
CLÁUSUL
LA PRIMEIR
RA - OBJET
TO
1.1 - O pre
esente instru
umento tem
m por objeto
o prestação de serviçoss médicos – medicina generalista
a
em Unidad
des Básica
as de Saúd
de do município de Ib
bipitanga e serviços d
de plantão Hospitalarr
durante 24
4 horas no Hospital
H
Mu
unicipal de Ibipitanga.
CLÁUSUL
LA SEGUND
DA - REGIM
ME DE EXE
ECUÇÃO
2.1 - O re
egime de execução
e
dos serviçoss será esta
abelecido pela
p
secreta
aria compe
etente, com
m
pagamento
o mensal, em
e obediênccia ao Edita
al de Credenciamento 001-2019-C
0
CR e seus Anexos.
A
CLÁUSUL
LA TERCEIRA - PRAZ
ZOS
3.1 – O prrazo para execução
e
d serviçoss será do ato
dos
a da assiinatura desste contrato
o até 31 de
e
dezembro de 2019.
ontrato ficará adstrita à vigência do
d respectivvo crédito o
orçamentáriio, salvo se
e
3.2 –A durração do Co
prorrogáve
el por igual período, na
a forma do art. 57 da lei 8.666, de
d 21 de ju
unho de 199
93, com ass
alterações posterioress, que alca
ançará dotação do exe
ercício subssequente, d
dada continuidade doss
serviços;
CLÁUSUL
LA QUARTA
A – PREÇO
O, CONDIÇÕ
ÕES DE PA
AGAMENTO
O:
4.1 - Pela
a execução do Contra
ato a CONTRATANTE
E pagará à CONTRA
ATADA o va
alor de R$
$
000.000,00
0 (xxxxxxxxxxxxxxxxx), amortizáve
el mensalme
ente de Notta Fiscal.
Parágrafo
o Único – Estão incllusos nos valores da
as proposta
as as desp
pesas com
m impostos,,
sobretaxass, seguros, encargos sociais
s
e trabalhistas
4.2 - O pagamento equivale
e à execu
ução dos serviços especificad
e
os no pro
ocesso de
e
Credenciamento, de acordo
a
com
m Anexo II do Edital.
4.3 - O pagamento se
erá efetuado pela Adm
ministração Municipal, em até 10 (dez) dias a contar da
a
prestação do serviço no período..
o fica condicionado à comprovaç
ção de que
e a CONTRATADA encontra-se
e
e
4.4. – O pagamento
e com a Fa
azenda Púb
blica (União
o, FGTS, CNDT,
C
Estado e Municcípio), quan
ndo pessoa
a
adimplente
jurídica e União,
U
CND
DT, Estado e Município
o, quando pe
essoa física
a.
11
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4.5. Haven
ndo erro na
a nota fiscal (quando pessoa
p
juríd
dica), será devolvida à CONTRAT
TADA para
a
as devidass correções.
4.5.1. Qualquer irre
egularidade que impe
eça a liqu
uidação da despesa será com
municada à
TADA, ficando o pagam
mento pendente até qu
ue se provid
denciem as medidas sa
aneadoras.
CONTRAT
4.5.2. Nesssa hipótese
e, o prazo para o pag
gamento iniiciar-se-á após
a
a regu
ularização da
d situação
o
e/ou a reapresenta
r
ação do d
documento fiscal, não acarrettando qua
alquer ônu
us para a
CONTRAT
TANTE.
4.6. O valor do contrrato estabe
elecido nesta cláusula
a será classsificado da seguinte forma:
f
60%
%
(sessenta por cento) correspond
dente à presstação de serviços,
s
en
nquadrado, portanto, o percentuall
no índice de
d pessoal, ao passo que
q os 40%
% (quarenta por cento) restante refferem-se a material de
e
consumo.
CLÁUSUL
LA QUINTA
A - ORIGEM
M DOS REC
CURSOS
5.1 - As de
espesas de
ecorrentes da
d execução dos serviços com ba
ase no Edital de Crede
enciamento
o
Nº. 001-2019-CR co
orrerão à conta de recursos constantes de dotaçções consig
gnadas no
o
Orçamento
o Municipal para o exe
ercício corre
ente, a sabe
er:
02.05.00 – FUNDO MUNICIPAL
M
DE SAÚDE
E
2065 – Ge
estão do Pisso de Atenção Básica – PAB
2070 – Ge
estão das Açções Municcipais de Sa
aúde – 15% Recursos Próprios
P
2289 – Ge
estão de Outros Progra
amas do Fundo a Fund
do
2299 - Pro
ograma das ações de Média
M
e Alta
a Complexid
dade - MAC
C
3.3.9.0.39..00.00 – Ou
utros Serviços de Terce
eiros – Pess
soa Jurídica
a
3.3.9.0.36..00.00 - Outtros Serviço
os de Terce
eiros – Pess
soa Física
Fonte de Recurso:
R
02
2/14
CLÁUSUL
LA SEXTA - DIREITOS
S E OBRIGA
AÇÕES DA
AS PARTES
S CONTRA
ATANTES
DA CONTRATADA:
6.1. No âm
mbito da execução da presente co
ontrato, o Contratado
C
o
obriga-se
a::
6.1.1 - Pre
estar serviço
o adequado
o, na forma prevista, bem
b
como, nas
n normass técnicas aplicáveis
a
e
no contrato
o, obrigando
o-se a cumprir a legisla
ação federa
al, estadual e municipa
al vigente;
6.1.2 - Na
a execução
o dos serviiços, arcará
á o contrattado com todos os sseus custos
s diretos e
indiretos para
p
a boa
a prestação
o do objeto
o, inclusive encargos e tributos Federal, es
staduais, e
municipaiss, conforme o caso;
6.1.3 - Fa
acilitar a fiscalização
f
na execu
ução do se
erviço em que a CO
ONTRATAN
NTE, julgarr
necessário
o;
6.1.4 - Zelar pela inte
egridade do
os usuários quando da
a prestação dos serviços, bem co
omo prestá-los adequa
adamente;
6.2 - DA CONTRATA
C
ANTE:
6.2.1 – Pagar
P
con
nforme esttabelecido na Cláus
sula Quartta, as ob
brigações financeiras
f
s
decorrente
es do prese
ente Contra
ato, na inte
egralidade dos
d seus te
ermos;

6.2.2 – Fisscalizar o fiiel cumprim
mento do co
ontrato.
6.2.3 - Offerecer ao Contratado
o todas as informaçõe
es e condiçções indisp
pensáveis ao
a pleno e
desembara
açado cump
primento do
os termos da permissão.
12
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6.2.4 - No
otificar a CONTRATA
ADA, por esscrito, sobre imperfeiições, falha
as ou irreg
gularidadess
constatada
as na exe
ecução do
o serviço para
p
que sejam adotadas as medidas corretivass
necessária
as;
CLÁUSUL
LA SÉTIMA
A – EXECUÇ
ÇÃO DO CONTRATO
C
O
7.1 - Este Contrato de
everá ser executado
e
f
fielmente
pe
elas partes, ficando cie
ente a CON
NTRATADA
A
das estipulações conttidas nos Arrts. 68 a 71 da Lei Fed
deral n°. 8.6
666/93.
CLÁUSUL
LA OITAVA
A – SANÇÕE
ES E PENA
ALIDADES
8.1 - Para a aplicação
o das pena
alidades pre
evistas será
á levada em
m conta a natureza e a gravidade
e
da falta, os prejuízos dela advin
ndos para a Administra
ação Públicca e a reinccidência na
a prática do
o
ato.
execução co
ontratual, in
nclusive porr atraso inju
ustificado na
a execução
o do contratto, sujeitará
á
8.2 - A ine
a contrata
ada à multa
a de mora, que será
á graduada de acordo
o com a gravidade da infração,,
obedecidos os seguin
ntes limites máximos:
alor do conttrato, em ca
aso de desscumprimen
nto total da obrigação,
10% (dez por cento) sobre o va
n de recusa do adjudicatário em firmar o co
ontrato, ou ainda na hipótese de negar-se a
inclusive no
efetuar o re
eforço da caução, den
ntro de 10 (d
dez) dias co
ontados da data de sua
a convocação;
0,3% (trêss décimos por
p cento) ao
a dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre
d parte do
o
e o valor da
serviço não
o realizado;
0,7% (sete
e décimos por cento) sobre o valor
v
da parte do servviço não re
ealizado, po
or cada dia
a
subsequen
nte ao trigéssimo.
8.3. A multta a que se refere este
e item não impede que
e a Administtração rescinda unilate
eralmente o
contrato e aplique as demais san
nções previsstas na lei.
m
previstas neste item não têm caráte
er compenssatório e o seu pagamento não
o
8.4. As multas
eximirá a contratada
a da resp
ponsabilidad
de por perrdas e danos decorrrentes das
s infraçõess
cometidas.
o punidos com
c
a pen
na de susp
pensão tem
mporária do
o direito de
e cadastrar e licitar e
8.5. Serão
impedimen
nto de con
ntratar com a Adminisstração os que incorrrerem nos ilícitos pre
evistos nass
disposiçõe
es legais cita
adas.
8.6. Serã
ão punido
os com a pena de dec
claração de
d
inidone
eidade pa
ara licitarr
e contratarr com a Ad
dministração
o, enquanto
o perdurare
em os motivvos determinantes da punição ou
u
até que se
eja promovid
da a reabilittação peran
nte a autoridade comp
petente para
a aplicar a punição,
p
oss
que incorra
am em outrros ilícitos previstos
p
em
m lei.
CLÁUSUL
LA NONA - DA INEXEC
CUÇÃO E DA RESCIS
SÃO:
9.1. A inexxecução, to
otal ou parccial, do Co
ontrato ense
eja a sua rescisão,
r
co
om as cons
sequênciass
contratuaiss e as prevista na Lei nº.
n 8.666/93
3.
9.2. O Co
ontratante poderá resscindir adm
ministrativam
mente o Co
ontrato nass hipóteses
s previstass
nosarts. 77
7a80da Lei 8.666/93.
Parágrafo
o Único - Nas
N
hipótesses de resccisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Leii
8.666/93, não
n cabe ao
o Contratad
do direito a qualquer in
ndenização.
CLAUSUL
LA DECIMA
A - REAJUS
STAMENTO
O E REVISÃ
ÃO
10.1 - Os Preços offertados po
oderão sofrrer reajuste
es nos term
mos definidos no art. 65 da Leii
8.666/93, objetivando
o
o a manuten
nção do equ
uilibro econô
ômico-finan
nceiro inicial do contratto.
CLÁUSUL
LA DECIMA
A PRIMIRA – DA VINC
CULAÇÃO
11.1 – O presente
p
con
ntrato está vinculado
v
a Processo
ao
o de Creden
nciamento n
n. 001-2019
9-CR.
13
3
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CLÁUSUL
LA DÉCIMA
A SEGUNDA
A – DA PUBLICAÇÃO
O
12.1 – A CONTRATA
C
ANTE fica obrigada
o
a publicar o presente co
ontrato noss meios de publicação
o
previstos na
n Lei 8.666
6/93, para que
q surta oss efeitos leg
gais.
CLÁUSUL
LA DÉCIMA
A TERCEIRA
A - CONDIÇ
ÇÕES GER
RAIS:
13.1 - A C
CONTRATA
ANTE reservva-se o dire
eito de sus
spender tem
mporariamente a execução deste
e
Contrato, quando
q
neccessário, po
or conveniê
ência da Ad
dministração
o, respeitad
dos os limittes legais e
os direitos assegurados à CONT
TRATADA;
o é regido pela Lei nº.
n 8.666/93 e suas alterações,
a
que regulamenta ass
13.2 – Esste contrato
licitações e contrataçõ
ões promovvidas pela administraçã
a
ão pública.
CLAUSUL
LA DÉCIMA
A QUARTA - FORO
14.1 - As partes
p
signa
atárias deste Contrato
o elegem o Foro da Co
omarca de Macaúbas, Estado da
a
Bahia, com
m renúncia expressa
e
a qualquer outro, por ma
ais privilegiado que se
eja.
E por estarem justas e contratad
das, assinam
m o presentte Contrato, em 03 (trê
ês) vias de igual teor e
único efeito
o, na prese
ença das tesstemunhas abaixo.
XXXXXXX
XXXXX-Ba, 00
0 de xxxxxx 0000.

PREFE
EITURA MUNICIPAL
L DE IBIPIT
TANGA
xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx
CO
ONTRATAN
NTE

L DE SAUD
FUNDO MUNICIPA
M
DE DE IBIP
PITANGA
xxxxxxxxxxxxx
xxx
CO
ONTRATANTE

___
__________
__________
__________
_________
XXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXX
CONTRAT
TADA
TESTEMU
UNHAS:
1 – Nome: ............................................................. 2 – Nome:.........
N
...................................................
CPF: .................................................................

.................................................
CPF:...........
C

4
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ANEXO II
MO
ODELO DE PROPOST
TA DE PRESTAÇÃO DE
D SERVIÇ
ÇOS
A PRESID
DENTE DA COMISSÃO
C
O PERMAN
NENTE DE LICITAÇÕE
L
ES
PREFEITU
URA MUNIC
CIPAL DE IBIPITANGA
A
Modalidade de Lic
citação
ciamento Pú
úblico
Credenc

Número
001-2019--CR

OBJETO: Chamamen
nto Público para credenciamento de pessoass jurídica ou
u física para
a prestação
o
de serviço
os médicos – medicina generalissta em Unidades Bássicas de Sa
aúde do município de
e
Ibipitanga e serviços de
d plantão Hospitalar durante
d
24 horas no Hospital Mun
nicipal de Ib
bipitanga.
Item

Descrição do Serviço
S

Quant.

Valor
unitário
(por
profissiona
al)

Serviço
o de clínica médica
m
– mediicina generalista em
Unidad
des Básicas de
Saúde do Município:
UBS Edson
E
Quinte
eiro;
UBS Caixa
C
D Água
a;
UBS Santa
S
Luzia;
UBS Castanhão;
C
UBS Alvinópolis;
A
UBS Saco
S
do Fogo
o.

Oss profissionaiss credenciado
os para a pre
estação
de
este serviço obrigam-se
o
a: - realizar ate
enção a
sa
aúde aos indivvíduos sob su
ua responsab
bilidade;
realizar
con
nsultas
clíínicas,
pe
equenos
procedimentos cirúrgicos, ativvidades em grupo na
BS e, quand
do indicado ou necessário, no
UB
do
omicílio e/ou nos
n demais espaços
e
comu
unitários
(escolas, assocciações etc.); realizar ativ
vidades
programadas e de aten
nção à de
emanda
e
quando nece
essário,
esspontânea; encaminhar,
ussuários a outro
os pontos de atenção,
a
resp
peitando
flu
uxos locais, mantendo su
ua responsab
bilidade
pe
elo acompanh
hamento do plano
p
terapêu
utico do
ussuário; indicar, de forma compartilhad
da com
ou
utros pontos de atenção, a necessida
ade de
intternação hosp
pitalar ou dom
miciliar, manttendo a
responsabilizaçção pelo accompanhamen
nto do
ussuário; contribuir, realizarr e participa
ar das
atiividades de educação
e
perm
manente de to
odos os
me
embros
da
equipe;
e
participa
ar
do
ge
erenciamento dos insumos necessários para o
ad
dequado funcio
onamento da UBS.
Ca
arga horária
a: 40 hora
as semanais
s para
realização de atividades em Equipe de Sa
aúde da
Fa
amília na rede
e de atenção básica
b
do mun
nicípio.

06
Pro
ofissionais
/ Mês (01
prrofissional
e cada
em
U
Unidade)

R$ 18.000,00

Perma
anência em Plantão
Hospitalar duran
nte 24
no
H
Hospital
horas
anga.
Municipal de Ibipita

Attendimentos de urgência
a e emergên
ncia ao
se
er humano em
e todos se
eus ciclos de
e vida,
inclusive no processo de
d nascime
ento e
pa
arto; presccrição e atendimento
o de
inttercorrênciass clínicas e cirúrgica
as em
pa
acientes inte
ernados; assistência a pa
aciente
crrítico/semicríttico em sala
a de estabiliização;
re
egulação de pacientes pa
ara níveis de
e maior
co
omplexidade de assistênccia.
Re
eferência: Plantão
P
assumido no período
p
da
as 07h00min
n do dia às 07h00min do dia
se
eguinte.

05
ofissionais
Pro
/ Mês

R$ 1.700,00

Valorr total
men
nsal

15
5


CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RORDBS2EJ09JYOCIR1TCMQ

Esta edição encontra-se no site: www.ibipitanga.ba.gov.br

Quinta-feira
11 de Abril de 2019
18 - Ano VI - Nº 1216

Ibipitanga
PREFE
EITURA MU
UNICIPAL DE
D IBIPITANGA
Av. Clériston And
drade, 815 – Centro
CEP 46.540-000
4
– Ibipitanga
a – Bahia
CNPJ Nº. 13.781.364/0001-0
06
Telefa
ax: (77)3674
4-2202

Dados a constar
c
na prroposta
Nome ou Razão
R
Social
CNPJ
Endereço
Telefone/faxx
Cidade
Nome do re
epresentante legal
Endereço re
esidencial do representante
e Legal
Identidade do
d Representa
ante Legal
CPF do Rep
presentante Legal
L
Telefones (Fixo e celular) do representtante Legal

Declaramo
os expressa
amente que:
a) Concord
damos integ
gralmente e sem qualq
quer restriçã
ão, com as condições da licitação
o expressass
no aviso do
o edital e anexos.
b) Na exe
ecução doss serviços observarem
o
mos, rigoros
samente, as especificações, bem
m como ass
recomenda
ações e insstruções da fiscalização, assumindo, desde já,
j integral responsabiilidade pela
a
perfeita exxecução do objeto, em conformida
ade com as especificaçções e padrrões desse órgão.

Xxxxxx, 00
0 de xxxxxxx
xx de 2019..

(assinatura
a)
RA
AZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do Representa
ante Legal

16
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ANEXO III
TERM
MO DESCR
RITIVO

Modalidade de Licitação
L
Creden
nciamento Público
P

Número
o
001-201
19-CR

OBJETO: Chamamen
nto Público para credenciamento de pessoass jurídica ou
u física para
a prestação
o
de serviço
os médicos – medicina generalissta em Unidades Bássicas de Sa
aúde do município de
e
Ibipitanga e serviços de
d plantão Hospitalar durante
d
24 horas no Hospital Mun
nicipal de Ib
bipitanga.
1. CO
ONDIÇÕES MÍNIMAS PARA
P
CRE
EDENCIAMENTO

a. Caracterizaçã
ão da contrratada:
h
, para cre
edenciamen
nto, pessoa
as jurídicass ou física
as que ma
anifestarem
m
Poderão habilitar-se,
interesse na prestação dos serviços, com
m os valore
es especificcados nestte instrumento, e que
e
m plenamentte os requissitos de ha
abilitação de
efinidos no objeto, obe
edecendo à legislação
o
cumprirem
em vigor.
São comp
petências e/ou
e
funçõe
es da contrratada:
- Prestar atendimento
a
o aos usuárrios nos dia
as e horário
os acordado
os com a Se
ecretaria Municipal
M
de
e
Saúde;
- Garantir a integridade física do
os paciente
es durante o atendime
ento, proteg
gendo-os de
e situaçõess
de risco, co
om igualdad
de, integralidade e equ
uidade;
- Garantir a confidenccialidade do
os dados e informações
s do pacien
nte;
- Garantir o cumprimento dass metas de
e qualidade
e em gera
al, estabele
ecida pela Secretária
a
Municipal de
d Saúde;
- Utilizar os
o recursoss tecnológiicos e equ
uipamentos necessário
os, de man
neira adequ
uada, para
a
melhoria na qualidade
e do atendim
mento;
- Manter sempre
s
atualizado o prontuário
p
d
dos
pacienttes e o arq
quivo médicco, com co
ontrole feito
o
pelas Unid
dades e Seccretaria Mun
nicipal de Saúde;
S
- Obedece
er aos pro
otocolos clín
nicos recom
mendados pelo Minisstério da S
Saúde para
a a correta
a
prestação dos serviçço,s como também oss protocolo
os de regulação adota
ados pelo Serviço de
e
Regulação
o da Secreta
aria Municip
pal de Saúd
de de Ibipita
anga;
- Ter ciênccia que todos os serviços forneciidos através
s deste cre
edenciamen
nto sofrerão
o controle e
avaliação por parte da
d Secretarria Municipa
al de Saúde
e e do Con
nselho Municipal de Sa
aúde deste
e
município, bem como
o poderão so
ofrer audito
orias externa
as, seja ela
as durante o curso do contrato
c
ou
u
17
7
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até mesmo após a consecução
c
o do mesm
mo, estando
o a CONTR
RATADA ob
brigada a fornecer
f
oss
documento
os e inform
mações solicitadas à aferição da efetividade e qualiidade, nos limites da
a
legislação vigente.
RATADA de
everá cump
prir rigorosa
amente a es
scala de pla
antões estab
belecida pe
ela Unidade
e
- A CONTR
Hospitalar.. O não comparecim
mento de profissiona
al em esccala prevista estará sujeito àss
penalidade
es prevista
as no cód
digo de éttica médic
ca vigente, assim co
omo às penalidades
p
s
administrativas;
- Fica aind
da a CONT
TRATADA obrigada
o
a assumir
a
o ônus
ô
decorrrente da inexecução, desvios de
e
finalidade ou presta
ação de se
erviço realizada de forma
f
com
mprovadame
ente insatis
sfatória ou
u
inadequada.

-

Será necessário qu
ue a CONT
TRATADA emita
e
uma declaração
o de que o profissiona
al de saúde
e

que irá vin
ncular ao município, nã
ão possua cadastro
c
em
m nenhuma outra Unid
dade de Saú
úde, dentro
o
do Sistema
a Único de Saúde – SU
US.

2. Jus
stificativa

O Minisstério da Saúde, com fundamento no inciso XIV do artt.16 da Lei nº 8080/90, normatiza
a
por Portariia a particip
pação comp
plementar da
d iniciativa privada na
a execução de serviços de saúde
e
e o creden
nciamento de
d prestadores de servviços de saú
úde no SUS
S.
Portantto com o objetivo
o
de oferecer açções de saú
úde integra
almente aoss usuários do
d Sistema
a
Único de Saúde
S
(SUS
S), é necesssário que todas
t
as Unidades de
e Saúde do município disponham
m
de um qua
adro de profissionais de
d saúde co
ompleto, as
ssim faz-se necessário
o o credenciamento de
e
pessoas ju
urídicas ou
u físicas, para
p
prestaçção de serrviços méd
dicos - med
dicina gene
eralista em
m
Unidades Básicas de
e Saúde do município de Ibipitang
ga e serviço
os de planttão Hospita
alar durante
e
n Hospital Municipal de
d Ibipitanga
a.
24 horas no

3. Obj
bjetivo Gera
al
Promovver e prote
eger a saú
úde, a pre
evenção de
e agravos, o diagnósstico, o trattamento, a
reabilitação
o, a reduçã
ão de danos e a manu
utenção da saúde com
m o objetivo
o de desenvolver uma
a
atenção integral que impacte
i
na situação de
e saúde e autonomia
a
d pessoas e nos detterminantess
das
nantes de saúde
s
das coletividade
c
es.
e condicion

4. Obj
bjetivos Esp
pecíficos

18
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- Disponibilizar o aten
ndimento médico
m
nas unidades de
d saúde do
o município
o, com a fin
nalidade de
e
garantir o acesso universal e igu
ualitário às ações e ao
os serviços de saúde p
para a sua promoção,,
proteção e recuperaçã
ão, conform
me estabele
ece a Lei Fe
ederal nº 8.0
080/1990;
- Cumprir com as exigências do
o Ministério
o da Saúde quanto ao
o repasse d
de recursos
s federais e
a município;
estaduais ao
- Garantir o total funciionamento das
d Unidad
des de Saúd
de, de acord
do com sua
as necessidades.

Magda
a Pina de Macedo
M
Secretária
a Municipal de Saúde
Decrreto nº 160//2017

9
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V
ANEXO IV
MODELO DE
D DECLA
ARAÇÃO DE
E PROTEÇÃO AO TR
RABALHO D
DO MENOR
R

Mod
dalidade de
e Licitação
o
Cre
edenciamento Público

Número
001-2
2019-CR

A
(nom
me
da
empressa)
.............................................................................
CNPJ,,
nº..............................., com sede
e à ..................................................., declara,, sob as pe
enas da lei,,
s
instala
ações, não há realiza
ação de tra
abalho notu
urno, perigoso ou ins
salubre porr
que em suas
menores de
d 18 anoss ou a realização de qualquer
q
trrabalho porr menores d
de 16 anos
s, salvo na
a
condição de
d aprendiz, a partir de
e 14 anos.

X
Xxxxxxxx,
0 de xxxxxx
00
xxx de 2017
7.

(assinatura
a)
RA
AZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do
o representa
ante legal

0BS: Usar papel timbrado da em
mpresa, inclu
uído endere
eço e CNPJJ

20
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ANEXO V

MODEL
LO DE DEC
CLARAÇÃO
O DE IDONE
EIDADE

Mo
odalidade de Licitaçã
ão
Crredenciame
ento Público
o

Núm
mero
001-2019-CR

Declaro
o, sob ass penas da
d lei, para fins de
esta licitaçção que a empresa
a
_________
__________
_________
__________
________, não foi de
eclarada inidônea para
a licitar ou
u
contratar com
c
a adm
ministração pública, nos
n
termos do inciso IV, art. 87
7, da Lei Federal
F
n.ºº
8.666/93 e suas altera
ações.

_____
__________
__________
_______, __
_____ de __
_______de 2019.

__________
_
__________
__________
__________
__________
_
Dire
etor, Sócio gerente ou representa
ante.

0BS: Usar papel timbrado da em
mpresa, inclu
uído endere
eço e CNPJJ
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ANEXO VII

MO
ODELO DE
E DECLARA
AÇÃO DE ATENDIME
A
ENTO ÀS EX
XIGÊNCIAS
S DO EDITA
AL

Mo
odalidade de Licitaçã
ão
Crredenciame
ento Público
o

Número
01-2019-CR
R
00

Em razão do disposto
o no Edital supramenc
s
ionado, dec
claramos so
ob as penass da lei, nottadamente,
do quanto dispõe a Lei
L Federal nº 8.666/93
3, termos co
onhecimentto de todass as informa
ações, bem
m
como, dass condiçõess e regras para
p
o cump
primento da
as obrigaçõ
ões que com
mpõem o objeto deste
e
credenciam
mento.

X
Xxxxxxxx,
0 de xxxxxx
00
xxx de 0000
0.

(assinatura
a)
RA
AZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do
o representa
ante legal

22
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DE IBIPITA
PREF
FEITURA MUNICIPAL
M
ANGA

PROCES
SSO ADMINIS
STRATIVO Nº 043/2019

EDITAL PREGÃO PRESE
ENCIAL Nº 02
23-2019-PP
P

SÍNTESE
E DO OBJETO
O
Aq
quisição de
e materiais de limpeza, utensílio
os e descartáveis para
a
diversas secretarias deste
d
mun
nicípio, parra entrega de forma
a
pa
arcelada, co
onforme esp
pecificadas no Edital e seus anexxos.

IBIPITANGA--BA
2019
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PREFE
EITURA MU
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EDITAL DO
O PREGÃO
O PRESENC
CIAL Nº. 02
23-2019-PP
P
PROC
CESSO ADM
MINISTRAT
TIVO Nº 043/2019
mbulo
1. Preâm
A PREF
FEITURA MUNICIPAL
M
DE IBIPIT
TANGA - BA,
B torna público
p
e fa
az saber que, por
determin
nação de se
eu Prefeito Municipal, Sr. EDILSO
ON SANTO
OS SOUZA
A, em 08 de abril

de 2019
9, acha-se aberto
a
o PR
REGÃO PR
RESENCIAL
L Nº. 023-20
019-PP, que
e será proc
cessado
em confo
ormidade com
c
a Lei Fe
ederal nº. 10.520/2002
1
2 e subsidia
ariamente ccom a Lei 8.666/93
com sua
as modificaçções.
Os traba
alhos serão conduzidoss pela Preg
goeira Oficia
al Laís Vena
ancia Oliveira Paixão Vieira
V
e
sua e su
ua Equipe de
d Apoio, de
esignados pelo
p
Decre
eto nº 004//2018 de 0
03 de jane
eiro de

2018.
2. Unida
ade Interes
ssada
SECRET
TARIA MUN
NICIPAL DE
E ADMINSIT
TRAÇÃO
SECRET
TARIA MUN
NICIPAL DE
E FINANÇA
AS
SECRET
TARIA MUN
NICIPAL DE
E EDUCAÇÃ
ÃO
SECRET
TARIA MUN
NICIPAL DE
E SAÚDE
SECRET
TARIA MUN
NICIPAL DE
E A. SOCIA
AL

3. Moda
alidade
PREGÃO PRESENCIA
AL Nº 023-20
019-PP
4. Tipo de
d Licitaçã
ão
MENOR
R PREÇO POR LOTE

5. Objetto
Aquisiçã
ão de materriais de limp
peza, utensílios e desc
cartáveis pa
ara diversass secretaria
as deste
municípiio, para en
ntrega de forma
f
parccelada, con
nforme esp
pecificadas no Edital e seus
anexos, conforme Anexo
A
I (Minuta do Co
ontrato), An
nexo II (Mo
odelo de Pro
oposta de Preços/
Termo de
d Referênccia), Anexo III (Modelo de procura
ação para a prática de atos concernentes
ao certame), Anexo
o IV (Modello de Decla
aração de Proteção
P
ao
o trabalhado
or Menor),A
Anexo V
(Modelo de Declara
ação de Ple
eno Conheccimento e attendimento às exigênccias de habiilitação)
e Anexo VI (Modelo
o de Declara
ação de De
esimpedime
ento de Licittar e contrattar).
6. Locall e data do
o recebime
ento das propostas, documento
os relativo
os à habilittação e
início da
a abertura dos envelo
opes.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RORDBS2EJ09JYOCIR1TCMQ

Esta edição encontra-se no site: www.ibipitanga.ba.gov.br

Ibipitanga

PREFE
EITURA MU
UNICIPAL DE
D IBIPITANGA
Av. Clériston And
drade, 815 – Centro
CEP 46.540-000
4
– Ibipitanga
a – Bahia
CNPJ Nº. 13.781.364/0001-0
06
Telefa
ax: (77)3674
4-2202

SEDE DA
D PREFEIT
TURA MUN
NICIPAL DE
E IBIPITANG
GA
AV. CLE
ERISTON ANDRADE,
A
8 – CENT
815
TRO
DATA: 25/04/2019
2
HORA: 8:30h
8

7 – DOT
TAÇÃO ORÇAMENTÁ
ÁRIA:
02.02.00
0 – SECRET
TARIA MUN
NICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO
2017 – Manutenção
M
o da Secretaria de Adm
ministração
02.04.00
0 – SECRET
TARIA MUN
NICIPAL DE EDUCAÇ
ÇÃO
2094 - Manutenção
M
o da Educaçção Infantil – FUNDEB 40%
2096 – Manutenção
M
o do FUNDE
EB 40%
2098 – Manutenção
M
o do Ensino
o Básico
2099 – Programa
P
D
Dinheiro
Dire
eto na Esco
ola
2235 – Manutenção
M
o da Educaçção Infantil
2295 – Outros
O
Prog
gramas do FNDE
F
02.05.00
0 – FUNDO MUNICIPA
AL DE SAÚ
ÚDE
2065 – Gestão
G
do Piso
P
de Aten
nção Básica
a - PAB
2070 – Gestão
G
das Ações Mun
nicipais de Saúde
S
– 15
5% Recurso
os Próprios
2192 – Manutenção
M
o do SAMU
02.07.00
0 – FUNDO MUNICIPA
AL DE ASS
SISTÊNCIA SOCIAL
2055 – Manutenção
M
o do Conselho Tutelar
2057 - Manutenção
M
o do FMAS
2285 – Programa
P
B
Bolsa
Famíliia – IGD
2293 – Programa
P
C
CRAS
2294 – Programa
P
de Assistênccia Social – FNAS
2296 – Manutenção
M
o do Serviço
o de C. e Fo
ortalecimen
nto de Víncu
ulos – SCFV
V
2300 – Programas
P
de Assistên
ncia Social – FEAS
2302 – Manutenção
M
o do Conselho Municip
pal de Ação Social
2308 - Programa
P
IG
GD SUAS
02.08.00
0 – SECRET
TARIA MUN
NICIPAL DE MEIO AM
MBIENTE
2142 – MANUTENÇ
M
ÇÃO DA Se
ecretaria de Meio Ambiiente
Elementto de Desp
pesa: 3.3.9.0.30.00.00
0– Material de
d consumo
o
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FONTE DE RECUR
RSO: 00/01//02/10/14/15/18/19/28//29

PRAZO DE ENTRE
EGA : PARCE
ELADO ATÉ A DATA DE 31
1.12.2019.
8. Locall horário e meio de co
omunicaçã
ão para esc
clarecimenttos sobre e
este Edital.
AS EMPR
RESAS INTE
ERESSADAS EM PARTIC
CIPAR DEST
TA LICITAÇÃ
ÃO DEVERÃO
O COMUNICA
AR SUA
INTENÇÃO
O AO

DEPAR
RTAMENTO DE LICITAÇÕ
ÕES E CONT
TRATOS ATR
RAVÉS DO E
ENDEREÇO AVENIDA

CLÉRISTO
ON ANDRAD
DE, S/N – IBIP
PITANGA-BA
A, TELE/FAX (77) 3674-2
2022, INFOR
RMANDO SUA
A RAZÃO
SOCIAL, ENDEREÇO ELETRÔNIC
CO, TELEFON
NE E FAX, SOLICITAND
DO QUE TOD
DAS AS EVE
ENTUAIS
ALTERAÇ
ÇÕES DO EDIITAL LHES SEJAM ENVIA
ADAS.

A PRE
EFEITURA MUNICIPAL
U
DE
E IBIPITANG
GA NÃO

ACEITARÁ
Á EM HIPÓT
TESE ALGUM
MA RECLAMA
AÇÕES POST
TERIORES DE NÃO ENVIIO DE ALTER
RAÇÕES
POR PAR
RTE DE EM
MPRESAS QUE NÃO TE
ENHAM SE IDENTIFICAD
DO COMO INTERESSAD
DAS EM
PARTICIP
PAR DA LIC
CITAÇÃO.

AINDA, NENHUMA RESP
PONSABILIDA
ADE CABER
RÁ À PREF
FEITURA

MUNICIPA
AL DE IBIPIT
TANGA PELLO NÃO REC
CEBIMENTO DESSAS
D
ALTERAÇÕES DE
EVIDO A END
DEREÇO
ELETRÔN
NICO E NÚME
ERO DE FAX INCORRETO OU DEFEITO
OS EM QUALQ
QUER DESSE
ES EQUIPAMENTOS.

Laíís Venancia
a Oliveira Paixão
P
Vieiira
– PRE
EGOEIRO (A)—
(

9 – INIICIO DA SE
ESSÃO
9.1 – O INÍCIO DA
D SESSÃ
ÃO PÚBLIC
CA DO PR
REGÃO PARA
P
O R
RECEBIMEN
NTO DOS
S
ENVELOP
PES contend
do um a PR
ROPOSTA DE PREÇOS e o outtro a DOCU
UMENTAÇÃ
ÃO será àss
8:30 h. do
o dia 25 de
e abril de 2019 na Sala de Reun
niões da Prrefeitura Mu
unicipal de Ibipitanga,
localizado na Av. Clérriston Andra
ade, s/n, ce
entro, Ibipita
anga – BA.
ntregar os envelopes
e
n próprio dia da sua abertura,
no
a
as Proponenttes deverão
o
9.2 – Se decidirem en
er na Prefeitura Municcipal de Ibip
pitanga com
m a necessá
ária antece
edência em relação ao
o
comparece
prazo indiccado no sub
bitem 9.1, não
n se aceitando justifficativas de atraso na e
entrega das
s propostass
devido a problemas de trânsito ou
o de qualqu
uer outra na
atureza.
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9.3 – AS PROPONE
ENTES DEV
VERÃO EX
XAMINAR CUIDADOS
C
SAMENTE AS CONDIÇÕES DE
E
MENTO DO OBJETO
O DESTE EDITAL, DANDO
D
ES
SPECIAL A
ATENÇÃO PARA AS
S
FORNECIM
PENALIDA
ADES

EST
TABELECID
DAS

PAR
RA

OS

CASOS
C

D
DE

DESCU
UMPRIMEN
NTO

DAS
S

OBRIGAÇÕES CONT
TRATUAIS,, FICANDO
O CIENTES DE QUE A PREFEIT
TURA MUNICIPAL DE
E
GA APLICA
ARÁ AS SAN
NÇÕES PR
REVISTAS, OBEDECID
DO AO DIS
SPOSTO NO
O ART. 87,,
IBIPITANG
§ 2º, DA LE
EI 8.666/93
3 COM SUA
AS ALTERA
AÇÕES.
10
0 – OBJETO:
10.1 – Esste edital re
efere-se ao
o Pregão Presencial
P
023-2019-P
PP pela Prrefeitura Mu
unicipal de
e
Ibipitanga, tendo como objetivo a aquisição de materiais de limpezza, utensílio
os e descarrtáveis para
a
ecretarias deste
d
municcípio, para entrega
e
de forma
f
parce
elada, confo
orme espec
cificadas no
o
diversas se
Edital e se
eus anexos, mediante a expedição
o de ORDEM DE COM
MPRA pelo G
Gestor de cada
c
Pasta,
seguindo as
a especificcações abaixo:
10.2 – A minuta de contrato (A
ANEXO I) contém as
s condiçõess de forneccimento e deverá serr
ase de propo
osta como na fase con
ntratual.
obedecida tanto na fa
e
fixado
os as condiições de vig
gência, pre
eço, valor do
d contrato,
10.3 – Na minuta de contrato estão
ento, reaju
ustes, cond
dições de fornecimen
nto, garanttia, transferência dass
faturamentto, pagame
obrigaçõess, penalidad
des, rescisã
ão, disposiçções finais e foro.
1 – CONDIIÇÕES E RESTRIÇÕE
11
R
ES DE PAR
RTICIPAÇÃO
O
11.1 – DAS
S CONDIÇÕ
ÕES:
11.2 – Estta licitação está aberta
a a todas as empresas
s que se en
nquadrem n
no ramo de
e atividadess
pertinentess ao forneccimento do objeto da presente licitação
l
e atendam a
as condiçõe
es exigidass
neste edita
al.
12 – DA
AS RESTR
RIÇÕES:
12.1 – Empresa decla
arada inidôn
nea de acordo com o previsto
p
noss incisos III e IV do artt. 87 da Leii
666/93 e qu
ue não tenh
ha restabele
ecida a sua idoneidade
e.
Federal 8.6
12.2 – Con
ncordatária ou com falê
ência decre
etada.
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12.3- Conssorciada.
1 – FORM
13
MA DE APR
RESENTAÇÃ
ÃO DOS EN
NVELOPES
S
13.1 – As Proponente
es deverão apresentar dois enve
elopes, nr. 01
0 “PROPO
OSTA DE PREÇOS”
P
e
OCUMENTA
AÇÃO”, fech
hados, conte
endo as seg
guintes info
ormações:
nr. 02 “DO
13.1.1 – Razão sociall da Prefeitu
ura Municip
pal de Ibipita
anga;
13.1.2 – Número do Pregão;
P
13.1.3 – Número do envelope;
e
ão pública do
d Pregão;
13.1.4 – Dia da sessã
13.1.5 – In
ndicação da
a razão social e endere
eço completto da empre
esa Propone
ente.
14. DO CREDENCIA
C
AMENTO
14.1. O rep
presentante
e da empresa licitante deverá aprresentar à pregoeira,
p
P
PROCURAÇ
ÇÃO PARA
A
A PRÁTIC
CA DE ATO
OS CONCE
ERNENTES
S AO CERT
TAME, pod
dendo utiliza
ar modelo contido no
o
ANEXO III deste Edital, que lh
he dê pode
eres para fo
ormular ofe
ertas e lances verbais
s, negociarr
eclarar a in
ntenção de
e interpor recursos, bem
b
como praticar to
odos os de
emais atoss
preços, de
pertinentess ao certam
me;
14.2 Junta
amente com
m o Termo de Creden
nciamento deverá
d
ser apresentad
do Carteira
a Oficial de
e
Identidade
e ou outro
o documen
nto oficial de identifficação qu
ue contenh
ha foto. E também,
obrigatoria
amente, os seguintes documenttos, conform
me for a situação
s
em
m que o licitante
l
se
e
enquadrar:
essoa credenciada forr sócia, pro
oprietária, dirigente
d
ou
u
14.3. Estatuto/contratto social, quando a pe
ada da emp
presa licitan
nte, no qual estejam ex
xpressos se
eus poderess para exerrcer direitoss
assemelha
e assumir obrigações em decorrê
ência de tall investidura
a;
14.4. Instrrumento pú
úblico de procuração
p
ou instrum
mento partiicular com firma reco
onhecida e
também o Estatuto/C
Contrato Soccial, quando
o a pessoa
a credenciad
da for repre
esentante le
egal. Neste
e
caso, a em
mpresa licita
ante atribui à pessoa credenciada
c
a, poderes para
p
que po
ossa manife
estar-se em
m
seu nome em qualqu
uer fase do
o pregão. Juntamente
J
e com este
e instrumen
nto, será ob
brigatória a
atuto/contrato social, pa
ara identific
cação e qua
alificação da
a pessoa qu
ue assina o
apresentaçção do esta
documento
o concedendo poderess ao credenciado;
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14.5. Declaração de que cumprre todos oss requisitos
s de habilita
ação, confo
orme dispõe
e o art. 4º,
e 17 de jullho de 2002. Sendo que
q
o modelo dessa declaração
o
inciso VII, da Lei n° 10.520, de
de ao ANEX
XO IV deste
e Edital;
correspond
14.6. As Sociedades
S
s Anônimass deverão apresentar cópia da ata da asssembleia geral ou da
a
reunião do
d Conselh
ho de Ad
dministração
o atinente à eleição
o e ao m
d
atuaiss
mandato dos
administradores, que
e deverá evidenciar
e
o devido registro na Junta Com
mercial perrtinente ou
u
o prevista na
a Lei nº 6.404/76 e sua
as alteraçõe
es;
publicação
14.7. O Te
ermo de Cre
edenciamento deverá ser acompanhado da documenta
ação exigida nos itenss
14.1, 14.2
2, 14.3, 14.4, 14.5 e 14.6 as qu
uais deverã
ão ser entrregues pelo
o licitante, FORA doss
envelopes de docume
entação e de proposta..
ão apresenttação ou inccorreção in
nsanável de
e quaisquer documento
os de crede
enciamento
o
14.8. A nã
implicará na
n perda do direito de
e manifesta
ação por pa
arte do rep
presentante da empres
sa licitante.
Não pode
endo també
ém, formullar lances após a classificação
c
o prelimina
ar das pro
opostas ou
u
manifestarr intenção de recorrer das
d decisõe
es da prego
oeira;
14.9. Cada
a empresa licitante cre
edenciará tão somente
e 01(um) re
epresentantte legal, o qual
q
será o
único adm
mitido a intervir nas fasses da licita
ação e resp
ponder por todos os attos e efeito
os previstoss
neste Edita
al, por sua representa
ada, sob pe
ena de afastamento do
o certame liicitatório da
as licitantess
envolvidass.
14.10 – Oss documenttos de credenciamento
o serão retid
dos pela eq
quipe deste Pregão e juntados ao
o
respectivo processo.
15 – ENVE
ELOPES NR
R. 01 “PROPOSTA DE
E PREÇOS””
15.1. O en
nvelope nº 01, com o título “PRO
OPOSTA”, deverá
d
contter a propossta de preç
ço. E a sua
a
apresentaçção implica
ará na plena aceitação
o, por parte
e do licitan
nte, das con
ndições esttabelecidass
neste edita
al e seus An
nexos;
15.2. A pro
oposta de preço
p
deverá
á:
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15.2.1.

S
Ser

em

lííngua

porttuguesa,

d
digitada,

sem
s

emen
ndas,

rasu
uras

ou

entrelinhas,
e

preferencia
almente em
m papel timbrado da
d empres
sa, devida
amente datada, assinada pelo
o
representa
ante legal in
nvestido de poderes pa
ara firmar o contrato;
15.2.2. De
everá contter os seg
guintes dad
dos cadastrais de id
dentificação
o da emprresa e do
o
representa
ante legal: razão
r
socia
al, o número
o do CNPJ
J, endereço
o, número d
do telefone, fac-símile,,
endereço eletrônico, dados ban
ncários da empresa (n
nome do banco,
b
o có
ódigo da ag
gência e o
número da
a conta-corrrente e prraça de pagamento), nome do representan
r
nte legal in
nvestido de
e
poderes para
p
firmar o contrato
o, assim como
c
núme
ero da sua
a carteira de identida
ade ou de
e
documento
o oficial, nú
úmero do CPF
C
e ende
ereço. A nã
ão inclusão
o desses da
ados na pro
oposta não
o
implica na desclassifiicação do liicitante, ma
as esses da
ados deverã
ão ser forne
ecidos postteriormente
e
pelo licitan
nte vencedo
or pois inte
egrarão o co
ontrato a ser celebrad
do entre o m
mesmo e a Prefeitura
a
Municipal de
d Ibipitang
ga;
15.2.3. Se
er elaborada na forma
a deste Edital e seus Anexos, contendo
c
O LOTE CO
OTADO, ass
especificaçções de tod
dos os itenss que o com
mpõem, sua
a marca, fab
bricante e o seu respe
ectivo preço
o
unitário e preço
p
total, conforme ittens consta
antes no Termo de Refferência (An
nexo II) deste Edital;
15.2.4. A proposta de
d preço apresentada
a deverá co
ontemplar a quantidade total so
olicitada no
o
Termo de Referência
a para respectivo lote
e, não se admitindo ofertas de parte da quantidade
e
solicitada, sob pena de
d desclassificação da proposta ofertada para
a o respecttivo lote.
15.2.5. O material
m
cottado deverá
á atender às condições aos dispo
ositivos da L
Lei nº8078//90 (Código
o
de Defesa do Consum
midor);
onter oferta firme e pre
ecisa sem alternativas
a
de preços ou qualque
er outra condição que
e
15.2.6. Co
induza o julgamento
j
a ter maiss de um re
esultado, expressa
e
em
m moeda ccorrente na
acional, em
m
algarismoss e por exte
enso, sendo
o que os prreços some
ente poderã
ão conter 02
2(dois) dígittos, após a
vírgula, relativo aos ce
entavos, so
ob pena de sofrer arred
dondamento
o para menor;
posta escrita
a e naquele
e que, porve
entura,viere
em a ser ofe
ertados porr
15.2.7. No preço conttido na prop
ances verba
ais devem estar
e
incluso
os o lucro empresaria
e
l, todas as despesas relativas
r
ao
o
meio de la
objeto con
ntratado, be
em como os
o respectivvos custos diretos e in
ndiretos, tributos, remunerações,
despesas fiscais
f
e financeiras e quaisquer outras
o
deco
orrentes de lei ou regullamento e necessárias
n
s
ao cumprim
mento do ob
bjeto desta licitação;
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15.2.8. Qu
uaisquer trib
butos, custo
os, despesa
as diretas ou
o indiretass, ou mesmo o lucro, omitidos
o
da
a
proposta ou
o incorreta
amente cota
ados, serão
o considera
ados como inclusos no
os preços, não sendo
o
considerad
dos pleitos de acrésccimos, a essse ou qua
alquer título
o, devendo
o o objeto cotado serr
fornecido a Prefeitura
a Municipal de
d Ibipitang
ga sem ônus adicional;;
15.2.9. Co
onter expressamente PRAZO
P
DE
E VALIDAD
DE de propo
osta não in
nferior a 60
0(sessenta))
dias contad
dos da data
a da sessão
o de aberturra do certam
me licitatório
o;
15.3.1. Em
m caso de proposta
p
de
e preço com
m erros aritméticos, os
o mesmos serão corrrigidos pela
a
pregoeira, da seguinte
e forma:
e for consta
atada discre
epância entre os valo
ores grafado
os em alga
arismo e po
or extenso,
15.3.2. Se
prevalecerrá este últim
mo;
15.3.3. Se
e for consta
atada diverrgência enttre o produ
uto da multtiplicação d
do preço un
nitário pela
a
quantidade
e correspon
ndente, prevvalecerá o preço
p
unitárrio;
15.3.4. Se for constattado erro de adição, subtração,
s
multiplicaçã
m
o ou divisã
ão, será con
nsiderado o
resultado corrigido;
c
15.3.5. Ca
aso a licita
ante não aceite
a
as correções procedidass, sua prop
posta de preço
p
será
á
desclassificada.
à condiçõe
es do presente Edital e
15.3.6 Serrão desclasssificadas ass propostass que não atenderem às
seus Anexxos, sejam omissas ou
o que apre
esentem va
alores unitá
ários simbó
ólicos ou irrrisórios, de
e
valor zero,, excessivoss ou manife
estamente inexequívei
i
is, nos term
mos do art. 48, inciso II, da Lei nºº
8.666/93;
ós apresenttação da prroposta não
o caberá de
esistência, salvo
s
por m
motivo justo decorrente
e
15.3.7 Apó
de fato sup
perveniente
e e aceito pe
ela pregoeirra;
15.3.8. Po
oderão, a critério
c
da pregoeira,
p
s
serem
relev
vados erross ou omissões formais
s, que não
o
resultarem
m em prejuízzos para o julgamento das propos
stas;
15.3.9. Não serão con
nsideradas vantagens não previsttas neste Ed
dital e seuss Anexos;
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15.4.1. O ônus
ô
da pro
ova da exeq
quibilidade do
d preço inc
cumbe ao autor
a
da pro
oposta, no prazo
p
de 05
5
(cinco) dias contados da intimaçã
ão, se for o caso.
e
doss produtos relacionado
os em cada
a LOTE, objjeto desta licitação, é para o ano
o
15.4.2. A entrega
de 2019 a contar da assinatura
a
d termo de
do
e contrato, contra
c
a entrega da “O
ORDEM DE COMPRA””
emitida pe
ela PREFE
EITURA MU
UNICIPAL DE IBIPIT
TANGA, ou
u quando d
da entrega
a total doss
quantitativo
os que con
nstituem o objeto
o
do co
ontrato, pre
evalecendo o que ocorrrer primeiro
o. Podendo
o
ser prorrogadas por iguais e sucessivos
s
períodos, até o limitte de 60 m
meses obse
ervadas ass
es ao art. 57
7 da Lei 8.666/93;
disposiçõe
15.4.3. As observaçõ
ões sobre o recebimen
nto dos ma
ateriais deve
erão ser effetuadas atté 5 (cinco))
dias da sua
a entrega; e
15.4.4 Sublinha-se que
q
o obje
eto contrattado será fornecido, mediante ato discric
cionário da
a
endimento das necesssidades pú
úblicas, com
m prazo de
e entrega do
d materiall
administração, no ate
oras contad
dos da soliicitação em
mitida, obse
ervando-se,,
solicitado de até 48 (quarenta e oito) ho
e vigência deste
d
instrum
mento contratual.
entretanto,, o prazo de
15.4.5 Dia
ante da disscricionarie
edade da administraçã
a
ão, no toccante a aquisição dos produtoss
contratado
os, e devido
o a peculiaridade deste
e certame, fica
f
consign
nado que a parte contrratante não
o
se obriga a adquirir to
odos os prod
dutos avenççados, sem
m que com issto importe em inadimplência.
16. DO JUL
LGAMENTO
O DAS PRO
OPOSTAS DE PREÇO
O
16.1. Apóss a fase de credenciam
mento das liicitantes, na
a forma do disposto no
o item 14 deste Edital,,
a pregoeirra procederrá à abertu
ura dos envvelopes con
ntendo as propostas d
de preço, verificando,
v
,
primeirame
ente, a confformidade das
d proposttas com os requisitos estabelecid
e
os neste Ed
dital e seuss
Anexos. E em seguida, proced
derá o julga
amento e classificaçã
c
propostas, sendo que
e
o dessas p
serão classsificadas para a fasse de lancces verbais somente
e as propo
ostas que atenderem
m
plenamentte aos requiisitos deste Edital;
16.2. Para
a julgamento
o e classificcação das propostas será
s
adotad
do o critério
o do MENO
OR PREÇO
O
correspond
dente ao LOTE, desd
de que aten
ndidas toda
as as condições estab
belecidas no
n presente
e
Edital e se
eus Anexos, observada
as as especcificações té
écnicas e parâmetros
p
mínimos de
e qualidade
e
definidos neste Edita
al, sendo, portanto, desclassific
d
cadas as propostas
p
e
em desacorrdo com o
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mesmo, ou
u que apressentarem preços
p
exce
essivos ou inexequívei
i
s, nos term
mos do incis
so II do art..
48, da Lei nº 8.666/93
3;
essivo ou inexequível, aqueles
a
que
e não venham a ter de
emonstrada
a
16.2.1. Considera-se preço exce
sua viabilidade atravvés de do
ocumentaçã
ão que com
mprove que os custo
os dos ins
sumos são
o
coerentes com os de
e mercado e que os coeficientes
s de produ
utividade sã
ão compatív
veis com a
execução do
d objeto liccitado.
16.3. Serã
ão qualificad
das pela prregoeira para ingresso
o na fase de
e lances, a proposta classificada
c
a
que atende
eu ao Edita
al e que ap
presentou menor
m
preço
o, correspo
ondente ao MENOR PREÇO
P
DO
O
LOTE e to
odos os de
emais licitan
ntes classifiicados que tenham ap
presentado
o proposta em
e valoress
sucessivoss e superiorres em até 10%(dez po
or cento) a de
d menor preço;
p
16.4. Não havendo, pelo
p
menos 3 (três) ofe
ertas nas co
ondições de
efinidas no sub-item, a pregoeira
a
proclamará
á a classificcação preliiminar das licitantes com
c
as trêss melhores propostas,, quaisquerr
que sejam
m os preço
os oferecido
os, além da licitante que tiver apresentad
do o menorr preço na
a
proposta escrita
e
classsificada ;
16.5. Caso
o duas ou mais propo
ostas escrittas apresen
ntem preço
os iguais, sserá realiza
ado sorteio,,
também pa
ara determinação da ordem
o
de ofe
erta dos lan
nces;
16.6. Às liccitantes cla
assificadas será
s
dada oportunidad
o
de para ofe
erta por meiio de lances verbais e
sucessivoss, de valore
es distintoss e decresccentes, a partir da auttora da Pro
oposta clas
ssificada de
e
maior preçço, até a pro
oclamação do
d vencedo
or;
16.7. A offerta de lan
nces deverrá ser efetu
uada no momento
m
em
m que for cconferida a palavra à
licitante, ob
bedecendo--se a ordem
m decrescen
nte de preço
os das prop
postas classsificadas;
16.8. Som
mente serã
ão aceitos lances ve
erbais e cujos
c
valorres sejam inferiores ao último
o
apresentad
do, sendo, inclusive,
i
ve
edada ofertta com vista
as ao empate;
16.9. A de
esistência dos
d lances já ofertado
os sujeitará a licitante às penalidades previs
stas na Leii
Federal nº 10.520 de 17/07/2002
2 e nos term
mos deste Edital;
E
d
da licitante
e em apressentar lance
e verbal, qu
uando convocada pela
a pregoeira,,
16.1.1. A desistência
implicará na
n sua exclu
usão da eta
apa de lance
es e na manutenção do seu último preço ofe
ertado, para
a
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efeito de ordenação das Prropostas. Excetuando
E
o-se as empresas e
enquadrada
as na Leii
Compleme
entar nº 123
3/2006 e alterações po
osteriores;
16.1.2. A pregoeira
p
po
oderá, motivadamente
e, estabelec
cer limite de
e tempo parra lances, bem como o
valor ou pe
ercentual mínimo
m
para redução do
os lances, mediante
m
prrévia comun
nicação às licitantes;
l
16.1.3. O encerrame
ento da eta
apa compettitiva dar-se
e-á quando
o, indagado
os pela pre
egoeira, ass
licitantes classificadas
c
s manifesta
arem seu de
esinteresse em apresentar novos lances;
16.1.4. Ca
aso não se
e realizem lances verrbais, a prregoeira ve
erificará a cconformidad
de entre a
escrita de menor valor e o valo
proposta classificada
c
or estimado
o para contrratação, co
om base na
a
média de valores apu
urados na fase interna
a da licitaç
ção, decidin
ndo motivad
damente a respeito. E
sendo con
nstatado o atendimentto das con
ndições estabelecidas no Edital e seus An
nexos, será
á
declarado pela pregoe
eira o licitan
nte vencedo
or, sendo-lh
he adjudicad
do o objeto da licitação
o;
a fase de análise
a
de propostas, se a propo
osta classifficada em p
primeiro lug
gar não forr
16.1.5. Na
aceitável, a pregoeirra examina
ará a propo
osta subsequente, na
a ordem de
e classificação, até a
apuração do
d licitante que atenda
a a todas ass exigências
s do Edital;
16.1.6. Após o encerrramento do
os lances e quando a melhor
m
ofertta não tiverr sido apres
sentada porr
microemprresa ou em
mpresa de pequeno porte, a pregoeira,
p
nos termos do art. 44 da Leii
Compleme
entar nº 12
23/06 e alterações p
posteriores, convocarrá para ap
presentação
o de nova
a
proposta, no prazo máximo
m
de 5(cinco)
5
minutos, a microempresa ou empre
esa de peq
queno porte
e
mais bem classificada, com pre
eços iguais ou até 5%
%(cinco por cento) superiores à proposta
p
de
e
eço, sob pen
na de preclusão;
melhor pre
16.1.7. Se
erá assegu
urado, com
mo critério de desemp
pate, prefe
erência de contrataçã
ão para ass
microemprresas e emp
presas de pequeno
p
po
orte, conform
me art. 44 da
d Lei Complementar nº
n 123/06 e
alterações posterioress;
ntende-se por empatte, aquelass situações
s em que propostas apresenta
adas pelass
16.1.8. En
microemprresas ou em
mpresas de pequeno porte,
p
sejam
m iguais ou até
a 5%(cincco por cento
o), superiorr
ao menor preço, conforme pará
ágrafo 2º do
o art. 44 da
a Lei Comp
plementar n
nº 123/06 e alteraçõess
posterioress;
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16.1.9. No
o caso de empate,
e
en
ntre duas ou mais pro
opostas aprresentadas por proced
der-se-á da
a
seguinte fo
orma:
16.1.9.1. A microemp
presa ou em
mpresa de pequeno
p
porte mais be
em classifica
ada poderá
á, dentro do
o
prazo máxximo de 5(cinco) minuto
os a partir da
d convocaç
ção pela pregoeira, ap
presentar prreço inferiorr
àquela con
nsiderada vencedora
v
d certame, situação em que será
do
á adjudicado
o o objeto a seu favor,
conforme previsto
p
no inciso II e parágrafo 3º,
3 ambos do
d art. 45 da
d Lei Com
mplementar nº123/06 e
alterações posterioress;
N ocorren
ndo a contra
atação da microempre
m
esa ou empresa de peq
queno porte
e, na forma
a
16.1.9.2. Não
do item 16.2.1, serã
ão convoca
adas as de
emais licitantes que se
s enquadrrem na hip
pótese doss
o art. 44 da Lei Compllementar nºº 123/06 e alterações
a
posteriores
s; na ordem
m
parágrafoss 1º e 2º do
classificató
ória, para o exercício do
d mesmo direito;
d
16.2.1. No
o caso de equivalência
e
a dos valore
es apresentados pelass microemp
presas e as
s empresass
de pequen
no porte que
e se enquadrem no inttervalo esta
abelecido no
o item 16.1.9.1 deste Edital, será
á
realizado SORTEIO
S
e
entre
elas, para que se identifiq
que àquela que primeiro poderá apresentarr
melhor ofe
erta, conforrme estabe
elecido no inciso III do
o art.45 da Lei Comp
plementar nº
n 123/06 e
alterações posterioress;
16.3.1. A pregoeira poderá ne
egociar dire
etamente co
om a licita
ante venced
dora para que sejam
m
obtidos me
elhores preçços aceitáve
eis, devend
do essa neg
gociação se
e dar em público;
16.3.2. No caso da em
mpresa dete
entora de melhor
m
oferta
a for microe
empresa ou
u empresa de
d pequeno
o
m
aprresentar alg
guma restriçção na com
mprovação da regularid
dade fiscal exigida no
o
porte e a mesma
edital, será
á assegurad
do à mesm
ma prazo pa
ara sanar es
ssa pendên
ncia, de até
é 5(CINCO)) dias úteis,,
prorrogáve
eis por igual período, a critério da Prefeitura Municipal
M
de Ibipitanga
a, a partir do momento
o
em que a proponente
p
for declara
ada vencedo
ora do certa
ame;
16.3.3. A não
n regularrização da restrição
r
refferente à re
egularidade
e fiscal, no p
prazo previsto no item
m
16.3.2, imp
plicará na decadência do direito à contrataçã
ão, sendo fa
acultado a P
Prefeitura Municipal
M
de
e
Ibipitanga a convocaçção das de
emais licitan
ntes remane
escentes pa
ara a celeb
bração do contrato,
c
na
a
c
ão, ou revog
gar a licitaçã
ão;
ordem de classificaçã
16.3.4. Ve
erificado o atendimentto das exig
gências de habilitação
o fixadas n
no Edital, a pregoeira
a
declarará vencedora
v
a licitante que
q apresen
ntou a prop
posta final classificada
c
em primeirro lugar, ou
u
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seja, que além de attender a to
odas as con
ndições do Edital e se
eus Anexoss, apresentte o menorr
preço, corrrespondente
e ao MENO
OR PREÇO DO LOTE adjudicando
o a ela o ob
bjeto do cerrtame, caso
o
nenhuma licitante manifeste a inttenção de recorrer;
r
16.3.5. Caso a licitantte que apresentou melhor propostta desatend
da às exigências de ha
abilitação, o
á as oferta
as subseq
quentes, na
a ordem de
d classificcação, verrificando a
pregoeiro examinará
ade da proposta e o atendimentto dos requ
uisitos de habilitação,
h
até que um
ma licitante
e
aceitabilida
cumpra ass exigência
as deste Edital,
E
sendo o objeto do certtame a ela
a adjudicad
do quando
o
constatado
o o desinterresse das demais licita
antes na inte
erposição de
d recursos;;
16.3.6. Se
e após verifficação do atendiment
a
o dos requ
uisitos de ha
abilitação d
de todas as
s empresass
licitantes conforme
c
a ordem de
d classificcação obtid
da na fase
e de análisse de prop
postas, forr
constatado
o que nenhuma delas cumprem os
o requisito
os para hab
bilitação de
eterminado no Edital e
seus Anexxos, a prego
oeira irá enccerrar o certtame licitató
ório, não ha
avendo venccedor do mesmo;
m
16.3.7. A adjudicaçã
ão realizada
a pela preg
goeira ficará sujeita à homologação pela autoridade
e
competentte;
16.3.8. Da
a reunião la
avrar-se-á ata
a circunsttanciada qu
ue será asssinada pela pregoeira, equipe de
e
apoio e liciitantes pressentes.
16.3.9. A pregoeira
p
m
manterá
em seu poderr os envelop
pes de documentação
o das demais licitantess
pelo prazo
o de 15(quin
nze) dias, após
a
a hom
mologação da
d licitação,, devendo a
as empresa
as retirá-loss
após este período, so
ob pena de inutilização dos mesmos;
encedor devverá apres
sentar à pregoeira, n
no prazo máximo
m
de
e
16.4. O liicitante decclarado ve
48(quarentta e oito) horas apóss o encerra
amento da licitação, a proposta de preço de preçoss
contemplando o lance
e final oferta
ado.
o caso de compareccimento de apenas 01
0 (um) liccitante, a P
Pregoeira verificará
v
a
16.4.1. No
aceitabilida
ade de sua
a proposta, observando se o preço
p
está de acordo com o prraticado no
o
mercado e negociará
á com o pro
oponente a fim de obtter melhor oferta.
o
Em seguida, ex
xaminará a
documenta
ação de hab
bilitação e se
s esta aten
nder ao Edital e seus Anexos,
A
serrá o licitante
e declarado
o
vencedor.
17–
– DA HABIL
LITAÇÃO(e
envelope nºº 02)
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17.1. O en
nvelope nº 02,
0 com o título
t
“DOC
CUMENTAÇ
ÇÃO” deverá
á conter oss documento
os exigidoss
para a hab
bilitação no certame licitatório, rela
acionados nos
n sub-iten
ns17.3 a 17
7.9.1 deste Edital;
E
17.2. A apresentação da docume
entação darr-se-á por uma
u
das seg
guintes form
mas:
m original, que
q caso ap
presentadoss não serão
o devolvido
os, devendo
o fazer-se constar
c
noss
17.2.1. Em
autos do processo;
p
17.2.2. Por cópia aute
enticada por cartório co
ompetente;
or cópia auttenticada por
p servidorr da Administração. Sendo, nessse caso, ne
ecessária a
17.2.3. Po
apresentaçção dos doccumentos originais,
o
os quais serão devolvido
os;
17.2.4. Por publicação
o em órgão
o da Imprenssa Oficial.
17.3. HAB
BILITAÇÃO JURÍDICA
A
17.3.1 Reg
gistro comercial, no casso de Emprresa individual;
17.3.2. Ato
o Constitutivo, Estatuto ou Contrrato Social em vigor, devidament
d
te registrado na Junta
a
Comercial ou órgão equivalentte, em se tratando de
d sociedad
des comerrciais, e, no caso de
e
sociedade por ações, acompanh
hado de do
ocumentos de eleição de seus ad
dministrado
ores, com a
a
co
omercial com
mpatível com o objeto da licitação
o;
devida indicação da atividade
o caso de sociedades
s
anônimas,, cópia da ata da asssembleia ge
eral ou da reunião do
o
17.3.3. No
Conselho de Adminisstração atin
nente à ele
eição e ao mandato dos
d
atuais administradores, que
e
d
regisstro na Juntta Comercia
al pertinente
e ou a publlicação prev
vista na Leii
deverá evidenciar o devido
nº 6.404/76
6 e suas altterações;
17.3.4. De
ecreto de autorização
o, em se tratando de empresa
a ou sociedade estra
angeira em
m
funcionamento no país, e ato de
e registro ou
u autorizaçã
ão para fun
ncionamento
o expedido pelo órgão
o
competentte, quando a atividade assim o exigir.
17.3.5. Oss documento
os relaciona
ados nos sub-itens 17
7.3.1 a 17.3.4, poderão
o ser substituídos pelo
o
Certificado
o de Registtro Cadastrral expedid
do pela Sec
cretaria de Administra
ação do Mu
unicípio de
e
Ibipitanga, sendo que
e esse cerrtificado deverá apres
sentar códig
go correspo
ondente ao
o objeto da
a
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licitação e encontrar-sse em vigo
or na data estabelecida
e
a para a ab
bertura da llicitação, so
ob pena de
e
inabilitação
o da licitante.
17.3.6. Ca
adastro Na
acional de Condenaçõ
ões Cíveis por Atos de Improb
bidade Adm
ministrativa,
Nacionall
Justiça
mantido
pe
elo
Conselh
ho
de
a
(www.cnj.jus.br/impro
obidade_adm
m/consultarr_requerido.php).

17.4. REG
GULARIDAD
DE FISCAL
L
17.4.1. Prova de insscrição no Cadastro Nacional
N
de
e Pessoa Jurídica – CNPJ exp
pedido pelo
o
Ministério da
d Fazenda
a;
17.4.2. Prrova de reg
gularidade para com a Fazend
da Pública, mediante a apresen
ntação doss
s:
seguintes documento
d
17.4.2.1. Certidão
C
co
onjunta de débitos
d
rela
ativos a Triibutos Fede
erais e à D
Dívida Ativa
a da União,
expedida pelo
p
Ministé
ério da Faze
enda;
17.4.2.2. Certidão
C
Ne
egativa de Débitos
D
(ou Positiva co
om Efeito de
e Negativa)) e também a Certidão
o
de Regula
aridade, com
m a Fazend
da estadua
al ou do Distrito Federal, expedid
da pela Se
ecretaria da
a
Fazenda, da
d sede ou domicílio do licitante;
17.4.2.3. Certidão
C
Ne
egativa (ou
u Positiva com
c
Efeito de Negativa) de Déb
bitos com a Fazenda
a
Municipal, expedida pela Secretaria da Fa
azenda, da sede ou domicílio
d
do
o licitante, juntamente
j
e
com a Ce
ertidão de Regularidad
R
de, também
m expedida
a pela Secrretaria da Fazenda da
d sede ou
u
domicílio do
d licitante;
17.4.3. Pro
ova de regu
ularidade re
elativa à Seguridade Social, mediante a apre
esentação da
d Certidão
o
Negativa de
d Débito – CND ou Certidão
C
Po
ositiva com Efeito de Negativa,
N
e
expedida pe
elo Instituto
o
Nacional de
d Segurida
ade Social (IINSS);
17.4.4. Pro
ova de reg
gularidade relativa ao Fundo de
e Garantia por Tempo
o de Serviç
ço (FGTS),
mediante a apresentação do Certificado
C
de Regula
aridade de Situação perante o Fundo de
e
Garantia por
p Tempo de
d Serviço (FGTS),
(
exp
pedida pela
a Caixa Eco
onômica Fed
deral.
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17.4.5 - PR
ROVA DE INEXISTÊN
NCIA DE DÉ
ÉBITOS TRA
ABALHISTA
AS (CNDT)) Certidão Negativa
N
de
e
Débitos Trabalhistas
T
s, expedida
a eletronica
amente, pa
ara compro
ovar a ine
existência de
d débitoss
inadimplido
os perante a Justiça do
o Trabalho, conforme Lei
L 12.440 de
d 07 de julho de 2011
1.
17.4.6. A comprovaçã
c
ão de regularidade fiscal das mic
croempresa
as e empressas de peq
queno porte
e
somente será
s
exigida
a no caso de
d virem a ser
s adjudica
atários destte certame,, nos termo
os do art.42
2
da Lei Com
mplementarr nº 123/200
06 e alteraçções posteriores;
17.4.7. Ass microempresas e em
mpresas de
e pequeno porte deve
erão, aprese
entar no en
nvelope de
e
documenta
ação, toda a documentação referente à com
mprovação de
d regularid
dade fiscal relacionada
r
a
nos sub-ite
ens17.4.1 a 17.4.5, me
esmo que oss mesmos apresentem
a
m alguma re
estrição.
17.5. QUA
ALIFICAÇÃ
ÃO ECONÔ
ÔMICO-FINA
ANCEIRA
17.5.1. A Qualificaçã
ão Econômica Financeira será comprovada
c
a mediante
e a apresen
ntação doss
d
seguintes documento
s:
a)

cerrtidão negattiva de falên
ncia ou con
ncordata exp
pedida pelo
o distribuido
or da sede do
d licitante
e

nos últimoss 90 (noven
nta) dias anteriores à data
d
da apre
esentação das
d
proposstas.
b)

Cóp
pia do dem
monstrativo contábil
c
e balanço
b
pattrimonial do
o último exe
ercício finan
nceiro, com
m

selo do Co
ontador e, caso a empresa não seja optantte pelo “Sim
mples”, devverá conterr também o
registro na
a JUCEB, vedada a sua subsstituição po
or balancette ou bala
anços prov
visórios; ou
u
apresentaçção do reciibo de transmissão em
m SPED (S
Serviço Púb
blico de Escrituração Digital) e o
da Receita
conjunto completo
c
d documentos transm
de
mitidos à Secretaria
S
a Federal e a Junta
a
Comercial,, através de
e Sistema de Escrituraçção Digital.
1)microem
mpresas e empresas
e
de pequeno porte (sociedades sujjeitas ao re
egime estab
belecido na
a
Lei nº 9.31
17/96 – “Sim
mples”): porr fotocópia do livro Diá
ário, inclusivve com os Termos de Abertura e
de Encerra
amento, devvidamente autenticado
a
os na Junta Comercial da sede ou
u domicílio da
d empresa
a
ou em outrro órgão eq
quivalente, ou
o por fotoccópia do Ba
alanço e dass demonstrações de re
esultado do
o
último exe
ercício socia
al devidame
ente registrrados ou au
utenticados na Junta C
Comercial da
d sede ou
u
domicílio da
d empresa.
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2)No caso
o de empre
esas criada
as no exerrcício em curso
c
deverá ser apre
esentado Balanço
B
de
e
Abertura devidament
d
e registrado ou auten
nticado na Junta Com
mercial da sede ou domicílio da
a
empresa.
17.6. QUAL
LIFICAÇÃO
O TÉCNICA
A
17.6.1. Oss licitantes deverão ap
presentar Atestado
A
de
e capacidad
de técnica, fornecido por
p pessoa
a
jurídica de
e direito púb
blico ou privvado, que comprove
c
a aptidão da
a licitante pa
ara o desem
mpenho de
e
atividade pertinente e compattível em características com o objeto de
esta licitaç
ção e com
m
e igual ou superior que
e o licitado.
quantidade
17.6.2. Licença de fun
ncionamentto (Alvará), em vigor da
a sede da liicitante.
A O CUMPRIMENTO DO DISPO
OSTO NO IN
NCISO V, DO
D ART. 27
7 DA LEI Nº
N 8.666/93,
17.7.PARA
a licitante deverá forn
necer Decla
aração de que
q a emprresa não po
ossui em se
eu quadro de pessoall
empregado
o(s) menorr(es) de 18
8(dezoito) anos em trabalho
t
no
oturno, perigoso ou insalubre e
menores de
d 16 (dezesseis) anoss, salvo na condição
c
de
e aprendiz e a partir de 14 (quato
orze) anos ,
em cumprimento ao disposto
d
no
o inciso XX
XXIII do art. 7º da Con
nstituição Federal de 1988
1
e noss
termos do inciso V do
o art. 27 da Lei nº 8.66
66/93, o qua
al foi acresccido pela Le
ei Federal nº
n 9.854/99,,
ntada pelo Decreto
D
nº 4.358,
4
de 5 de setembrro de 2002.
regulamen
17.8 A Decclaração me
encionada no
n item 17.7 deste Ediital, deverá SER INSERIDA NO ENVELOPE
E
E
DE DOCUMENTAÇÃ
ÃO PARA HA
ABILITAÇÃ
ÃO, podendo
o o licitante
e basear-se no modelo
o contido no
o
Anexo IV.
17.9. PAR
RA O CUMP
PRIMENTO
O DO DISPO
OSTO NO INCISO VIII, DO ART..4º DA LEI FEDERAL
L
Nº 10.520//02, a licitan
nte deverá apresentar Declaração
o, conforme
e modelo co
onstante no
o ANEXO V
deste Edita
al.
17.9.1. De
eclaração de
d cumprim
mento dos requisitos
r
de
d habilitaçção no pressente Certa
ame, a serr
fornecida NO ATO DO CRED
DENCIAME
ENTO e FORA
F
dos envelopess de propo
osta e de
e
documenta
ação;
17.9.2. A apresentaçã
a
ão de docum
mentos com
m o prazo de validade expirado
e
accarretará a inabilitação
o
do propon
nente. E para
p
os do
ocumentos cujo prazo
o de valida
ade não vvenha exprresso, será
á
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considerad
do o prazo como de até
a 180(cen
nto e oitenta) dias an
nteriores a da data pre
evista para
a
apresentaçção da prop
posta.
17.9.3. Co
onstatado o atendime
ento às exigências fix
xadas no edital,
e
o licitante será declarado
o
vencedor.
1 – SESSÃ
18
ÃO PÚBLIC
CA DE ABE
ERTURA DO PREGÃO
O
18.1 – No dia, hora e local designado no Ittem 6 deste
e edital, será realizada
a sessão pública para
a
ação, enve
elopes nr. 01 e 02
2
recebimento das prropostas e da documentação de habilita
respectivamente;
erta a sessã
ão, os interressados ap
presentarão
o à equipe de pregão os envelop
pes nr. 01 e
18.2 – Abe
02, bem como decclaração da
ando ciênccia de que
e cumprem
m plenamen
nte os req
quisitos de
e
habilitação
o, conforme modelo do
o ANEXO V;;
18.2.1 – Caso
C
qualq
quer propo
onente deixxe de apresentar a declaração
d
de cumprimento doss
requisitos de
d habilitaçção poderá assinar tal declaração
d
disponibilizzada na sesssão pela Pregoeira;
P
18.3 – A equipe do prregão proce
ederá à abe
ertura dos envelopes
e
c
contendo
ass propostas de preços,,
ordenando
o-as em ordem crescen
nte de valorr, por lote;
18.4 – Em seguida id
dentificará em
e cada lotte a propostta de meno
or preço cujjo conteúdo
o atenda ass
especificaçções do edital;
18.5 – As propostas com
c
valor superior
s
em
m até 10% (dez por cen
nto) da proposta de menor
m
preço
o
serão classsificadas em
m ordem cre
escente;
18.6 – O conteúdo
c
das propostas indicada
as no lote anterior
a
serrá analisado
o, desclass
sificando-se
e
aquelas cujo objeto não atend
da às espe
ecificações, prazos e condições fixados no
o edital. A
aceitabilida
ade do preçço será verificada some
ente após o encerrame
ento da fase de lances
s;
18.7 – Não
o havendo, no mínimo
o, três prop
postas válidas nos term
mos dos ite
ens 18.5 e 18.6, serão
o
selecionad
das até trêss melhores propostas e os seus autores convidados a participar dos lancess
verbais, qu
uaisquer que sejam os preços ofe
erecidos nas
s propostass escritas;
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18.8 – Em
m caso de
e empate das melho
ores propos
stas, na hipótese
h
do
o lote ante
erior, todoss
proponente
es com o mesmo
m
preço
o serão con
nvidados a participar dos lances vverbais;
18.9 – Em
m seguida, será
s
dado início
i
à etapa de apre
esentação de
d lances vverbais, form
mulados de
e
forma suce
essiva, inferriores à pro
oposta de menor
m
preço;
18.10– A pregoeira
p
co
onvidará ind
dividualmen
nte as Prop
ponentes cla
assificadas,, de forma sequencial,
s
a apresenttar lances verbais,
v
a pa
artir do auto
or da propo
osta classificcada de ma
aior preço e os demaiss
em ordem decrescentte de valor, decidindo-sse por meio
o de sorteio
o no caso de
e empate de
e preços;
ento da fasse competiitiva dar-se
e-á quando
o, indagado
os pela pre
egoeira, ass
18.11– O encerrame
d
e em apres
sentar novoss lances;
Proponentes manifesttarem seu desinteress
a
de represen
ntante crede
enciado ou a desistên
ncia em apresentar lance verbal,
18.12– A ausência
quando co
onvocado pe
ela pregoeirra, implicará
á a exclusão da Proponente da ettapa de lanc
ces verbaiss
e na manu
utenção do
o último pre
eço apresen
ntado pela Proponente
e, para efe
eito de orde
enação dass
propostas;
es verbais, será
s
verifica
ada a confo
ormidade en
ntre a propo
osta escrita
a
18.13– Caso não realizem lance
p
por lo
ote e o valor estimado para a licita
ação;
de menor preço
18.13.1 – Havendo
H
em
mpate na proposta esccrita e não sendo
s
oferttados lances, a classifiicação será
á
efetuada por
p sorteio, na mesma sessão;
18.14– Qu
uando comp
parecer um único Prop
ponente ou houver uma
a única proposta válida
a, caberá à
pregoeira verificar
v
a aceitabilidad
a
de do preço
o por lote ofe
ertado;
18.15– De
eclarada enccerrada a etapa
e
de lan
nces e clas
ssificadas as
a ofertas na ordem crrescente de
e
valor por lo
ote, a prego
oeira examiinará a ace
eitabilidade do preço da
a primeira cclassificada
a, decidindo
o
motivadam
mente a resp
peito;
18.16– Co
onsiderada aceitável a proposta de menor preço por lote, obed
decidas as exigênciass
fixadas no
o edital, será aberto o envelope
e nr. 02 “D
DOCUMENT
TAÇÕES” d
de seu dete
entor, para
a
confirmaçã
ão das suas condições habiilitatórias, sendo-lhe facultado o sanea
amento da
a
documenta
ação na pró
ópria sessão
o, observad
do o dispostto no item 18.1;
1
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18.17– Co
onstatado o atendimento das exigências de habilitação
h
fixadas no edital, o me
elhor preço
o
por lote se
erá declarad
do vencedorr na ordem de classific
cação;
18.18– Se
e a Propone
ente desate
ender às exxigências ha
abilitatórias, a pregoeira examina
ará a oferta
a
subsequen
nte, verifica
ando a habilitação da Proponente, na orrdem de classificação
o, e assim
m
sucessivam
mente, até a apuraçã
ão de uma proposta que atenda
a ao editall, sendo a respectiva
a
Proponente declarada
a vencedora
a;
n itens 18
8.13, 18.14,, 18.15 e 18
8.18, a preg
goeira poderá negociarr
18.19– Nas situaçõess previstas nos
p
que sejja obtido prreço melhorr por lote;
diretamentte com a Prroponente para
18.20– Tod
dos os documentos se
erão coloca
ados à dispo
osição dos presentes para exame
e e rubrica,,
conforme preceitua
p
o artigo 43 § 2º da Lei de
d Licitaçõe
es;
18.21– A manifestaçã
m
ão da intençção de interpor recurso
o será feita
a no final da
a sessão, co
om registro
o
em ata da síntese dass suas razõ
ões;
r
con
ntra decisão
o da pregoeira e sua eq
quipe de ap
poio terá efe
eito suspens
sivo;
18.22– O recurso
18.23– O acolhimento de recu
urso importará a invalidação apenas dos atos insusc
cetíveis de
e
aproveitam
mento;
18.24– A falta
f
de ma
anifestação motivada da Propone
ente na sesssão imporrtará a deca
adência do
o
direito de recurso;
r
18.25– Caso, excepcionalmente, seja suspe
ensa ou encerrada a sessão
s
ante
es de cump
pridas todass
as fases preestabellecidas, oss envelope
es devidam
mente rubricados pela
a pregoeira e pelass
da da prego
oeira, sendo exibidos às
à Propone
entes na rea
abertura da
a
Proponentes, ficarão sob a guard
essão previa
amente marcada para prosseguim
mento dos trabalhos;
sessão ou na nova se
18.26– O prazo
p
para formulação
o de lancess verbais e o valor entrre lances poderão ser acordadoss
entre os crredenciadoss e a Prego
oeira, por occasião do in
nício da sessão pública
a.
19– ADJUDICA
AÇÃO E HO
OMOLOGA
AÇÃO
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19.1 – Casso não haja
a recurso, a pregoeira, emitirá Parrecer para adjudicação
a
o do objeto do certame
e
à Propone
ente detento
ora do meno
or preço po
or lote, enca
aminhando o processo
o para homologação e
adjudicaçã
ão pelo Preffeito Municipal;
19.1.1 – Nesta hipóte
ese, a prego
oeira decidirá sobre os
s recursos e encaminh
hará o proce
esso ao Sr.
Prefeito Municipal parra homologa
ação do pro
ocedimento
o licitatório;
19.2 – A ho
omologação
o desta licittação não obriga
o
a Adm
ministração à aquisição
o do objeto licitado.
20 – ES
SCLARECIMENTO
20.1– As empresas
e
i
interessada
as poderão requerer esclarecime
e
nto sobre o presente pregão ao
o
Departame
ento de Licitações pelo
p
fax (7
77) 3674-2
2022 ou através
a
do endereço eletrônico
o
cpl.ibipitan
nga@gmail.com, até 02
2 (dois) diass úteis ante
es da data marcada
m
para o pregão
o;
20.2– Em
m caso de não solicitação de esclarecim
mentos e in
nformaçõess pelas Prroponentes,,
pressupõe
e-se que oss elementoss fornecidoss são suficientemente claros e p
precisos, nã
ão cabendo
o
posteriorm
mente o direito a qualqu
uer reclama
ação.
21 – DIS
SPOSIÇÕES
S FINAIS
21.1– Os casos
c
omisssos serão re
esolvidos pela Pregoeira em conjunto a Equiipe de Apoio;
21.2– Fica
a eleito o fo
oro da com
marca de Macaúbas-BA
A, com excclusão de q
qualquer ou
utro, para a
propositura
a de qualqu
uer ação refferente à prresente licita
ação e/ou contrato
c
dela
a decorrentte;
21.3– O pagamento
p
será efetua
ado até o décimo dia
a após a entrega
e
do OBJETO ora
o licitado,
mediante emissão
e
de
e ORDEM DE
D COMPR
RA devidamente assina
ada pelo Prrefeito e apresentação
o
da respecttiva nota fiscal de acorrdo a necesssidade do CONTRATA
C
ANTE, send
do o frete po
or conta do
o
CONTRAT
TADO.
21.4- O ob
bjeto do pre
esente preg
gão deverá
á ser entreg
gue conform
me especificcações con
nstantes no
o
ANEXO I deste
d
Edital observand
do o seguintte:
21.4.1- Ca
aso algum
m produto não corressponda ao
o exigido no
n instrumento convo
ocatório, a
contratada
a deverá prrovidenciar no prazo máximo
m
de
e 03 dias, contados
c
da data de notificação
o
expedida pela
p
contra
atante, a su
ua adequaçção, visand
do o atendimento dass especifica
ações, sem
m
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prejuízo da
a incidência
a das sanções previsttas no instrumento con
nvocatório, na Lei n.º 8.666/93 e
no Código de Defesa do Consum
midor;
onter todas
s as inform
mações ne
ecessárias à perfeita
a
21.4.2- O material entregue deverá co
caracteriza
ação dos mesmos, em
e
Língua
a Portugue
esa, como marca, co
omposição e demaiss
especificaçções necessárias para
a a perfeita caracterizaç
c
ção do prod
duto.
21.4.3- O objeto destta licitação deverá serr entregue, conforme a necessida
ade da Adm
ministração,,
sob emissã
ão de Nota de Empenh
ho ou Pedid
do de Comp
pra, no endereço Av. C
Cleriston An
ndrade, 815
5
– centro – Ibipitanga-B
BA.
21.4.5– Os
O produtoss à serem entreguess deverão ser de 1ªª qualidade
e, estando sujeitos a
devolução;
I
NDÍVEL QU
UE SEJA IN
NFORMADA
A A MARCA
CA DO PRO
ODUTO OFE
ERTADO;
21.4.6– É IMPRESCIN
21.5 A Pre
efeitura Municipal de Ibipitanga se
s reserva o direito de
e, a qualqu
uer tempo, revogar ou
u
anular, tota
al ou parcia
almente, a presente
p
liciitação e des
sclassificar qualquer proposta ou todas elas,,
obedecend
do o disposto nos artig
gos 48 e 49 da Lei 8.66
66/93 com suas
s
alterações;
21.6– É facultada à Pregoeira
P
ou
u Autoridad
de Superior, em qualqu
uer fase da licitação, a promoção
o
da a esclare
ecer ou a co
omplementa
ar a instruçã
ão do proce
esso;
de diligênccia destinad
21.7– As Proponente
es são resp
ponsáveis pela fidelidade e legittimidade da
as informaç
ções e doss
documento
os apresenttados em qu
ualquer fase
e da licitaçã
ão;
21.8– Fica
am à disposição dos intteressados no Departa
amento de Licitações
L
d
da Prefeitura
a Municipall
de Ibipitan
nga, nos dias úteis, das
d
8h às 12h, todos
s os eleme
entos que compõem o presente
e
processo licitatório pa
ara análise de seus asspectos form
mais e lega
ais, mediantte solicitaçã
ão escrita e
ento de Licitações, con
nforme dete
ermina o arttigo 63 da L
Lei 8.666/93
3.
dirigida ao Departame
22. DOS ANEX
XOS
22.1 – Inte
egram o pre
esente edita
al os seguinttes anexos::
Anexo 01 – Minuta do
o Contrato;
Anexo 02 – Modelo de
d Proposta
a de Preço e Termo de
e Referência
a;
Anexo 03 – Modelo de
e procuraçã
ão para prática de atos
s concernen
ntes ao certtame;
Anexo 04 – Modelo de
e declaraçã
ão de declaração de prroteção ao trabalho
t
me
enor.
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Anexo 05–
– Modelo de declara
ação de pleno conhe
ecimento e atendimen
nto às exig
gências de
e
habilitação
o;
Anexo 06-Modelo de declaração de desimpedimento de Licitar e Contratar
C
Anexo 07 – Folha de Dados para
a Elaboraçã
ão de Contra
atos
Ibitipitanga
a-Ba, 09 de abril de 2019.
Laís Venâ
ância Oliveira Paixão Vieira
V
- PRE
EGOEIRA
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PRE
EGÃO PRES
SENCIAL Nº.
N 023-2019-PP
ANEXO I - MINUTA
M
DE CONTRAT
TO
NICIPAL DEIBIPITAN
NGA , ESTA
ADO DA BA
AHIA, Pesssoa Jurídica
a de Direito
o
A PREFEITURA MUN
n Andrade, Sn- centro-- Ibipitanga
a-Ba, inscrita no CNPJJ
Público Intterno, com sede na Avv. Cleriston
sob Nº ________
________ neste ato
a
repres
sentada pelo
p
Preffeito Municipal Sr.
_________
__________
_________
__________
__________
_______,
a
se
eguir
denominada
a
simplesme
ente CONTR
RATANTE, e a empre
esa, ..............................................................., inscrita no
o
CNPJ sob N°....................................., com sede
s
na ..........................................................................,,
..............................................., re
epresentada
a pelo(s) abaixo
a
asssinado(s), a seguir denominada
a
simplesme
ente CONTR
RATADA, firmam
f
nestta ato, o prresente con
ntrato, na fo
orma e condições que
e
se seguem
m:
CL
LÁUSULA PRIMEIRAP
- DO OBJETO
O presente
e contrato tem
t
por ob
bjeto aquisiçção de matteriais de lim
mpeza, ute
ensílios e de
escartáveiss
para dive
ersas secre
etarias desste municíípio, para entrega de
d forma parcelada, conforme
e
especificad
das no Edita
al do Pregã
ão Presencial nº 023-20
019-PP e seus anexoss.
Parágrafo
o Único – Estão
E
inclussos nos valo
ores das prropostas oss gastos com combusttíveis, frete,,
seguro, trib
butos, obrig
gações traba
alhistas parra a entrega
a dos produ
utos adquirid
dos.
CLÁUSULA SEGUN
NDA – REG
GIME DE EX
XECUÇÃO
O Regime
e de Execução do pre
esente Con
ntrato é de Menor Pre
eço por Lo
ote, conform
me Planilha
a
Orçamentá
ária de Pre
eços aprese
entada pela
a CONTRAT
TADA, em obediência
a ao Edital do Pregão
o
Presencial N° 023-2
2019-PP e seus An
nexos, que
e a este integra,
i
ind
dependente
emente de
e
transcrição
o, e à Lei Federal N°° 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações introduzida
as pela Leii
Federal N°° 8.883/94.
CLÁ
ÁUSULA TE
ERCEIRA – DOS PRA
AZOS
3.1 O prazzo estabeleccido para en
ntrega total dos materiiais, objeto desta licitaçção, é até 31.12.2019,
3
contra a entrega da
a “ORDEM
M DE COM
MPRA” emitida pela PREFEITU
URA MUNICIPAL DE
E
IBIPITANG
GA, ou quando da enttrega total dos
d quantita
ativos que constituem o objeto do
d contrato,,
prevalecen
ndo o que ocorrer
o
prim
meiro. Podendo ser pro
orrogadas por
p iguais e sucessivos períodos,,
até o limite
e de 60 messes observa
adas as disp
posições ao
o art. 57 da Lei 8.666/9
93;
3.2 As obsservações sobre
s
o reccebimento dos
d materia
ais deverão ser efetuadas até 5 (cinco)
(
diass
da sua enttrega; e
3.3 Sublin
nha-se que
e o objeto
o contratad
do será fo
ornecido, mediante a
ato discric
cionário da
a
administração, no ate
endimento das necesssidades pú
úblicas, com
m prazo de
e entrega do
d materiall
solicitado de até 48 (quarenta e oito horras) contad
dos da soliicitação em
mitida, obse
ervando-se,,
entretanto,, o prazo de
e vigência deste
d
instrum
mento contratual.
3.4 Diante
e da discrricionarieda
ade da administração
o, no toca
ante a aqu
uisição dos
s produtoss
contratado
os, e devido
o a peculiaridade deste
e certame, fica
f
consign
nado que a parte contrratante não
o
se obriga a adquirir to
odos os prod
dutos avenççados, sem
m que com issto importe em inadimplência.
CLÁUSUL
LA QUARTA
A– PREÇO
O E CONDIÇ
ÇÕES DE PAGAMENT
P
TO E REAJ
JUSTAMEN
NTO
4.1
O
Preço
Total
para
a
aquisição
do
o
objeto
co
ontratado
é
de
e
R$..........................................................resultante das
s quantida
ades consstantes da
a Planilha
a
Orçamentá
ária e da prroposta de Preços,
P
objeto do Edita
al do Pregã
ão Presenciial Nº. 023--2019-PP e
da Ata de negociação
o feita pela pregoeira.
p
4.2. Os pa
agamentos devidos à Contratada
a serão efe
etuados atra
avés de che
eque, ordem bancária
a
ou crédito
o em conta
a corrente, no prazo de até 08
8 (oito) dia
as úteis, ccontados da
d data da
a
apresentaçção da Nota
a Fiscal/Fattura, devida
amente ates
stada a exe
ecução conttratual, desd
de que não
o
haja pendê
ência a ser regularizad
da pelo conttratado, tudo na forma da entrega
a parcelada do produto
o
e do crono
ograma de desembolso
d
o.
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4.3. Em havendo
h
a
alguma
pen
ndência im
mpeditiva do
o pagamen
nto, será considerada data da
a
apresentaçção da fatura aquela
a na qual ocorreu
o
a regularizaçção da pen
ndência po
or parte da
a
contratada
a.
4.4 O pag
gamento nã
ão isenta a CONTRA
ATADA da responsabiilidade de correção dos
d
erros e
imperfeições porventu
ura apresen
ntados apóss a liberação
o.
4.5. O CO
ONTRATADO
O fica obrig
gado a emitir Nota Fis
scal Eletrô
ônica, para pagamento
o do objeto
o
desta licita
ação.
CLÁUSU
ULA QUINT
TA – ORIGE
EM DE REC
CURSOS
As despessas decorre
entes do forrnecimento contratados com base
e no Edital do Pregão Presenciall
de dotaçõ
Nº.023-201
19-PP, corrrerão à conta
c
de recursos constantes
c
ões consig
gnadas no
o
Orçamento
o Municipal para o exe
ercício corre
ente a saberr:
02.02.00 – SECRETA
ARIA MUNIC
CIPAL DE ADMINSIT
A
RAÇÃO
2017 – Ma
anutenção da
d Secretariia de Admin
nistração
02.04.00 – SECRETA
ARIA MUNIC
CIPAL DE EDUCAÇÃ
ÃO
2094 - Man
nutenção da
a Educação
o Infantil – FUNDEB
F
40
0%
2096 – Ma
anutenção do
d FUNDEB
B 40%
2098 – Ma
anutenção do
d Ensino Básico
B
2099 – Pro
ograma Dinheiro Direto
o na Escola
a
2235 – Ma
anutenção da
d Educação Infantil
2295 – Outros Progra
amas do FN
NDE
02.05.00 – FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE
M
E
2065 – Ge
estão do Pisso de Atenção Básica - PAB
2070 – Ge
estão das Açções Municcipais de Sa
aúde – 15% Recursos Próprios
P
2192 – Ma
anutenção do
d SAMU
02.07.00 – FUNDO MUNICIPAL
M
DE ASSIS
STÊNCIA SO
OCIAL
2055 – Ma
anutenção do
d Conselho
o Tutelar
2057 - Man
nutenção do
o FMAS
2285 – Pro
ograma Bolssa Família – IGD
2293 – Pro
ograma CRA
AS
2294 – Pro
ograma de Assistência
A
a Social – FN
NAS
2296 – Ma
anutenção do
d Serviço de
d C. e Forttalecimento
o de Vínculo
os – SCFV
2300 – Pro
ogramas de
e Assistência Social – FEAS
F
2302 – Ma
anutenção do
d Conselho
o Municipal de Ação So
ocial
2308 - Pro
ograma IGD SUAS
02.08.00 – SECRETA
ARIA MUNIC
CIPAL DE MEIO AMB
BIENTE
2142 – MA
ANUTENÇÃ
ÃO DA Secrretaria de Meio
M
Ambien
nte
Elemento de Despes
sa: 3.3.9.0..30.00.00– Material de
e consumo
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FONTE DE
E RECURSO: 00/01/02
2/10/14/15/18/19/28/29
9
CLÁU
USULA SEX
XTA – DIRE
EITOS E OB
BRIGAÇÕE
ES DAS PA
ARTES
6.1 -DA CO
ONTRATAD
DA:
6.1.1- A CONTRATA
C
ADA deverá
á seguir a especifica
ação da pla
anilha orça
amentária (Anexo
(
II deste contrrato.
Proposta de
d Preços) constantes
c
6.1.2 - A CONTRATA
ADA será legal e fina
anceiramen
nte responssável por to
odas as ob
brigações e
aídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem co
omo, peloss
compromisssos contra
encargos trabalhistas
t
s, previdencciários, fisca
ais, securitá
ários, comerrciais e outros fins, a eles
e
não se
e
vinculando
o a CONTRA
ATANTE a qualquer títtulo, nem mesmo
m
ao de solidaried
dade;
6.1.3 - A CONTRATA
C
ADA assum
me inteira re
esponsabilid
dade pelos danos ou prejuízos causados
c
à
CONTRAT
TANTE ou a terceiro
os, decorre
entes de dolo
d
ou cu
ulpa, negligência, im
mperícia ou
u
imprudênccia, na exe
ecução do objeto desste Contratto, diretam
mente, por seus prepostos e/ou
u
empregado
os, não excluindo ou reduzzindo ess
sa responssabilidade, a fiscaliização ou
u
acompanhamento feitto pela CON
NTRATANT
TE ou por se
eus preposttos;
6.1.4 – A CONTRAT
TADA assumirá a resp
ponsabilidade total pe
ela entrega dos produ
utos, objeto
o
deste Conttrato.
6.1.5 - A CONTRA
ATADA obrriga-se a recompor todo e qu
ualquer pro
oduto recu
usado pela
a
Fiscalizaçã
ão da CONT
TRATANTE
E, em tempo
o hábil, sem
m prejuízo do
d prazo fina
al;
6.1.6 - Obrriga-se a CO
ONTRATAD
DA pelas de
espesas com
m a entrega
a dos produ
utos.
6.1.7 – Re
econhecer os
o direitos da
d administtração, em caso de re
escisão adm
ministrativa prevista no
o
Artigo 77 da
d Lei 8.666
6/93;
6.1.8 – A CONTRA
ATADA ob
briga-se a manter, durante
d
tod
da execuçção do contrato, em
m
compatibiliidade com as obrigaçções por eles
e
assum
midas todas as condiçções de ha
abilitação e
qualificaçã
ão exigida na Licitação.
6.2 - DA CONTRATA
C
ANTE:
6.2.1 - Pag
gar conform
me estabele
ecido na Cláusula Quarta, as ob
brigações fin
nanceiras decorrentes
d
s
do presentte Contrato,, na integralidade dos seus
s
termos;
6.2.2 – Fisscalizar e co
onferir o ma
aterial forne
ecido pela Contratada.
C
CLÁUSUL
LA SETIMA
A – ISENÇÃ
ÃO DE PEN
NALIDADE
7.1 - Considerando que os pa
agamentos serão efettuados apó
ós a entreg
ga dos produtos, não
o
havendo assim
a
nenhu
um risco futturo para o Município, contudo ficca estipulado multa de 30% (trinta
a
por cento) incidindo sobre
s
violação das clá
áusulas deste Contratto, inclusive
e no caso de
d vicio na
a
qualidade constatada.
CL
LÁUSULA OITAVA
O
– DA
D INEXEC
CUÇÃO E DA
D RESCIS
SÃO
8.1 - A CONTRATA
C
ANTE pode
erá rescind
dir, unilaterralmente, este
e
Contra
ato, indepe
endente de
e
interpelaçã
ão judicial ou
o extrajudiccial, sempre
e que ocorre
er por parte
e da CONTR
RATADA:
8.1.1 - O não
n cumprim
mento, ou cumpriment
c
to irregular, de cláusula
as contratuais, especifficações ou
u
prazos;
8.1.2 - A subcontrataçção total ou
u parcial do objeto destte contrato, a associaçção da CON
NTRATADA
A
m, a cessão
o ou transfe
erência, tota
al ou parcia
al, bem com
mo a fusão, cisão ou incorporação
o
com outrem
sem a prévvia autoriza
ação por esccrito da CONTRATANT
TE;
8.1.3 - O desatendim
d
mento pela CONTRATA
ADA das determinaçõ
d
ões regulare
es da Fisca
alização da
a
CONTRAT
TANTE, bem
m como doss seus supe
eriores;
8.1.4 - O cometimen
nto reiterad
do de falta
as na entre
ega dos prrodutos, an
notadas na
a forma do
o
parágrafo primeiro do
o artigo 67 da
d Lei núme
ero 8666/93
3 de 21/06/9
93;
8.1.5 - A decretação de
d falência, insolvência
a ou concorrdata da CO
ONTRATAD
DA;
8.1.6 - No
o caso de
e concorda
ata é faculttado à CO
ONTRATAN
NTE manter o contra
ato, com a
CONTRAT
TADA, assu
umindo ou não o controle das atividades que julgar necessárrias, a seu
u
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exclusivo juízo, de forma
f
a permitir a conclusão
c
da
d entrega
a dos prod
dutos sem prejuízo à
Administra
ação;
8.1.7- A disssolução da
a CONTRA
ATADA;
8.1.8 - A alteração
a
so
ocial ou a modificação
m
o da finalida
ade ou da estrutura
e
da
a CONTRA
ATADA, que
e
prejudique
e a execução do contra
ato;
8.1.9 - Ocorrendo
O
a rescisão
o nos term
mos do ite
em 8.1 accima citado
o, acarretará para a
CONTRAT
TADA, as conseqüênc
c
cias contida
as no artigo
o 80 da Le
ei Nº 8666//93 de 21/0
06/93, sem
m
prejuízo de
e outras san
nções previstas na cita
ada Lei.
8.2 - A rescisão contra
atual poderrá também ocorrer
o
das
s seguintes formas:
8.2.1 - Detterminada por
p ato unila
ateral e esccrito da CON
NTRATANT
TE, nos casos acima enumeradoss
nos itens de
d 8.1.1 a 8.1.9,
8
ou outtros contido
os na Lei Nºº. 8666/93 de
d 21/06/93
3;
8.2.2 - Amigável, por acordo entrre as partess CONTRAT
TANTES, desde que h
haja conven
niência para
a
a CONTRA
ATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou
o administtrativa deve
erá ser pre
ecedida de autorização escrita e
fundamenttada da auto
oridade com
mpetente da
a CONTRA
ATANTE;
8.2.2.2 - Quando
Q
a rescisão
r
occorrer, sem
m culpa da CONTRAT
TADA, será ressarcido
o a este oss
prejuízos regularment
r
te comprova
ados que houver sofrid
do, tendo diireito a:
a) Pagame
entos devido
os pela exe
ecução do contrato
c
até a data da rescisão;
r
8.2.3 - Jud
dicial, nos te
ermos da legislação em
m vigor.
CLÁU
USULA NON
NA – COND
DIÇÕES GE
ERAIS
9.1 - A CO
ONTRATAN
NTE reservva-se o dire
eito de suspender tem
mporariamen
nte a execu
ução deste
e
Contrato, quando
q
neccessário po
or conveniên
ncia dos se
erviços ou da
d Administtração, resp
peitados oss
limites lega
ais e os dire
eitos assegurados à CONTRATAD
DA;
9.2- Integram o prese
ente Contratto, independentemente
e de transcrição, o Edital e seus Anexos
A
ea
Proposta de
d Preços da
d CONTRA
ATADA;
9.3 – Não Será permitidos a CO
ONTRATADA
A, Sub-emp
preitar de fo
orma parcia
al ou, ainda
a, sub-rogarr
este Contrrato;
9.4 – Este
e contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir
d
alguma dúvida em casoss
omissos.
C
CLÁUSULA
A DÉCIMA – DO FORO
O
10.1 - As partes
p
signa
atárias deste
e Contrato elegem o Foro
F
da Com
marca de MACAÚBAS, do Estado
o
da Bahia, com renúnccia expresssa a qualquer outro, po
or mais privvilegiado qu
ue seja. E por
p estarem
m
justas e co
ontratadas, assinam o presente Contrato,
C
em
m 03 (três) vias de igu
ual teor e único efeito,
na presençça das teste
emunhas ab
baixo.
_________
__________
___ Ba, ___
_de______
__________
_de XXXXX.
____
__________
__________
__________
_________
__________
_____
CO
ONTRATAN
NTE
____
__________
__________
__________
_________
__________
_____
CO
ONTRATAD
DO
T
Testemunha
as:
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ANEXO II - PRO
OPOSTA COMERCIAL
L
FOR
RNECEDOR
R:
CNP
PJ:

PREGÃ
ÃO PRESEN
NCIAL N° 0
023-2019- PP
P

END
DEREÇO:

DATA DE
D PUBLIC
CAÇÃO:XX--XX-XX

CID
DADE:

ABERT
TURA DE PROPOSTA
AS: XX/XX/X
XXXX

EST
TADO:

TELEFO
ONE: (77) 3674-2022
3

OBJ
JETO: aquiisição de materiais
m
de limpeza, uttensílios e descartávei
d
s para dive
ersas secrettarias deste
e
mun
nicípio, para
a entrega de
e forma parrcelada, con
nforme espe
ecificadas no
n Edital.
LOTE 01 – MATERIAISS E UTENSILIO
OS DE LIMPEEZA
DESCRIÇÃO
1) ÁGUA SANITÁ
ÁRIA, COMPO
OSIÇÃO QUÍM
MICA
HIPO
OCLORITO DEE SÓDIO, HID
DRÓXIDO DE SÓDIO, TIPO
O
COM
MUM, FRASC
CO DE 1.000M
ML

MARCA

VALOR
Quantidaade VALOR
R TOTAL
O
UNITÁRIO
3.0
032
Unidad
des

2) ÁLCOOL ETÍLIC
CO (96%), ASSPECTO FÍSIC
CO LÍQUIDO
LÍMP
PIDO, INCOLLOR, VOLÁTILL, TEOR ALCO
OÓLICO 95,1
A 96
6¨GL, FRASCO
O 1000ML.

2
205
Unidad
des

3) ÁLCOOL ETÍLIC
CO, TIPO HID
DRATADO, TEEOR
OÓLICO 70%
% ÁLCOOL GEEL, PESO 500G.
ALCO
4) APARELHO DEE BARBEAR, DESCARTÁVE
D
EL, TIPO
TRIC
COTOMIZADO
OR, EM CABO
O DE PLÁSTIC
CO, SEM
REBA
ARBAS, COM
M 95MM DE COMPRIMEN
C
NTO,
COM
MPOSTO DE 2 LAMINAS DE
D CORTES DE
D 04CM,
PRO
OTEGIDA ATR
RAVÉS DE BORDO DENTADO COM
TAM
MPA DE PROTTEÇÃO, EMBA
ALAGEM IND
DIVIDUAL.

30
Unidad
des
2
200
Unidad
des

5) BA
ALDE DE PLÁ
ÁSTICO, CAPA
ACIDADE 20 L, COM ALÇA
A
METTÁLICA, COR PRETA, PARA
A USO LIMPEEZA GERAL.
6) DESINFETANTTE LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA
F
A DIVERSAS,
M AÇÃO BACTTERICIDA E GERMICIDA,
G
COM
PARA
LIMP
PEZA, USO GERAL.
G
EMBA
ALAGEM PLÁ
ÁSTICA
CON
NTENDO 1.00
00 ML.

95
Unidad
des
3.0
054
Unidad
des

7) DESODORIZAD
DOR DE AMB
BIENTES APRESENTACAO: AEROSOL.
8) DESODORIZAD
DOR SANITÁRIO, EM PED
DRA, COM
ÁSTICO PARA
A ENCAIXE NO VASO
SUPORTE DE PLÁ
ÂNCIAS, CON
NTENDO
SANITÁRIO, DIVEERSAS FRAGÂ
35G..

2
245
Unidad
des
8
830
Unidad
des
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9) DETERGENTE LIQUIDO DE USO GERALL COM
TENSSOATIVO AN
NIÔNICO BIODEGRADÁVEEL, FRASCO
COM
M 500ML.

1.8
824
Unidad
des

10) ESCOVA
E
SAN
NITÁRIA COM
M SUPORTE E CABO DE
PLÁSSTICO, CEDA
AS EM NYLON
N RESISTENTES EM
FORMATO CIRCU
ULAR.

48
Unidad
des

11) ESCOVA
E
DE USO
U GERAL (LAVAR
(
ROUPA) COM
BASE PLÁSTICA, MEDINDO APROXIMADA
A
AMENTE 16
CM.
12) ESCOVA EM NYLON PAR
RA LIMPEZA, CERDAS
FIBR
RA DE NYLON
N , CABO PLÁ
ÁSTICO, PEQU
UENA,
MED
DINDO APRO
OXIMADAMENTE 10 X 5 CM.
C

54
Unidad
des

13) ESPANADOR
E
R DE PÓ, MATTERIAL PENA
AS DE
AVESTRUZ E CAB
BO DE MADEEIRA COM 40
0CM.
14) ESPONJA
E
DE LÂ DE AÇO, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS
DOM
MÉSTICOS, NÃO ACUMULLA BACTÉRIA
AS, PCTE DE
APROX 60G C/ 8 UND.

35
Unidad
des
15
Unidad
des
392 Paco
otes

15) ESPONJA PA
ARA LIMPEZA
A, TIPO DUPLLA FACE,
MED
DINDO 102X6
69X28MM, COM
C
FORMA
ATO
RETA
ANGULAR, COM BACTER
RICIDA, NA CO
OR
VERDE/AMARELA

8
800
Unidad
des

16) FLANELA CO
OM DIMENSÕ
ÕES 60 X 40 CM,
C 100%
C BRANCA
A OU LARANJA
A, COM
ALGODÃO, NA COR
ACA
ABAMENTO EM
E OVERLOC
CK.

6
630
Unidad
des

17) LIMPADOR
L
B
BASE
ÁCIDA, COMPOSIÇÃ
ÃO BÁSICA
ÁCID
DO SULFÔNIC
CO, FLUORÍD
DRICO E MUR
RIÁTICO,
ASPEECTO FÍSICO LÍQUIDO, CO
OR INCOLOR
R, APLICAÇÃO
O
LIMP
PEZA DE PISO
OS, CARACTEERÍSTICAS AD
DICIONAIS
BIOD
DEGRADÁVEL. FRASCO COM 1000MLL

30
Unidad
des

18) LIMPADOR
L
C
CONCENTRAD
DO, PINHO GEL,
G
MULLTIUSO, FRASSCO COM 50
00ML.
19) LIMPADOR
L
INSTANTÂNEO, TIPO/MO
ODELO:
MULLTIUSO, LÍQU
UIDO, LIMPA
A, DESENGOR
RDURA,
FRAG
GRÂNCIAS: FLORAL,
F
CAM
MPESTRE, LAV
VANDA E
LARA
ANJA, VALIDADE MÍNIMA
A 1 ANO, EM
MBALAGEM:
FRASSCO 500ML

434 Frascos

20) LIMPA-VIDRO
L
O, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO,
COM
MPOSIÇÃO LA
AURIL ÉTER SULFATO
S
DE SÓDIO,
TENSSOATIVO NÃ
ÃO IÔNICO, SOLVENTE,
S
COA
ADJUVANTES, FRAGRÂNC
CIA E ÁGUA.
CARACTERÍSTICA
AS ADICIONA
AIS PULVERIZZADOR COM
GEM RÁPIDA
A. FRASCO 50
00ML.
GATTILHO. SECAG

60
Unidad
des

21) LIMPADOR
L
D
DETERGENTE
E, TIPO LIMPA
A ALUMÍNIO
O,
FRASSCO COM 50
00ML.

34 Frascos

1
180
Unidad
des
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L
DE LÁTTEX NATURA
AL, SEM FORR
RO, CANO
22) LUVA
LONGO, POSSUI RESISTÊNCIA
A MECÂNICA
A E QUÍMICA
A,
UIPAMENTO DE PROTEÇÃ
ÃO INDIVIDUAL (EPI),
EQU
TAM
MANHOS P, M,
M G, XG.
23) MULTI-INSET
M
TICIDA AERO
OSSOL À BASEE DE ÁGUA
UTILLIZADO PARA
A MATAR MO
OSQUITOS,
, MOSCAS, BARATAS,
PERN
NILONGOS, MURIÇOCAS
M
B
ARA
ANHAS E PULGAS, INGRED
DIENTES ATIV
VOS:
IMIP
PROTRINA 0,020%, PERM
METRINA 0,05
50% E
ESBIOTRINA 0,10
00%, EMBALLAGEM DE 30
00 ML

1.220 Paares

33 Frascos

24) PÁ
P COLETOR
RA DE LIXO, MATERIAL
M
CO
OLETOR:
ZINC
CO, MATERIA
AL DO CABO:: MADEIRA,
COM
MPRIMENTO DO COLETO
OR: 20CM,
COM
MPRIMENTO CABO: 80CM
M.

37
Unidad
des

25) PANO
P
PARA LIMPEZA GEERAL, 100% ALGODÃO,
A
TRAMA FECHADA, COMPRIM
MENTO 70 CM
M LARGURA
C COR BRA
ANCA, ALVEJA
ADO E ALTO NÍVEL DE
50 CM,
ABSO
ORÇÃO.

4
410
Unidad
des

26) PANO
P
PARA SECAR PRATTO DE SACO ALVEJADO,
A
100%
% ALGODÃO
O, COM ACAB
BAMENTO, COR BRANCA,,
MED
DINDO APRO
OXIMADAMENTE 80 X 60C
CM.

1
190
Unidad
des

27) PAPEL
P
HIGIÊNICO, MATEERIAL CELULO
OSE VIRGEM,
BRANCO, SEM PERFUME, FO
OLHAS DUPLA
AS E MACIA
COM
M ALTA ABSO
ORÇÃO, PICO
OTADO, PACO
OTE COM 4
ROLOS DE 30 MEETROS CADA
A.

2.7
772
Unidad
des

28) RODO,
R
MATEERIAL CABO DE MADEIRA
A, MATERIALL
SUPORTE PLÁSTICO, COMPR
RIMENTO SUPORTE
M, QUANTID
DADE BORRA
ACHAS 2 UNIDADES
40CM

84
Unidad
des

29) RODO,
R
MATEERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL
M
SUPORTE PLÁSTICO, COMPR
RIMENTO SUPORTE
60CM
M, QUANTID
DADE BORRA
ACHAS 2 UNIDADES.

1
120
Unidad
des

30) RODO
R
PEQUENO PARA PIA,
P CABO PLLÁSTICO 22
CM. MATERIAL SINTÉTICO,
S
S
SUPERFÍCIE
D
DE
UTILLIZAÇÃO MED
DINDO 22 CM
M DE LARGU
URA, COM 1
LÂM
MINA DE BOR
RRACHA.

15
Unidad
des

31) SABÃO
S
EM BARRA
B
GLICEERINADO NEU
UTRO. CADA
A
BARRA POSSUI 200GR.
2
BIODEGRADÁVELL. PACOTE
M 5 BARRAS.
COM

150 Paco
otes

32) SABÃO
S
EM PÓ
P COM ADITTIVO ALVEJA
ANTE E
AMA
ACIANTE, APLICAÇÃO LAV
VA ROUPAS E LIMPEZA
EM GERAL,
G
CAIX
XA COM 500G
G.

1.2
254
Unidad
des

33) SABONETE
S
LÍQUIDO RESERVATÓRIO
TRANSPARENTE COM CAPAC
CIDADE MÍNIIMA DE
500M
ML, COM VÁ
ÁLVULA DOSA
ADORA.

40
Unidad
des
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S
LÍQUIDO ANTTISSÉPTICO, PARA
P
34) SABONETE
LAVA
AGEM DE MÃ
ÃOS. REFIL 800ML.
8
35) SACO
S
PLÁSTICO PARA LIX
XO, CAPACID
DADE 15
LITR
ROS, LARGUR
RA 39 CM, ALLTURA 50 CM
M COR PRETA
A,
REFO
ORÇADO. PA
ACOTE COM 10
1 UNIDADEES

30
Unidad
des
530 Paco
otes

36) SACO
S
PLÁSTICO PARA LIX
XO, CAPACID
DADE 30
LITR
ROS, LARGUR
RA 59 CM, ALTURA 62 CM COR
PRETTA, REFORÇA
ADO. PACOTE COM NO MÍNIMO
M
10
UNID
DADES

1.3
362
Paco
otes

37) SACO
S
PLÁSTICO PARA LIX
XO, CAPACID
DADE 50
LITR
ROS, LARGUR
RA 63 CM, ALLTURA 80 CM
M COR PRETA
A.
REFO
ORÇADO. PA
ACOTE COM NO
N MÍNIMO
O 10
UNID
DADES.

1.2
261
Paco
otes

38) SACO
S
PLÁSTICO PARA LIX
XO, CAPACID
DADE 100
LITR
ROS, LARGUR
RA 75 CM, ALLTURA 105 CM COR
PRETTA. PACOTE COM NO MÍÍNIMO 05 UN
NIDADES.

1.6
610
Paco
otes

39) TOALHA
T
DE PAPEL
P
BRANCA, MACIA, FOLHAS
COM
M PICOTE, RO
OLO COM NO
O MINIMO 60
0
FOLH
HAS;TOALHA
AS MEDINDO
O 21,50CM X 20,0CM,
APROXIMADAMENTE, PACOTE COM 2 UNIDADES.

10 Paco
otes

40) VASSOURA,
V
MATERIAL CERDAS
C
NYLO
ON,
MATTERIAL CABO
O MADEIRA ENCAPADO,
E
M
MATERIAL
CEPA
A PLÁSTICA, COMPRIMEN
NTO CEPA 21
1 CM,
COM
MPRIMENTO CERDAS 11 CM, CARACTTERÍSTICAS
ADIC
CIONAS COM
M CABO ROSQ
QUEADO, TIP
PO CABO
COM
MPRIDO.

1
128
Unidad
des

TOTTAL DO LOTE 01

LOTE 02 - DESCARTÁVE
D
EIS
DESCRIÇ
ÇÃO

1) ABAIXADOR DE
D LÍNGUA EM
M PLÁSTICO COLORIDO
COM
M AROMA E SABOR
S
TUTI--FRUTI, EMBALADO
INDIIVIDUALMEN
NTE EM FILM
ME PLÁSTICO
TRANSPARENTE E COLOCADO EM PACOTTES
PLÁSSTICOS COM
M DADOS DO PRODUTO. PACOTE
P
COM
M 40 UNIDAD
DES.
2) ALGODÃO, TIP
PO HIDRÓFILLO, APRESEN
NTAÇÃO EM
MAN
NTAS, MATERIAL ALVEJA
ADO, PURIFIC
CADO,
ISEN
NTO DE IMPU
UREZAS, CAR
RACTERÍSTICA
AS
ADIC
CIONAIS ENR
ROLADO EM PAPEL APRO
OPRIADO,
NÃO
O ESTÉRIL, TIP
PO EMBALAG
GEM INDIVID
DUAL DE

MARCA

Valor
Unit.

Quantidaade Total

10 Pacottes

50 Pacottes
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500G
G.

3) BO
OBINA PICOTTADA (SACOS PLÁSTICOSS
TRANSPARENTESS), MEDIDASS APROX: 35X
X45;
APLIICAÇÃO ACO
ONDICIONAM
MENTO DE ALLIMENTOS.
BOB
BINA COM, NO MÍNIMO, 400 UND.

15 Bobin
nas

4) BO
OBINA SACO
O PLÁSTICO PICOTADO
P
(TRA
ANSPARENTEES) MEDINDO
O APROX: 40
0X60CM;
APLIICAÇÃO ACO
ONDICIONAM
MENTO DE ALLIMENTOS.
BOB
BINA COM NO
O MÍNIMO 500
5 UND. CAPACIDADE
APROX.5KG.
5) CA
ANUDO PARA REFRESCO
O, MATERIAL PLÁSTICO
ATÓ
ÓXICO, DESCA
ARTÁVEL, PA
ACOTE CONTEENDO 100
UNID
DADES.

15 Bobin
nas

6) CO
OLHER DESC
CARTÁVEL, MATERIAL
M
PLÁ
ÁSTICO,
APLIICAÇÃO REFEEIÇÃO, CARA
ACTERÍSTICASS
ADIC
CIONAIS RESISTENTE, TAMANHO ADU
ULTO,
PACOTE COM 50
0UN.
7) CO
OLHER DESC
CARTÁVEL, MATERIAL
M
PLÁ
ÁSTICO,
APLIICAÇÃO SOBREMESA, PA
ACOTE COM 50UN.
5
8) CO
OPO DESCAR
RTÁVEL, MATTERIAL POLIEESTIRENO,
CAPA
ACIDADE 50ML, APLICAÇ
ÇÃO: CAFÉ,
CARACTERÍSTICA
AS ADICIONA
AIS ATÓXICO,, DE
ORDO C/ NOR
RMA ABNT, NBR
N 14865, COR
C
ACO
BRANCO/TRASPA
ARENTE. TEM
MPERATURA
A MÁXIMA
DE 100ºC.
1
PACOTE C/ 100 CO
OPOS.
9) CO
OPO DESCAR
RTÁVEL, MATTERIAL POLIEESTIRENO,
CAPA
ACIDADE 200ML, APLICA
AÇÃO ÁGUA / SUCO /
REFR
RIGERENTE E CAFÉ, CARA
ACTERÍSTICA
AS
ADIC
CIONAIS ATÓ
ÓXICO, DE AC
CORDO C/ NO
ORMA
ABN
NT, NBR 1486
65, COR BRAN
NCO/TRASPA
ARENTE.
TEM
MPERATURA MÁXIMA
M
DE 100ºC. PACO
OTE C/ 100
COP
POS.
10) COPO
C
DESCA
ARTÁVEL, MA
ATERIAL POLLIESTIRENO,
CAPA
ACIDADE 300ML, APLICA
AÇÃO ÁGUA / SUCO /
REFR
RIGERENTE E CAFÉ, CARA
ACTERÍSTICA
AS
ADIC
CIONAIS ATÓ
ÓXICO, DE AC
CORDO C/ NO
ORMA
ABN
NT, NBR 1486
65, COR BRAN
NCO/TRASPA
ARENTE.
TEM
MPERATURA MÁXIMA
M
DE 100ºC. PACO
OTE C/ 100
COP
POS.
11) COPO
C
DESCA
ARTAVEL, PO
OLIPROPILENO
O, COM
CAPA
ACIDADE MINIMA PARA 180ML, NA COR
BRANCO LEITOSO
O. PACOTE COM
C
100 UN
NIDADES.

350 Pacottes

13 Pacottes

330 Pacottes
1.5
505
Pacottes

3.6
680
Pacottes

500 Pacottes

150 Pacottes
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12) COPO
C
TÉRMICO ISOPOR 240ML C/ TA
AMPA
SISTEMA ABRE E FECHA. PR
RODUZIDO EM
M
POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)
(
COPO BRANCO
B
(NÃO
O VEM COM IMPRESSÃO
O).

5.0
000
Unidad
des

13) EMBALAGEM
E
M MARMITEX
X DE ALUMÍN
NIO, Nº 8 ,
DIÂM
METRO MÍNIIMO: /210MMALTURA 450MM COM
M
CAPA
ACIDADE MÍÍNIMA DE 85
50ML. TAMPA
A DE
ALUMÍNIO. QUA
ANTIADE POR CAIXA: 100
0 UNIDADES.

40 Caixxas

14) EMBALAGEM
E
M MARMITEX
X DE ISOPOR
R Nº8 750M
ML. COM TA
AMPA. MATERIAL PRODU
UZIDO EM
POLIESTIRENO EXPANDIDO NA
N COR BRANCA.
DIMENSÕES: 187
7 MM X 52 MM
M FORMA: REDONDA.
CAIX
XA COM 100 UNIDADES.
15) FACA DESCA
ARTÁVEL, MA
ATERIAL PLÁSTICO,
ACTERÍSTICASS
APLIICAÇÃO REFEEIÇÃO, CARA
ADIC
CIONAIS COM
M SERRILHA, TAMANHO GRANDE,
PACOTE COM 50
0UN.

40 Caixxas

16) FÓSFORO, MATERIAL
M
CO
ORPO MADEIRA, TIPO
CUR
RTO PACOTE COM 10 CAIXAS COM 40
0 UNIDADES
DE PALITO
P
CADA
A CAIXA.

300 Pacottes

90 Pacottes

17) GARFO
G
DESC
CARTÁVEL, MATERIAL
M
PLÁ
ÁSTICO,
APLIICAÇÃO REFEEIÇÃO, TAMA
ANHO ADULTTO,
CARACTERÍSTICA
AS ADICIONA
AIS DESCARTÁ
ÁVEL
RESISTENTE. PAC
COTE 50 UN

350 Pacottes

18) GUARDANAP
G
PO DE PAPELL, MATERIAL CELULOSE,
LARG
GURA 22 cm, COMPRIMEENTO 22 cm,, COR
BRANCA, TIPO DE
D FOLHA DU
UPLA. PACOTTE COM 50
UNID
DADES.
19) GUARDANAP
G
PO DE PAPELL, MATERIAL CELULOSE,
LARG
GURA 32,5 cm,
c COMPRIM
MENTO 32,5 cm, COR
BRANCA, TIPO DE
D FOLHA DU
UPLA. PACOTTE COM 50
DADES.
UNID

600 Pacottes

20) LUVA
L
DE VIN
NIL SEM PÓ, DE SEGURAN
NÇA PARA
PRO
OTEÇÃO DAS MÃOS, USA
AR NA MANIP
PULAÇÃO DEE
ALIM
MENTOS. CONFECCIONAD
DA EM RESIN
NA DE PVC
(VIN
NIL) NÃO ESTÉRIL, DE USO
O ÚNICO. EM
MBALAGEM:
CAIX
XA COM 100 UNIDADES, TAMANHO M.
M
21) LUVA
L
PLÁSTIICA TRANSPA
ARENTE AMB
BIDESTRA,
FABRICADA EM FILME DE PO
OLIETILENO DE
D ALTA
DEN
NSIDADE, APLLICAÇÃO NA MANIPULAÇ
ÇÃO DE
ALIM
MENTOS EM GERAL. EMB
BALAGEM PA
ACOTE COM
100 UNDIDADESS.

30 Pacottes

15 Caixxas

150 Pacottes
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22) MÁSCARA
M
DE PROTEÇÃO
O DESCARTÁV
VEL,
HIPO
OALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM
TNT,, POLIETILEN
NO COM ELÁSSTICO, COM DUAS
CAM
MADAS DE PR
ROTEÇÃO SEMI-FACIAL (N
NARIZ E
BOC
CA). CAIXA CO
OM 50 UNIDADES.

5 Caixxas

23) PALITO
P
DE PICOLÉ EM MADEIRA,
M
CHA
ATO, PONTA
A
ARREDONDADA,, USO DESCA
ARTÁVEL,
COM
MPRIMENTO DE 10 CM. PACOTE
P
COM
M 100
UNID
DADES
24) PALITO
P
DE MADEIRA
M
(TIP
PO PALITO DE
CHU
URRASCO), TA
AMANHO 25
5CM. PACOTEE COM 100
UNID
DADES.
25) PAPEL
P
ALUM
MÍNIO, ROLO,, 7,50M X 30
0CM
CARACTERÍSTICA
A TÉCNICA: MATERIAL:
M
A
ALUMÍNIO,
COM
MPRIMENTO: 7,50 M LAR
RGURA: 30 CM
APRESENTAÇÃO: ROLO.

160 Pacottes

26) PAPEL
P
FILMEE, MATERIALL PVC - CLOREETO DE
POLIVINILA, COM
MPRIMENTO
O 15 M, LARG
GURA 30 CM,,
CAÇÃO DOM
MÉSTICA,
APRESENTAÇÃO ROLO, APLIC
CARACTERÍSTICA
AS ADICIONA
AIS AUTOADEESIVO,
TRANSPARENTE..

140 Rolos

27) PAPEL
P
TOALH
HA, EM ROLO
O, FOLHA DU
UPLA,
PICO
OTADA, NÃO RECICLADO, COR BRANC
CA,
DIMENSÕES MÍN
NIMAS DE 22
2,0 X 20,0 CM
M.
BALAGEM CO
OM 02 ROLOS
EMB
28) PRATO,
P
MATTERIAL PLÁSTTICO, APLICA
AÇÃO
REFEEIÇÃO, TAMA
ANHO PEQUENO, DIÂMEETRO 15CM,
CARACTERÍSTICA
AS ADICIONA
AL DESCARTÁ
ÁVEL
PACOTE C/ 10 UND.

320 Pacottes

29) PRATO,
P
MATTERIAL PLÁSTTICO, APLICA
AÇÃO
REFEEIÇÃO, TAMA
ANHO GRAN
NDE, DIÂMETTRO 21CM,
CARACTERÍSTICA
AS ADICIONA
AL DESCARTÁ
ÁVEL
PACOTE C/ 10 UND.
30) POTE
P
PLÁSTIICO DESCARTTÁVEL BRANCO COM
TAM
MPA. CAPACIDADE 100 ML
M , IEDAL PA
ARA SERVIR
SOBREMESA. CO
ONTEÚDO DA
A EMBALAGEEM: 100
UNID
DADES.,
31) SACO
S
PLÁSTICO TRANSPA
ARENTE, CAP
PACIDADE
PARA
A 1KG, MEDINDO APROX
XIMADAMEN
NTE
15X3
30CM, PACO
OTE COM 100
00 UNIDADESS.

800 Pacottes

32) SACO
S
PLÁSTICO TRANSPA
ARENTE, CAP
PACIDADE
3KG, APLICAÇÃO
O ACONDICIO
ONAMENTO DE
ALIM
MENTOS, TAM
MANHO 23 X 38CM, ESPESSURA
0,04
4MM. EMBALLAGEM PACO
OTE COM 10
00UND.

12 Pacottes

50 Pacottes

130 Rolos

950 Pacottes

55 Pacottes

15 Pacottes
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33) SACO
S
PLÁSTICO PARA SA
ACOLÉ, MATEERIAL
PLÁSSTICO, TRAN
NSPARENTE, COM
C
4 CM X 23 A 24
CM, APRESENTA
AÇÃO: PACOTTE COM 100 UNIDADES.

150 Pacottes

TOTA
AL DO LOTE 02

LOTE 03 – UTENSILIOS DE UTILIDA
ADE DOMÉSTTICA
Descriçção

1) Abridor de lattas e garrafass, em metal.
2) Abridor multiú
úso em aço inox,
i
tipo can
nivete, com
sacaa-rolha e abridor de garraafas.
3) Asssadeira em alumínio, prrópria para pudim,
p
tipo
form
ma com buraco no meio, com 20 cm de
d diâmetro
apro
oximadamen
nte.
4) Asssadeira retaangular alta, com abas.
Caraacterísticas adicionais:
a
fabricada em alumínio
a
reforçado. Dimeensões mínim
mas: 46 cm (C) x 33 cm
(L) x6,5
x cm (A). Espessura
E
míínima do alumínio de 2,5
5
mm.
5) Asssadeira retaangular alta, com abas.
Caraacterísticas adicionais:
a
fabricada em alumínio
a
reforçado. Dimeensões mínim
mas: 31 cm (C
C) x 21 cm
(L) x 5 cm (A). Esspessura mín
nima do alum
minio de 2,5
mm.
6) Baacia em alum
mínio funda, com 40 cm de
d diâmetro
7) Baacia plástica,, fabricada em
e polipropilleno,
capaacidade paraa 03 litros aproximadameente.
8) Baacia plástica,, branca, fab
bricada em polipropileno
resisstente, capaccidade aproxximadamente para 08
litros.
9) Baacia plástica,, branca, fab
bricada em polipropileno
resisstente, capaccidade aproxximadamente para 30
litros.
10) Balança
B
digittal, para uso em cozinha,, com
capaacidade máxima de 10 kgg e graduação de 1
gram
ma. Com sisteema de alta precisão de calibragem,
com
m sistema de tara e com função
f
para pesagem
p
em
m
gram
mas. Alimenttação: pilhas, com indicador de pilha

MARCA

Valor
Unit.

Quantidaade Total

4 Unidad
des
2 Unidad
des
8 Unidad
des

8 Unidad
des

4 Unidad
des

2 Unidad
des
7 Unidad
des
14
Unidad
des
2 Unidad
des

1 Unidaade
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fracaa.
11) Balde
B
plásticco capacidade de 8 a 9l - resistente,
atóxxico, medindo aproximad
damente
2960
0x269x265m
mm, alça mettálica. Cores a definir.
12) Borracha
B
ved
dação para panela
p
de preessão de
4,5 litros.
13) Cadeira
C
plásttica, com braaço, tipo poltrona,
emp
pilhável , fabricada em po
olipropileno virgem de
alta resistência, dimensões: largura 580 mm,
proffundidade 56
60 mm, alturra 790 mm, espessura
e
míniima 3 mm, carga máximaa admissível 140 kg, cor
bran
nca, selo INM
METRO.
14) Caixa
C
organizzadora, plásttico, baixa,
transparente, co
om travas latterais brancaas,
capaacidade: 10 litros aproxim
madamente.
15) Caixa
C
organizzadora, com tampa, c/ 4 travas de
presssão, capacid
dade 8,6 litro
os, cores diveersas semitransparente.
16) Caixa
C
organizzadora, com tampa, c/ 4 travas de
presssão, capacid
dade 42 litross, semi-transparente.
17) Caixa
C
organizzadora, plásttico, transpaarente, com
travas laterais brrancas, capacidade: 12 litros
apro
oximadamen
nte.
18) Caixa
C
organizzadora, plásttico, transpaarente, com
travas laterais brrancas, capacidade: 20 litros
oximadamen
nte,.
apro
19) Caixa
C
organizzadora, plásttico, transpaarente, com
travas laterais brrancas, capacidade: 30 litros
apro
oximadamen
nte,.
20) Caixa
C
térmica com pared
de interna e externa
e
em
polip
propileno, taampa e polieetileno e isolaamento
térm
mico. Materiaal atóxico, taampa articulaada presa à
caixaa e com umaa alça práticaa para facilitaar o
transporte. Capaacidade 26 littros. Disponível na cor
azul,,
21) Caneca,
C
tipo fervedor, faabricada em alumínio
polid
do, com alçaa lateral em madeira,
m
cap
pacidade
apro
oximadamen
nte para 3 litrros.
22) Caneca
C
de plástico, aplicação merend
da escolar;
Kit com
c
10 unidaades
23) Canecão
C
com
m bico, tipo bule,
b
em alum
mínio, de 2
a 2,9
9 litros aproxximadamente, com cabo
o em
baqu
uelite ou maadeira, com dimensões
d
ap
proximadas
de 15
1 cm de altu
ura e 16 cm de
d diâmetro..
24) Coador
C
de paano, 100% algodão, paraa coar café,
com
m cabo resisteente, diâmettro mínimo: 11 cm.

7 Unidad
des

20
Unidad
des
3
385
Unidad
des

18
Unidad
des
35
Unidad
des
3 Unidad
des
7 Unidad
des

10
Unidad
des
10
Unidad
des
5 Unidad
des

10
Unidad
des
60 K
Kits
4 Unidad
des

1
136
Unidad
des
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C
de pláástico para refeição, aplicação
25) Colher
merenda escolarr. Pacote com
m 10 unidades
26) Colher
C
de so
opa de mesa, toda feita em
e aço inox,
com
m no mínimo 17cm comprrimento.
27) Colher
C
para servir
s
arroz, confeccionaada em aço
inoxx 18/10, espeessura mínim
ma 1,8mm, caabo com
term
minal reto ou
u com gancho
o com comprimento
míniimo de 33cm
m.
28) Concha
C
para servir feijão
o, confeccion
nada em aço
inoxx 18/10, espeessura mínim
ma 1,8mm, caabo terminall
reto
o ou gancho com
c
comprim
mento mínim
mo 33cm,
capaacidade 200m
ml.
29) Conjunto
C
de panelas em alumínio, an
ntiaderente,
com
m 5 peças con
ntendo:1 Pan
nela 16 com tampa
t
;1
Paneela 18 com taampa ); 1 Caaçarola 18 co
om tampa; 1
Fervvedor 14; 1 Frigideira Fun
nda 18.
30) Conjunto
C
de panelas em aço inox com
m fundo
triplo, 4 peças. Tampas
T
com saída de vap
po. Medidas
apro
oximadas - Caçarola fund
da: 20 cm, 3,6
60l Caçaarola funda: 16 cm, 1,8l - Panela: 20 cm,
c 2,90l Paneela: 16 cm, 1,4l.
1
31) Conjunto
C
de talheres, tottalmente em
m aço inox
reforçado, com 24
2 peças: 6 Facas
F
de messa, 6 garfos
de mesa,
m
6 colheeres de mesaa e 6 colherees de café.
32) Copo
C
de vidrro, capacidad
de 300 ml, co
or
transparente sem
m desenhos,, tipo uso água/suco/
mbalagem com
m 6 unidadees.
refriigerante. Em
33) Copo
C
de vidrro, capacidad
de 190 ml, co
or
transparente, tip
po americano
o, para uso de
d líquidos
g
em geral.
34) Copo
C
medido
or graduado, com medid
das para
farin
nha, açúcar, arroz em graamas, líquido
os em ml,
com
m capacidade para medir 500 ml, com
m marcação
conttrastante quee promova boa
b visualizaçção dos
valores.
35) Cuscuzeiro
C
in
ndividual, maaterial alumíínio, 2 ou 3
peçaas, alça em baquelite.
b
36) Cuscuzeiro,
C
m
material
alum
mínio, caractterística
adicionais alças de
d baquelitee, nº20.
37) Descascador
D
r de legumess manual - co
orpo em
polieetileno, com lâmina em aço
a inox, meedida aprox.
150 mm.
38) Dispensador
D
r poupa copo
os para copos
desccartáveis de 150 a 200 mililitros,
m
com
m
acionamento sem
miautomáticco através dee alavanca
paraa a retirada do
d copo, com
m capacidadee para 100
copo
os, na cor braanco, fabricaado em plásttico

60 Pacottes
30
Unidad
des
11
Unidad
des

10
Unidad
des

2 Unidad
des

1 Unidaade

6 Joggos

21 Caixxas

50
Unidad
des
2 Unidad
des

4 Unidad
des
9 Unidad
des
1 Unidaade

13
Unidad
des
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injettado.

39) Escorredor
E
d arroz e maassas, materrial inox,
de
com
m dimensões:: altura 20 cm
m, diâmetro 30 cm, com
alçass reforçadas.
40) Escorredor,
E
m
material
aço
o inoxidável, diâmetro
29, aplicação
a
maacarrão, caraacterísticas adicionais
com
m alças. Obs: Medindo aprox. 26 cm diâmetro
d
e
capaacidade paraa aprox. 8 litrros. Prototipo
tram
montina ou superior.
41) Escumadeira
E
a em aço inoxxidável, tamanho de
33cm
m, diâmetro de 10cm , in
nteiriça, sem arrebite.
42) Faca
F
de mesa, toda em aço
a inox, com
mprimento
míniimo 212mm,,largura míniima 19 mm, altura 3mm..
43) Faca,
F
material lâmina aço
o inoxidável,, material
cabo
o policarbonato, tamanho 4 polegadaas, aplicação
o
cortar legumes, cor do cabo branco.
44) Faca,
F
material lâmina aço
o inoxidável,, material
cabo
o policarbonato, tamanho 6 polegadaas, aplicação
o
cortar alimentoss, tipo cozinh
ha, cor cabo branca.

1 Unidaade

2 Unidad
des

12
Unidad
des
42
Unidad
des
4 Unidad
des

9 Unidad
des

45) Faca,
F
material lâmina aço
o inoxidável,, material
cabo
o policarbonato, tamanho 8 polegadaas, aplicação
o
cortar alimentoss, tipo cozinh
ha, cor cabo branca.

5 Unidad
des

46) Faca,
F
material lâmina aço
o inoxidável,, material
cabo
o policarbonato, tamanho 10 polegad
das,
apliccação cortar alimentos, tipo
t
cozinha,, cor cabo
bran
nca.
47) Filtro
F
de águ
ua, material barro
b
cozido,,
Caraacterísticas adicionais:
a
caapacidade 10
0 litros e 2
elem
mentos filtran
ntes (velas). torneira inclusa.
48) Formas
F
de metal
m
para pãão de queijo,, kit com 5
peçaas de tamanh
ho grande.
49) Forma
F
para assar
a
empad
das, cupackess, etc, nº 4,
lisa, em alumínio
o de alta quaalidade, Dimeensões: 6,6
cm (boca)
(
x 2,3 cm
c (altura) x 4,7 cm (fundo).
50) Frigideira,
F
diâmetro de 26cm.
2
Confecccionada
totalmente em aço
a inox. Com
m fundo triplo (aço inox
minio aço ino
ox). Cabo tub
bular e de aço inox. Linhaa
alum
proffissional. Acaabamento em
m alto brilho. Não deve
soltaar resíduo no
os alimentoss.
51) Frigideira
F
para panquecaa em alumíniio,
antiaaderente, medindo 22cm
m diâmetro.
52) Garfo
G
de meesa. Todo em
m aço inox, gaarfo com
denttes longos, comprimento
o 193 mm, laargura 23

3 Unidad
des

10
Unidad
des
28 K
Kits
20
Unidad
des
2 Unidad
des

4 Unidad
des
42
Unidad
des
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m
mm,, altura 19 mm.
53) Garrafa
G
térm
mica para caffé, com ampo
ola de vidro,
capaacidade paraa 1 litro, sisteema de servir: rolha.
54) Garrafa
G
térm
mica para caffé, com ampo
ola de vidro,
capaacidade apro
oximadamente para 2 litrro, sistema
de servir: rolha.
55) Garrafa
G
térm
mica para caffé, parte exteerna em
inoxx, ampola de vidro, capaccidade mínim
ma de 1,8
litros, com sistem
ma de pressãão para serviir e alça
paraa transportarr.
56) Isqueiro
I
porttátil isqueiro
o portátil com
m corpo
reveestido em pláástico, acend
dedor e gás embutido.
e
Acen
nde aproximadamente 3.000 vezes. Com
C
selo
holo
ográfico do In
nmetro.
57) Jarra
J
plásticaa com tampaa removível e bico para
servvir, com capaacidade de 2 litros, feita em
e material
plásttico resistente, atóxico e registro no INMETRO.
Cor a definir.
58) Jarra
J
plásticaa com tampaa removível e bico para
servvir, com capaacidade de 4 litros, feita em
e material
plásttico resistente, atóxico e registro no INMETRO.
Cor a definir.
59) Jogo
J
de talheeres: 24 peçaas, com 6 faccas, 6
garfo
os, 6 colherees e 6 colherinhas de cháá, com
fabricação das lââminas em aço inox e cab
bos de
polip
propileno.
60) Jogo
J
de xícarras de porcelana, brancaa com 04
peçaas. 100ml
61) Kit
K prato fun
ndo de plasticco, aplicação
o merenda
esco
ola. Tamamho médio
62) Kit.
K - 2 facas para legumees 3'', 1 facaa para
churrrasco; 5'', 1 faca para pãão; 7'', 1 faccacozinha
6'', 1 faca para carne 7'', 1 faaca para tom
mate 4'',
1facca para queijo
o 6", 1 faca para
p
tomate 5'' fio liso,
1 tessoura 8" Mo
odelo: inox
63) Lixeira
L
em açço inox com pedal. Capaccidade
apro
oximada: 5 littros.
64) Lixeira
L
em açço inox com pedal. Capaccidade
apro
oximada: 12 litros
65) Lixeira
L
plástica, material plástico altaamente
resisstente, capaccidade 8 litro
os (variação máxima de
05%
%), característticas adicionais pedal e tampa, cor
bran
nca.
66) Lixeira
L
plástica, material plástico altaamente
resisstente, capaccidade 15 litros (variação
o máxima dee
05%
%), característticas adicionais pedal e tampa, cor
bran
nca.

16
Unidad
des
14
Unidad
des
6 Unidad
des

45
Unidad
des

14
Unidad
des

8 Unidad
des

2 Joggos

8 Joggos
2
200
Unidad
des
2 Unidad
des

7 Unidad
des
7 Unidad
des
18
Unidad
des

10
Unidad
des
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67) Lixeira
L
plástica, material plástico altaamente
resisstente, capaccidade 30 litros (variação
o máxima dee
05%
%), característticas adicionais pedal e tampa, cor
bran
nca.
68) Lixeira
L
plástica, material plástico altaamente
resisstente, capaccidade 50 litros (variação
o máxima dee
05%
%), característticas adicionais pedal e tampa, cor
bran
nca..
69) Mangueira
M
p
para
gás, matterial plástico, diâmetro
3/8 polegadas, aplicação
a
glp- gás liquefeeito de
petrróleo, modelo tarja amarrela, tipo flexxível.
70) Panela
P
de prressão 4,5 litros em alum
mínio polido
interrno e externo, com base extragrandee que reduz
o tem
mpo de cozimento, com válvula de segurança,
com
m cabo e alça baquelite, com tampa em alumínio
polid
do. Certificad
da pelo INMETRO.
71) Panela
P
de prressão 7,0 litros em alum
mínio polido
interrno e externo, com base extragrandee que reduz
o tem
mpo de cozimento, com válvula de segurança,
com
m cabo e alça baquelite, com tampa em alumínio
polid
do. Certificad
da pelo INMETRO.
72) Panela,
P
tipo caçarola em alumínio resistente,
com
m tampa e com asa de maadeira ou braaquelite,
capaacidade 10 a 11 litros; meedidas aproxximadas: 30
x 15 cm (diâmetro x altura).
73) Panela,
P
tipo caçarola em alumínio resistente,
nª50
0, com tampa e duas asas resistentess.
Dimensões: 24x5
51x65cm.
74) Pedra
P
de am
molar e afiar faca
f
retangular, face
duplla.
75) Pegador
P
de massa
m
em açço inox. Dimeensões:
alturra: 3 cm; larggura: 6 cm; comprimento
c
o: 33 cm
apro
oximadamen
nte.
76) Pegador
P
de salada,
s
em aço inoxidáveel, medindo
apro
oximadamen
nte 20 cm de comprimento.
77) Peneira
P
de cozinha, mateerial plástico
o, diâmetro
12cm
m , caracteríssticas adicionais cabo, arro e tela
méd
dia de plásticco.
78) Peneira
P
de cozinha, mateerial plástico
o, diâmetro
16cm
m , caracteríssticas adicionais cabo, arro e tela
méd
dia de plásticco.
79) Peneira
P
de cozinha, mateerial plástico
o, diâmetro
20 cm, caracteríssticas adicionais cabo, arro e tela
dia de plásticco.
méd
80) Peneira
P
de cozinha, mateerial aço inoxxidável,
mateerial cabo açço inoxidávell, diâmetro
apro
oximadamen
nte 23, caractterísticas adiicionais tela

7 Unidad
des

5 Unidad
des

14
Unidad
des
3 Unidad
des

9 Unidad
des

10
Unidad
des

1 Unidaade

7 Unidad
des
2 Unidad
des

1 Unidaade
7 Unidad
des

4 Unidad
des

10
Unidad
des
2 Unidad
des
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aço inoxidável
81) Peneira
P
redo
onda de plásttico, aplicaçãão farinha,
diâm
metro 20cm.
82) Peneira
P
méd
dia em aço in
nox; dimensõ
ões: 21cm dee
diâm
metro x 36cm
m de comprim
mento x 8cm
m de altura
apro
oximadamen
nte.
83) Pote
P
para accondicionar alimentos,
a
m
material
plásttico, formato
o redondo, cor
c transpareente,
capaacidade 1000
0 ml, caracteerísticas adicionais com
tampa.
84) Pote
P
plástico
o, transparen
nte, herméticco,
fech
hamento com
m tampa de rosca
r
na cor branca,
resisstente a impactos, capaccidade aproximada 1,5
litros, dimensões: diâmetro 12 a 15 mm e altura 12
a 15 mm.
85) Pote
P
plástico
o, transparen
nte, herméticco,
fech
hamento com
m tampa de rosca
r
na cor branca,
resisstente a impactos, capaccidade aproximada 3,8
litros, dimensões: diâmetro 12 a 15 mm e altura 12
a 15 mm.
86) Prato
P
fundo,, formato red
dondo, mateerial vidro
temperado, cor transparentee, diâmetro entre
e
22-23
cm; altura aproxx. 3,2 cm; acaabamento lisso.
87) Prato
P
plásticco, fabricado em material
polip
propileno dee primeira, attóxico, modeelo liso nas
partes interna e externa (sem
m frisos), corr a definir.
Apliccabilidade: refeição.
88) Ralador
R
de alimentos,
a
material aço in
noxidável,
tipo manual, quaantidade de faces 4, apliccação
cozin
nha.
89) Regulador
R
dee gás, para fo
ogão domestico,com
borb
boleta de fixaação, diafragma/abturad
dor em
borrracha nitrílicaa,corpo tamp
pa e registro
o em
alum
mínio. Aprovaado pelo INM
METRO.
90) Tábua
T
de corrte branca, em
e polipropileno ou
polieetileno, tipo grande, com
m tratamento
o
antib
bacterianocu
ulares.
91) Vela
V de filtro
o compatível para filtro de
d barro
com
m capacidade de 10 litros..
92) Xícara
X
para Café
C
Xícara para
p
café em vidro
transparente e temperado. Capacidade
C
m
mínima
90m
ml, dimensões aproximadas: 9 x 6,8 x 4,6 cm.
93) Xícara
X
para Chá
C Xícara paara chá em vidro
v
transparente e temperado, tipo
t
Duralex.. Capacidadee
d
aproximadas:: 12 x 9,5 x
míniima 200ml, dimensões
6,2 cm.
c

7 Unidad
des
1 Unidaade

10
Unidad
des

10
Unidad
des

10
Unidad
des

40
Unidad
des
42
Unidad
des

4 Unidad
des

8 Unidad
des

10
Unidad
des
46
Unidad
des
27
Unidad
des
15
Unidad
des
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TOTA
AL DO LOTE 03

Obs
s.: Não é ob
brigatória a cotação de
d todos os
o lotes des
sta licitação.
É OBRIGAT
TÓRIO DESCREVER
R A MARCA
M
DOS
D
PRO
ODUTOS, SOB PENA
P
DE
E
SCLASSIFICAÇÃO DA
AS PORPO
OSTAS.
DES
N preços propostos
Nos
p
e
estão
inclusos todos oss custos e despesas,
d
e
encargos
e incidências, diretos ou
u
indirretos, inclussive IPI ou ICMS, se houver incidê
ência, não importando
o a natureza
a, que recaiam sobre o
fornecimento do
d objeto da
d presente
e licitação, inclusive o frete, a carga
c
e de
escarga, qu
ue correrão
o
também por no
ossa contra e risco.
P
Prazo
de validade
v
da
a presente proposta _________
_
___(_______
__________
______) dia
as da data
a
estip
pulada para
a sua apressentação nã
ão inferior a 60 (sessen
nta) dias.
D
Declaramos
s que esta proposta, nos termo
os do edita
al, e firme e concretta, não no
os cabendo
o
desistência ap
pos a fase de habilitação, na forma do artt. 43, § 6o, da Lei n°°. 8.666/93 com suass
alterações.
Loca
al e Data:
Nom
me:
Assinatura:
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TERMO DE
D REFERÊ
ÊNCIA (ANE
EXO II)
1. OBJETO
O
DA
A CONTRA
ATAÇÃO
Aquissição de materiais
m
de limpeza, utensílios e descartáve
eis para diversas secre
etarias destte
muniicípio, para entrega de
e forma parccelada, confforme espe
ecificadas no
o Edital.
2. DESCRIÇÃO
D
O DOS SER
RVIÇOS
Os ittens deverã
ão ser entre
egues menssalmente ou
u conforme necessidad
de das secrretarias, com
m
base
e em lista de
e compras entregue
e
ao
o fornecedo
or com no mínimo
m
48 horas de anttecedência..
Cabe
e ao forneccedor, a ob
brigatoriedad
de em entrregar os ite
ens conform
me descriçã
ão detalhad
da
em edital,
e
deve
endo qualqu
uer alteraçã
ão ser prev
viamente co
omunicada aos respon
nsáveis pelo
setorr compras do
d município
o.
Os responsáve
r
eis pelo se
etor de co
ompras do município podem vvistoriar pre
eviamente o
forne
ecedor afim
m de, avaliar as con
ndições de armazena
amento e e
estoque do
os produtoss,
busccando garan
ntir a qualidade dos ite
ens que serrão fornecid
dos.
N
A DO SERV
VIÇO
2.1. NATUREZA
O serviço
s
tem
m a finalida
ade de obttenção de produtos específicoss em um período
p
pré
édeterrminado, vissando atender a dema
anda das se
ecretarias no
o exercício de 2019.
Q
ATIVOS:
2.2. QUANTITA
LOTEE 01 – MATER
RIAIS E UTEN
NSILIOS DE LIMPEZA
L
DESCRIÇÃO
O
1) ÁG
GUA SANITÁR
RIA, COMPOSSIÇÃO QUÍM
MICA HIPOCLO
ORITO DE SÓ
ÓDIO,
HIDRÓXIDO DE SÓ
ÓDIO, TIPO COMUM,
C
FRA
ASCO DE 1.0
000ML

Q
Quantidade
3.032 Uniidades

2) ÁLCOOL ETÍLIC
CO (96%), ASP
PECTO FÍSICO
O LÍQUIDO LÍMPIDO,
L
INC
COLOR,
ÁTIL, TEOR ALCOÓLICO 95
5,1 A 96¨GL, FRASCO 100
00ML.
VOLÁ

205 Uniidades

3) ÁLCOOL ETÍLIC
CO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% ÁLC
COOL
GEL, PESO 500G.
4) AP
PARELHO DE BARBEAR, DESCARTÁVE
D
L, TIPO TRICO
OTOMIZADO
OR, EM
CABO
O DE PLÁSTIC
CO, SEM REB
BARBAS, COM
M 95MM DE COMPRIMEN
NTO,
COMPOSTO DE 2 LAMINAS DE CORTES DEE 04CM, PRO
OTEGIDA ATR
RAVÉS
DE BO
ORDO DENTA
ADO COM TA
AMPA DE PR
ROTEÇÃO, EM
MBALAGEM
INDIV
VIDUAL.

30 Uniidades

5) BA
ALDE DE PLÁSSTICO, CAPA
ACIDADE 20 L,
L COM ALÇA
A METÁLICA, COR
PRETA, PARA USO
O LIMPEZA GERAL.
G
6) DEESINFETANTEE LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA DIVERSAS, COM
C
AÇÃO
BACTTERICIDA E GERMICIDA, PARA
P
LIMPEZZA, USO GER
RAL. EMBALA
AGEM
PLÁSTTICA CONTENDO 1.000 ML.
M

200 Uniidades

95 Uniidades
3.054 Uniidades
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7) DEESODORIZAD
DOR DE AMBIENTES - APR
RESENTACAO
O: AEROSOL.

245 Uniidades

8) DEESODORIZAD
DOR SANITÁR
RIO, EM PEDR
RA, COM SUPORTE DE PLLÁSTICO
PARA
A ENCAIXE NO
O VASO SANITÁRIO, DIVEERSAS FRAGÂ
ÂNCIAS,
CONTTENDO 35G..

830 Uniidades

9) DEETERGENTE LIQUIDO
L
DE USO
U GERAL COM
C
TENSOATIVO ANIÔNICO
BIODEGRADÁVELL, FRASCO CO
OM 500ML.

1.824 Uniidades

10) ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE E CABO DE PLÁ
ÁSTICO, CED
DAS EM
NYLO
ON RESISTENTTES EM FORMATO CIRCU
ULAR.

48 Uniidades

11) ESCOVA DE USO
U GERAL (LLAVAR ROUP
PA) COM BASSE PLÁSTICA,,
MEDINDO APROX
XIMADAMEN
NTE 16 CM.
12) ESCOVA
E
EM NYLON PARA
A LIMPEZA, CERDAS
C
FIBR
RA DE NYLON
N , CABO
PLÁSTTICO, PEQUEENA, MEDINDO APROXIM
MADAMENTEE 10 X 5 CM.

54 Uniidades

13) ESPANADOR DE PÓ, MATERIAL PENASS DE AVESTR
RUZ E CABO DE
D
MADEIRA COM 40CM.
14) ESPONJA DE LÂ
L DE AÇO, APLICAÇÃO
A
U
UTENSÍLIOS
DOMÉSTICO
D
S, NÃO
ACUM
MULA BACTÉÉRIAS, PCTE DE
D APROX 60
0G C/ 8 UND
D.

15 Uniidades

15) ESPONJA
E
PAR
RA LIMPEZA,, TIPO DUPLA
A FACE, MED
DINDO
102X69X28MM, COM
C
FORMA
ATO RETANG
GULAR, COM BACTERICID
DA, NA
V
ARELA
COR VERDE/AMA

800 Uniidades

16) FLANELA
F
COM
M DIMENSÕES 60 X 40 CM,
C 100% ALGODÃO, NA COR
BRAN
NCA OU LARA
ANJA, COM ACABAMENT
A
TO EM OVERLOCK.

630 Uniidades

17) LIMPADOR BA
ASE ÁCIDA, COMPOSIÇÃO
C
O BÁSICA ÁC
CIDO SULFÔN
NICO,
FLUO
ORÍDRICO E MURIÁTICO,
M
ASPECTO FÍSSICO LÍQUIDO
O, COR INCO
OLOR,
APLIC
CAÇÃO LIMPEZA DE PISO
OS, CARACTER
RÍSTICAS ADICIONAIS
BIODEGRADÁVELL. FRASCO CO
OM 1000ML

30 Uniidades

18) LIMPADOR CO
ONCENTRAD
DO, PINHO GEL, MULTIUSSO, FRASCO COM
C
500M
ML.
19) LIMPADOR IN
NSTANTÂNEO
O, TIPO/MOD
DELO: MULTIUSO, LÍQUID
DO,
ORDURA, FRA
AGRÂNCIAS: FLORAL, CAM
MPESTRE, LA
AVANDA
LIMPA, DESENGO
RANJA, VALID
DADE MÍNIM
MA 1 ANO, EM
MBALAGEM: FRASCO 500
0ML
E LAR

434 Frascos

35 Uniidades

392 Paacotes

180 Uniidades

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RORDBS2EJ09JYOCIR1TCMQ

Esta edição encontra-se no site: www.ibipitanga.ba.gov.br

Quinta-feira
11 de Abril de 2019
70 - Ano VI - Nº 1216

Ibipitanga

PREFEITUR
P
RA MUNICIIPAL DE IB
BIPITANGA
A Cléristo
Av.
on Andrade,, 815 – Cen
ntro
C
CEP
46.540
0-000 – Ibip
pitanga – Ba
ahia
C
CNPJ
Nº. 13.781.364/0
0001-06
T
Telefax:
(77
7)3674-2202
2

20) LIMPA-VIDRO
O, ASPECTO FÍSICO
F
LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO LAURIL ÉTER
SULFA
ATO DE SÓD
DIO, TENSOATTIVO NÃO IÔ
ÔNICO, SOLV
VENTE,
COAD
DJUVANTES, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. CARACTERÍST
C
TICAS ADICIO
ONAIS
PULV
VERIZADOR COM
C
GATILHO. SECAGEM
M RÁPIDA. FR
RASCO 500M
ML.

60 Uniidades

21) LIMPADOR DEETERGENTE, TIPO LIMPA
A ALUMÍNIO, FRASCO COM
500M
ML.
22) LUVA DE LÁTEEX NATURALL, SEM FORRO
O, CANO LON
NGO, POSSU
UI
RESISSTÊNCIA MEC
CÂNICA E QU
UÍMICA, EQU
UIPAMENTO DE PROTEÇÃ
ÃO
INDIV
VIDUAL (EPI), TAMANHOS P, M, G, XG
G.

34 Frascos
1.220
0 Pares

23) MULTI-INSETI
M
ICIDA AEROSSSOL À BASE DE ÁGUA UTTILIZADO PA
ARA
MATA
AR MOSQUITTOS, PERNILO
ONGOS, MU
URIÇOCAS, MOSCAS,
M
BAR
RATAS,
ARAN
NHAS E PULG
GAS, INGREDIENTES ATIV
VOS: IMIPROTTRINA 0,020%,
PERM
METRINA 0,050% E ESBIO
OTRINA 0,100
0%, EMBALA
AGEM DE 300
0 ML

33 Frascos

24) PÁ COLETORA
A DE LIXO, MATERIAL
M
CO
OLETOR: ZINC
CO, MATERIA
AL DO
CABO
O: MADEIRA, COMPRIMEENTO DO COLETOR: 20CM
M, COMPRIM
MENTO
CABO
O: 80CM.

37 Uniidades

25) PANO PARA LIMPEZA
L
GER
RAL, 100% ALLGODÃO, TR
RAMA FECHA
ADA,
COMPRIMENTO 70
7 CM LARGURA 50 CM, COR BRANC
CA, ALVEJADO
OE
ALTO
O NÍVEL DE ABSORÇÃO.

410 Uniidades

26) PANO PARA SECAR
S
PRATO
O DE SACO ALVEJADO,
A
10
00% ALGODÃ
ÃO,
COM ACABAMEN
NTO, COR BRA
ANCA, MEDINDO APROX
XIMADAMEN
NTE 80 X
60CM
M.

190 Uniidades

27) PAPEL HIGIÊN
NICO, MATER
RIAL CELULOSE VIRGEM, BRANCO, SEEM
PERFUME, FOLHA
AS DUPLAS E MACIA COM
M ALTA ABSO
ORÇÃO, PICO
OTADO,
PACO
OTE COM 4 ROLOS
R
DE 30 METROS CA
ADA.

2.772 Uniidades

28) RODO,
R
MATERIAL CABO DE
D MADEIRA, MATERIAL SUPORTE
PLÁSTTICO, COMPRIMENTO SU
UPORTE 40CM, QUANTID
DADE BORRA
ACHAS 2
UNID
DADES
29) RODO,
R
MATERIAL CABO MADEIRA,
M
MATERIAL SUP
PORTE PLÁSTTICO,
COMPRIMENTO SUPORTE
S
60CM, QUANTIDADE BORR
RACHAS 2
UNID
DADES.
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30) RODO
R
PEQUEENO PARA PIA, CABO PLÁ
ÁSTICO 22 CM
M. MATERIAL
SINTÉÉTICO, SUPERFÍCIE DE UTTILIZAÇÃO MEDINDO
M
22 CM DE LARG
GURA,
COM 1 LÂMINA DE
D BORRACH
HA.

15 Uniidades

31) SA
ABÃO EM BA
ARRA GLICER
RINADO NEU
UTRO. CADA BARRA
B
POSSSUI
200G
GR. BIODEGRADÁVEL. PAC
COTE COM 5 BARRAS.

150 Paacotes

32) SA
ABÃO EM PÓ
Ó COM ADITIVO ALVEJAN
NTE E AMACIANTE, APLIC
CAÇÃO
LAVA
A ROUPAS E LIMPEZA
L
EM GERAL, CAIX
XA COM 500
0G.

1.254 Uniidades

33) SA
ABONETE LÍQ
QUIDO RESERVATÓRIO TRANSPAREN
T
NTE COM
CAPA
ACIDADE MÍN
NIMA DE 500
0ML, COM VÁ
ÁLVULA DOSSADORA.

40 Uniidades

34) SA
ABONETE LÍQ
QUIDO ANTISSÉPTICO, PA
ARA LAVAGEEM DE MÃOSS. REFIL
800M
ML.
35) SA
ACO PLÁSTIC
CO PARA LIXO, CAPACIDA
ADE 15 LITRO
OS, LARGURA
A 39
CM, ALTURA
A
50 CM
C COR PRETTA, REFORÇA
ADO. PACOTE COM 10
UNID
DADES

30 Uniidades
530 Paacotes

36) SA
ACO PLÁSTIC
CO PARA LIXO, CAPACIDA
ADE 30 LITRO
OS, LARGURA
A 59
CM, ALTURA
A
62 CM
C COR PREETA, REFORÇADO. PACOTTE COM NO
MÍNIMO 10 UNID
DADES

1.362 Paacotes

37) SA
ACO PLÁSTIC
CO PARA LIXO, CAPACIDA
ADE 50 LITRO
OS, LARGURA
A 63
CM, ALTURA
A
80 CM
C COR PRETTA. REFORÇA
ADO. PACOTE COM NO MÍNIMO
M
10 UN
NIDADES.

1.261 Paacotes

38) SA
ACO PLÁSTIC
CO PARA LIXO, CAPACIDA
ADE 100 LITR
ROS, LARGUR
RA 75
CM, ALTURA
A
105 CM COR PREETA. PACOTEE COM NO MÍNIMO
M
05
UNID
DADES.

1.610 Paacotes

39) TOALHA DE PAPEL BRANC
CA, MACIA, FOLHAS
F
COM
M PICOTE, RO
OLO
COM NO MINIMO
O 60 FOLHASS;TOALHAS MEDINDO
M
21
1,50CM X 20,,0CM,
APRO
OXIMADAMEENTE, PACOTTE COM 2 UN
NIDADES.

10 Paacotes

40) VASSOURA,
V
M
MATERIAL
CEERDAS NYLON
N, MATERIALL CABO MAD
DEIRA
ENCA
APADO, MATTERIAL CEPA PLÁSTICA, COMPRIMENTTO CEPA 21 CM,
COMPRIMENTO CERDAS
C
11 CM,
C CARACTEERÍSTICAS AD
DICIONAS CO
OM
CABO
O ROSQUEAD
DO, TIPO CAB
BO COMPRID
DO.

128 Uniidades
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LOTEE 02 - DESCAR
RTÁVEIS
DESCRIÇÃ
ÃO

Quantidad
de

1) AB
BAIXADOR DEE LÍNGUA EM
M PLÁSTICO COLORIDO
C
COM
C
AROMA
A E SABOR
TUTI--FRUTI, EMBALADO INDIV
VIDUALMEN
NTE EM FILME PLÁSTICO
TRAN
NSPARENTE E COLOCADO
O EM PACOTES PLÁSTICO
OS COM DADOS DO
PROD
DUTO. PACOTTE COM 40 UNIDADES.
U

10 Pacotes

2) ALGODÃO, TIPO HIDRÓFILO
O, APRESENTTAÇÃO EM MANTAS,
M
MA
ATERIAL
ALVEJADO, PURIFFICADO, ISEN
NTO DE IMPU
UREZAS, CAR
RACTERÍSTICA
AS
ADICIONAIS ENRO
OLADO EM PAPEL
P
APROP
PRIADO, NÃO ESTÉRIL, TIPO
T
EMBA
ALAGEM IND
DIVIDUAL DE 500G.

50 Pacotes

3) BO
OBINA PICOTTADA (SACOSS PLÁSTICOS TRANSPARENTES), MEDIDAS
APRO
OX: 35X45; APLICAÇÃO ACONDICIONA
AMENTO DEE ALIMENTOSS. BOBINA
COM, NO MÍNIMO, 400 UND..

15 Bobinas

4) BO
OBINA SACO PLÁSTICO PICOTADO (TR
RANSPARENTTES) MEDIND
DO APROX:
40X60CM; APLICA
AÇÃO ACONDICIONAMEN
NTO DE ALIM
MENTOS. BOBINA COM
M
500 UND. CAPAC
CIDADE APRO
OX.5KG.
NO MÍNIMO

15 Bobinas

5) CA
ANUDO PARA
A REFRESCO, MATERIAL PLÁSTICO
P
ATTÓXICO, DESC
CARTÁVEL,
PACO
OTE CONTENDO 100 UNIDADES.

13 Pacotes

6) CO
OLHER DESCA
ARTÁVEL, MA
ATERIAL PLÁSTICO, APLIC
CAÇÃO REFEIÇÃO,
CARA
ACTERÍSTICASS ADICIONAIIS RESISTENTTE, TAMANHO ADULTO, PACOTE
COM 50UN.

350 Pacotes

7) CO
OLHER DESCA
ARTÁVEL, MA
ATERIAL PLÁSTICO, APLIC
CAÇÃO SOBR
REMESA,
PACO
OTE COM 50U
UN.
8) CO
OPO DESCARTTÁVEL, MATERIAL POLIESSTIRENO, CA
APACIDADE 50ML,
5
APLIC
CAÇÃO: CAFÉÉ, CARACTER
RÍSTICAS ADICIONAIS ATÓ
ÓXICO, DE AC
CORDO C/
NORM
MA ABNT, NBR 14865, CO
OR BRANCO//TRASPAREN
NTE. TEMPER
RATURA
MÁXIIMA DE 100ººC. PACOTE C/
C 100 COPO
OS.

330 Pacotes

9) CO
OPO DESCARTTÁVEL, MATERIAL POLIESSTIRENO, CA
APACIDADE 200ML,
2
APLIC
CAÇÃO ÁGUA
A / SUCO / REFRIGERENTTE E CAFÉ, CA
ARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS ATÓX
XICO, DE ACO
ORDO C/ NO
ORMA ABNT, NBR 14865, COR
NCO/TRASPA
ARENTE. TEM
MPERATURA MÁXIMA DE 100ºC. PACO
OTE C/ 100
BRAN
COPO
OS.
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300ML,
10) COPO
C
DESCAR
RTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE
C
APLIC
CAÇÃO ÁGUA
A / SUCO / REFRIGERENTTE E CAFÉ, CA
ARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS ATÓX
XICO, DE ACO
ORDO C/ NO
ORMA ABNT, NBR 14865, COR
NCO/TRASPA
ARENTE. TEM
MPERATURA MÁXIMA DE 100ºC. PACO
OTE C/ 100
BRAN
COPO
OS.

500 Pacotes

11) COPO
C
DESCAR
RTAVEL, POLLIPROPILENO
O, COM CAPA
ACIDADE MIN
NIMA
PARA
A 180ML, NA COR BRANC
CO LEITOSO. PACOTE COM
M 100 UNIDA
ADES.

150 Pacotes

12) COPO
C
TÉRMIC
CO ISOPOR 240ML
2
C/ TA
AMPA SISTEM
MA ABRE E FECHA.
F
PROD
DUZIDO EM POLIESTIREN
P
NO EXPANDID
DO (EPS) COP
PO BRANCO (NÃO VEM
COM IMPRESSÃO
O).

5.000 Unidades

13) EMBALAGEM MARMITEX DE ALUMÍNIO, Nº 8 , DIIÂMETRO MÍNIMO:
/210M
MMALTURA 450MM COM CAPACIDA
ADE MÍNIMA
A DE 850ML. TAMPA DE
ALUM
MÍNIO. QUANTIADE POR
R CAIXA: 100 UNIDADES.

40
0 Caixas

14) EMBALAGEM MARMITEX DE ISOPOR Nº8 - 750MLL. COM TAMPA.
MATEERIAL PRODU
UZIDO EM PO
OLIESTIRENO
O EXPANDIDO
O NA COR BR
RANCA.
DIMEENSÕES: 187 MM X 52 MM
M FORMA: REDONDA.
R
CAIXA
C
COM 100
1
UNID
DADES.

40
0 Caixas

15) FACA
F
DESCAR
RTÁVEL, MATERIAL PLÁSSTICO, APLICA
AÇÃO REFEIÇ
ÇÃO,
CARA
ACTERÍSTICASS ADICIONAIIS COM SERR
RILHA, TAMA
ANHO GRAND
DE,
PACO
OTE COM 50U
UN.
16) FÓSFORO,
F
MATERIAL CORPO MADEIR
RA, TIPO CUR
RTO PACOTEE COM 10
CAIXA
AS COM 40 UNIDADES
U
DE PALITO CA
ADA CAIXA.

300 Pacotes

90 Pacotes

17) GARFO
G
DESCA
ARTÁVEL, MA
ATERIAL PLÁ
ÁSTICO, APLIC
CAÇÃO REFEEIÇÃO,
L
TAMA
ANHO ADULTTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVE
D
RESISSTENTE. PACOTE 50 UN

350 Pacotes

18) GUARDANAPO
G
O DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE,
C
LA
ARGURA 22 cm,
COMPRIMENTO 22
2 cm, COR BRANCA,
B
TIP
PO DE FOLHA
A DUPLA. PAC
COTE COM
NIDADES.
50 UN

600 Pacotes

19) GUARDANAPO
G
O DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE,
C
LA
ARGURA 32,5 cm,
COMPRIMENTO 32,5
3 cm, COR
R BRANCA, TIPO
T
DE FOLH
HA DUPLA. PACOTE
COM 50 UNIDADES.
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20) LUVA DE VINIIL SEM PÓ, DE
D SEGURANÇA PARA PRO
OTEÇÃO DASS MÃOS,
USAR
R NA MANIPU
ULAÇÃO DE ALIMENTOS.
A
. CONFECCIO
ONADA EM RESINA
R
DE
PVC (VINIL)
(
NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO.. EMBALAGEEM: CAIXA CO
OM 100
UNID
DADES, TAMA
ANHO M.
21) LUVA PLÁSTIC
CA TRANSPA
ARENTE AMBIDESTRA, FA
ABRICADA EM
M FILME DE
POLIEETILENO DE ALTA
A
DENSID
DADE, APLICA
AÇÃO NA MA
ANIPULAÇÃO
O DE
ALIMENTOS EM GERAL.
G
EMBA
ALAGEM PAC
COTE COM 100
1 UNDIDAD
DES.

15
5 Caixas

150 Pacotes

22) MÁSCARA
M
DEE PROTEÇÃO DESCARTÁV
VEL, HIPOALÉÉRGICA, NÃO
O ESTÉRIL,
CONFFECCIONADA
A EM TNT, PO
OLIETILENO COM
C
ELÁSTICO, COM DU
UAS
CAMA
ADAS DE PRO
OTEÇÃO SEM
MI-FACIAL (N
NARIZ E BOCA
A). CAIXA CO
OM 50
UNID
DADES.

5 Caixas

23) PALITO DE PIC
COLÉ EM MA
ADEIRA, CHA
ATO, PONTA ARREDONDA
A
ADA, USO
DESC
CARTÁVEL, CO
OMPRIMENTTO DE 10 CM
M. PACOTE CO
OM 100 UNIDADES

160 Pacotes

24) PALITO DE MA
ADEIRA (TIPO
O PALITO DEE CHURRASCO
O), TAMANH
HO 25CM.
PACO
OTE COM 100
0 UNIDADES.

50 Pacotes

25) PAPEL ALUMÍÍNIO, ROLO, 7,50M X 30C
CM CARACTEERÍSTICA TÉC
CNICA:
MATEERIAL: ALUM
MÍNIO, COMP
PRIMENTO: 7,50
7 M LARG
GURA: 30 CM
M
APREESENTAÇÃO: ROLO.

13
30 Rolos

26) PAPEL FILME,, MATERIAL PVC
P - CLORETTO DE POLIV
VINILA, COMPRIMENTO
15 M, LARGURA 30
3 CM, APREESENTAÇÃO ROLO, APLIC
CAÇÃO DOMÉSTICA,
CARA
ACTERÍSTICASS ADICIONAIIS AUTOADESSIVO, TRANSSPARENTE.

14
40 Rolos

27) PAPEL TOALH
HA, EM ROLO
O, FOLHA DUPLA, PICOTA
ADA, NÃO RECICLADO,
COR BRANCA, DIM
MENSÕES MÍNIMAS DE 22,0
2 X 20,0 CM.
C EMBALA
AGEM COM
02 RO
OLOS

320 Pacotes

28) PRATO, MATEERIAL PLÁSTIICO, APLICAÇ
ÇÃO REFEIÇÃ
ÃO, TAMANH
HO
PEQU
UENO, DIÂMETRO 15CM,, CARACTERÍÍSTICAS ADIC
CIONAL DESC
CARTÁVEL
PACO
OTE C/ 10 UN
ND.

950 Pacotes

29) PRATO, MATEERIAL PLÁSTIICO, APLICAÇ
ÇÃO REFEIÇÃ
ÃO, TAMANH
HO
GRAN
NDE, DIÂMETTRO 21CM, CARACTERÍST
C
TICAS ADICIO
ONAL DESCA
ARTÁVEL
PACO
OTE C/ 10 UN
ND.

800 Pacotes

30) POTE PLÁSTIC
CO DESCARTÁ
ÁVEL BRANC
CO COM TAM
MPA. CAPACIDADE 100
ML , IEDAL PARA SERVIR SOBREMESA. CO
ONTEÚDO DA
A EMBALAGEEM: 100
UNID
DADES.,
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31) SA
ACO PLÁSTIC
CO TRANSPA
ARENTE, CAPACIDADE PA
ARA 1KG, MEDINDO
APRO
OXIMADAMEENTE 15X30C
CM, PACOTE COM 1000 UNIDADES.
U

15 Pacotes

32) SA
ACO PLÁSTIC
CO TRANSPA
ARENTE, CAPACIDADE 3K
KG, APLICAÇÃ
ÃO
ACON
NDICIONAMEENTO DE ALIIMENTOS, TA
AMANHO 23 X 38CM, ESPESSURA
0,04M
MM. EMBALA
AGEM PACO
OTE COM 100
0UND.

12 Pacotes

33) SA
ACO PLÁSTIC
CO PARA SAC
COLÉ, MATER
RIAL PLÁSTIC
CO, TRANSPA
ARENTE,
COM 4 CM X 23 A 24 CM, APR
RESENTAÇÃO
O: PACOTE COM 100 UNIIDADES.

150 Pacotes

LOTEE 03 – UTENSSILIOS DE UTTILIDADE DOMÉSTICA
DESCRIÇÃ
ÃO

Quantidad
de

1) Ab
bridor de lataas e garrafas,, em metal.
2) Ab
bridor multiúso em aço in
nox, tipo canivete, com saca-rolha e abridor
a
de
garraafas.
3) Assadeira em alumínio,
a
pró
ópria para pu
udim, tipo fo
orma com bu
uraco no
o aproximadamente.
meio, com 20 cm de diâmetro
4) Assadeira retan
ngular alta, com
c
abas. Caaracterísticass adicionais: fabricada
em alumínio refo
orçado. Dimeensões mínim
mas: 46 cm (C) x 33 cm (LL) x6,5 cm
(A). Espessura
E
míínima do alum
mínio de 2,5
5 mm.

4 Unidades
2 Unidades

5) Assadeira retan
ngular alta, com
c
abas. Caaracterísticass adicionais: fabricada
em alumínio refo
orçado. Dimeensões mínim
mas: 31 cm (C
C) x 21 cm (LL) x 5 cm
(A). Espessura
E
míínima do alum
minio de 2,5
5 mm.

4 Unidades

6) Bacia em alumínio funda, com
c
40 cm de diâmetro
7) Bacia plástica, fabricada em
m polipropileeno, capacidaade para 03 litros
aproxximadamentte.
8) Bacia plástica, branca, fabrricada em po
olipropileno resistente,
r
caapacidade
aproxximadamentte para 08 litros.
9) Bacia plástica, branca, fabrricada em po
olipropileno resistente,
r
caapacidade
aproxximadamentte para 30 litros.
10) Balança
B
digitaal, para uso em
e cozinha, com capacid
dade máximaa de 10 kg
e graduação de 1 grama. Com
m sistema de alta precisão de calibraggem, com
sistem
ma de tara e com função
o para pesageem em gram
mas. Alimentaação:
pilhass, com indicaador de pilhaa fraca.

2 Unidades
7 Unidades

11) Balde
B
plástico
o capacidadee de 8 a 9l - resistente,
r
attóxico, medindo
aproxximadamentte 2960x269xx265mm, alçça metálica. Cores
C
a defin
nir.
12) Borracha
B
vedação para paanela de pressão de 4,5 litros.
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13) Cadeira
C
plástiica, com braçço, tipo poltrona, empilh
hável , fabricada em
polipropileno virggem de alta resistência,
r
d
dimensões:
largura 580 mm,
m
profu
undidade 560
0 mm, alturaa 790 mm, esspessura mín
nima 3 mm, carga
c
máxim
ma admissívvel 140 kg, co
or branca, selo INMETRO.

385 Unidades

14) Caixa
C
organizadora, plástiico, baixa, transparente, com travas laterais
branccas, capacidaade: 10 litross aproximadaamente.
15) Caixa
C
organizadora, com tampa,
t
c/ 4 travas
t
de pre
essão, capacidade 8,6
litros, cores diverrsas semi-transparente.
16) Caixa
C
organizadora, com tampa,
t
c/ 4 travas
t
de pre
essão, capacidade 42
litros, semi-transsparente.
17) Caixa
C
organizadora, plástiico, transparrente, com trravas lateraiss brancas,
capaccidade: 12 littros aproxim
madamente.
18) Caixa
C
organizadora, plástiico, transparrente, com trravas lateraiss brancas,
capaccidade: 20 littros aproxim
madamente,.
19) Caixa
C
organizadora, plástiico, transparrente, com trravas lateraiss brancas,
capaccidade: 30 littros aproxim
madamente,.
20) Caixa
C
térmicaa com paredee interna e externa em polipropileno
o, tampa e
poliettileno e isolaamento térm
mico. Materiaal atóxico, tampa articulaada presa à
caixa e com uma alça prática para facilitar o transportte. Capacidade 26
litros. Disponível na cor azul,

18 Unidades

21) Caneca,
C
tipo fervedor,
f
fab
bricada em alumínio
a
polido, com alçaa lateral em
madeeira, capacidade aproxim
madamente para
p
3 litros.
22) Caneca
C
de pláástico, aplicaação merend
da escolar; Kit com 10 unidades
23) Canecão
C
com bico, tipo bule, em alum
mínio, de 2 a 2,9 litros
aproxximadamentte, com cabo
o em baquelitte ou madeirra, com dimeensões
aproxximadas de 15
1 cm de altu
ura e 16 cm de diâmetro
o.

10 Unidades

24) Coador
C
de pano, 100% alggodão, para coar café, com cabo ressistente,
diâmetro mínimo
o: 11 cm.
25) Colher
C
de plástico para reefeição, apliccação merenda escolar. Pacote
P
com
10 un
nidades
26) Colher
C
de sop
pa de mesa, toda
t
feita em
m aço inox, com
c
no mínim
mo 17cm
comp
primento.
27) Colher
C
para servir arroz, confeccionad
c
da em aço inox 18/10, esspessura
mínim
ma 1,8mm, cabo
c
com terrminal reto ou
o com gancho com comprimento
mínim
mo de 33cm..

136 Unidades

35 Unidades
3 Unidades
7 Unidades
10 Unidades
10 Unidades
5 Unidades

60 Kits
4 Unidades

60 Pacotes
30 Unidades
11 Unidades

28) Concha
C
para servir
s
feijão, confeccionaada em aço inox 18/10, espessura
e
mínim
ma 1,8mm, cabo
c
terminaal reto ou gancho com co
omprimento mínimo
33cm
m, capacidadee 200ml.

10 Unidades

29) Conjunto
C
de panelas
p
em alumínio,
a
anttiaderente, com
c
5 peças
conteendo:1 Panela 16 com tampa ; 1 Paneela 18 com tampa
t
); 1 Caaçarola 18
com tampa;
t
1 Ferrvedor 14; 1 Frigideira Fu
unda 18.

2 Unidades
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30) Conjunto
C
de panelas
p
em aço
a inox com
m fundo triplo
o, 4 peças. Tampas
T
com saída
s
de vap
po. Medidas aproximadas
a
s - Caçarola funda:
f
20 cm
m, 3,60l Caçarrola funda: 16
1 cm, 1,8l - Panela: 20 cm, 2,90l - Paanela: 16 cm
m, 1,4l.
31) Conjunto
C
de talheres,
t
totaalmente em aço inox refforçado, com
m 24 peças:
6 Faccas de mesa, 6 garfos de mesa, 6 colh
heres de messa e 6 colherres de café.
32) Copo
C
de vidro
o, capacidade 300 ml, cor transparen
nte sem deseenhos, tipo
uso água/suco/
á
reefrigerante. Embalagem com 6 unidaades.
33) Copo
C
de vidro
o, capacidade 190 ml, cor transparen
nte, tipo ameericano,
para uso de líquid
dos em gerall.
34) Copo
C
medido
or graduado, com medidaas para farinh
ha, açúcar, arroz
a
em
gramas, líquidos em
e ml, com capacidade para medir 500
5 ml, com marcação
contrrastante quee promova bo
oa visualização dos valorres.
35) Cuscuzeiro
C
individual, material alumín
nio, 2 ou 3 pe
eças, alça em
m
baquelite.
36) Cuscuzeiro,
C
m
material
alum
mínio, caracteerística adicionais alças de
d
baquelite, nº20.
37) Descascador
D
d legumes manual - corrpo em polie
de
etileno, com lâmina em
aço in
nox, medida aprox. 150 mm.
m
38) Dispensador
D
p
poupa
coposs para copos descartáveis de 150 a 20
00
mililittros, com acionamento semiautomát
s
tico através de alavanca para a
retiraada do copo,, com capacid
dade para 10
00 copos, naa cor branco, fabricado
em plástico injetaado.
39) Escorredor dee arroz e massas, materiaal inox, com dimensões: altura 20
cm, diâmetro
d
30 cm, com alçaas reforçadas.
40) Escorredor, material
m
aço inoxidável,
i
d
diâmetro
29, aplicação macarrão,
m
caraccterísticas ad
dicionais com
m alças. Obs: Medindo ap
prox. 26 cm diâmetro
d
e
capaccidade para aprox.
a
8 litro
os. Prototipo
o tramontina ou superiorr.
41) Escumadeira em aço inoxxidável, tamaanho de 33cm
m, diâmetro de 10cm ,
inteirriça, sem arreebite.
42) Faca de mesaa, toda em açço inox, comprimento mínimo 212mm
m,largura
ma 19 mm, altura
a
3mm.
mínim
43) Faca, materiaal lâmina aço
o inoxidável, material cab
bo policarbon
nato,
tamanho 4 polegadas, aplicaçção cortar leggumes, cor do
d cabo bran
nco.
44) Faca, materiaal lâmina aço
o inoxidável, material cab
bo policarbon
nato,
tamanho 6 polegadas, aplicaçção cortar alimentos, tipo
o cozinha, co
or cabo
brancca.

1 Unidade
U

6 Jogos
21 Caixas
50 Unidades
2 Unidades

4 Unidades
9 Unidades
1 Unidade
U
13 Unidades

1 Unidade
U
2 Unidades

12 Unidades
42 Unidades
4 Unidades
9 Unidades

45) Faca, materiaal lâmina aço
o inoxidável, material cab
bo policarbon
nato,
tamanho 8 polegadas, aplicaçção cortar alimentos, tipo
o cozinha, co
or cabo
brancca.

5 Unidades

46) Faca, materiaal lâmina aço
o inoxidável, material cab
bo policarbon
nato,
tamanho 10 polegadas, aplicaação cortar alimentos,
a
tip
po cozinha, cor
c cabo
brancca.

3 Unidades
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47) Filtro de águaa, material baarro cozido, Característiccas adicionaiis:
capaccidade 10 litrros e 2 elementos filtran
ntes (velas). torneira
t
inclu
usa.
48) Formas de meetal para pão
o de queijo, kit com 5 pe
eças de tamanho
grand
de.
49) Forma para assar empadaas, cupackes,, etc, nº 4, lissa, em alumíínio de alta
qualid
dade, Dimen
nsões: 6,6 cm
m (boca) x 2,3
3 cm (altura)) x 4,7 cm (fu
undo).

10 Unidades

50) Frigideira, diââmetro de 26
6cm. Confecccionada totaalmente em aço
a inox.
Com fundo triplo (aço inox aluminio aço inox). Cabo tubular e de aço
a inox.
Linhaa profissional. Acabamen
nto em alto brilho.
b
Não deve soltar reesíduo nos
alimeentos.

2 Unidades

51) Frigideira para panqueca em alumínio
o, antiaderen
nte, medindo
o 22cm
diâmetro.
52) Garfo
G
de messa. Todo em aço inox, garrfo com denttes longos,
comp
primento 193
3 mm, largurra 23 mm, altura 19 mm..
53) Garrafa
G
térmiica para caféé, com ampola de vidro, capacidade
c
p
para
1 litro,
sistem
ma de servir: rolha.
54) Garrafa
G
térmiica para caféé, com ampola de vidro, capacidade
c
aproxximadamentte para 2 litro
o, sistema dee servir: rolha.
55) Garrafa
G
térmiica para caféé, parte exterrna em inox, ampola de vidro,
v
capaccidade mínim
ma de 1,8 litrros, com sistema de presssão para serrvir e alça
para transportar.

4 Unidades

28 Kits
20 Unidades

42 Unidades
16 Unidades
14 Unidades
6 Unidades

56) Issqueiro portáátil isqueiro portátil com
m corpo revesstido em plásstico,
acend
dedor e gás embutido.
e
A
Acende
aproxximadamente 3.000 vezees. Com
selo holográfico
h
d Inmetro.
do

45 Unidades

57) Jaarra plástica com tampa removível e bico para se
ervir, com capacidade
de 2 litros, feita em
e material plástico resisstente, atóxico e registro
o no
INMEETRO. Cor a definir.
d

14 Unidades

58) Jaarra plástica com tampa removível e bico para se
ervir, com capacidade
de 4 litros, feita em
e material plástico resisstente, atóxico e registro
o no
INMEETRO. Cor a definir.
d

8 Unidades

59) Jo
ogo de talheres: 24 peças, com 6 facaas, 6 garfos, 6 colheres e 6
colheerinhas de ch
há, com fabriicação das lââminas em açço inox e cab
bos de
polipropileno.
60) Jo
ogo de xícaraas de porcelaana, branca com
c
04 peçaas. 100ml
61) Kit prato fund
do de plastico, aplicação merenda escola. Tamam
mho médio
62) Kit. - 2 facas para
p
legumess 3'', 1 faca para churrassco; 5'', 1 facca para
pão; 7'', 1 facaco
ozinha 6'', 1 faca
f
para carrne 7'', 1 facca para tomate 4'',
1facaa para queijo
o 6", 1 faca para tomate 5'' fio liso, 1 tesoura 8" Modelo:
inox
63) Liixeira em aço
o inox com pedal.
p
Capacidade aproxiimada: 5 litro
os.
64) Liixeira em aço
o inox com pedal.
p
Capacidade aproxiimada: 12 litros
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65) Liixeira plásticca, material plástico
p
altam
mente resistente, capacidade 8
litros (variação máxima
m
de 05
5%), caracterrísticas adicio
onais pedal e tampa,
cor branca.

18 Unidades

66) Liixeira plásticca, material plástico
p
altam
mente resistente, capacidade 15
litros (variação máxima
m
de 05
5%), caracterrísticas adicio
onais pedal e tampa,
cor branca.

10 Unidades

67) Liixeira plásticca, material plástico
p
altam
mente resistente, capacidade 30
litros (variação máxima
m
de 05
5%), caracterrísticas adicio
onais pedal e tampa,
cor branca.

7 Unidades

68) Liixeira plásticca, material plástico
p
altam
mente resistente, capacidade 50
litros (variação máxima
m
de 05
5%), caracterrísticas adicio
onais pedal e tampa,
cor branca..

5 Unidades

69) Mangueira
M
paara gás, mateerial plástico
o, diâmetro 3/8
3 polegadaas,
aplicaação glp- gáss liquefeito de
d petróleo, modelo tarjaa amarela, tipo flexível.
70) Panela de preessão 4,5 litro
os em alumínio polido in
nterno e exteerno, com
base extragrandee que reduz o tempo de cozimento,
c
com
c
válvula de
d
c
e alça baquelite, com
m tampa em
m alumínio po
olido.
segurrança, com cabo
Certifficada pelo INMETRO.

14 Unidades

71) Panela de preessão 7,0 litro
os em alumínio polido in
nterno e exteerno, com
c
com
c
válvula de
d
base extragrandee que reduz o tempo de cozimento,
segurrança, com cabo
c
e alça baquelite, com
m tampa em
m alumínio po
olido.
Certifficada pelo INMETRO.

9 Unidades

72) Panela, tipo caçarola
c
em alumínio
a
resistente, com
m tampa e com asa de
madeeira ou braqu
uelite, capaccidade 10 a 11
1 litros; med
didas aproxim
madas: 30
x 15 cm
c (diâmetro
o x altura).

10 Unidades

73) Panela, tipo caçarola
c
em alumínio
a
resistente, nª50
0, com tamp
pa e duas
m.
asas resistentes. Dimensões: 24x51x65cm
74) Pedra de amo
olar e afiar faaca retangulaar, face dupla.
75) Pegador de massa
m
em aço
o inox. Dimensões: alturaa: 3 cm; largu
ura: 6 cm;
comp
primento: 33
3 cm aproxim
madamente.
76) Pegador de saalada, em açço inoxidável, medindo aproximadam
mente 20
nto.
cm dee comprimen
77) Peneira de co
ozinha, material plástico, diâmetro 12
2cm , caracteerísticas
adicio
onais cabo, aro
a e tela méédia de plásttico.
78) Peneira de co
ozinha, material plástico, diâmetro 16
6cm , caracteerísticas
adicio
onais cabo, aro
a e tela méédia de plásttico.
79) Peneira de co
ozinha, material plástico, diâmetro 20
0 cm, caracteerísticas
onais cabo, aro
a e tela méédia de plásttico.
adicio
80) Peneira de co
ozinha, material aço inoxidável, mate
erial cabo aço
o
dável, diâmeetro aproxim
madamente 23,
2 caracteríssticas adicion
nais tela
inoxid
aço in
noxidável
81) Peneira redon
nda de plástiico, aplicação
o farinha, diââmetro 20cm
m.

1 Unidade
U
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82) Peneira média em aço ino
ox; dimensõees: 21cm de diâmetro x 36cm
3
de
comp
primento x 8cm de alturaa aproximadaamente.
83) Pote para aco
ondicionar alimentos, maaterial plásticco, formato redondo,
cor trransparente,, capacidadee 1000 ml, característicass adicionais com
c
tampa.
84) Pote plástico,, transparentte, hermético, fechamen
nto com tampa de rosca
na co
or branca, ressistente a im
mpactos, capaacidade apro
oximada 1,5 litros,
dimensões: diâmetro 12 a 15 mm e alturaa 12 a 15 mm
m.

1 Unidade
U
10 Unidades
10 Unidades

85) Pote plástico,, transparentte, hermético, fechamen
nto com tampa de rosca
na co
or branca, ressistente a im
mpactos, capaacidade apro
oximada 3,8 litros,
dimensões: diâmetro 12 a 15 mm e alturaa 12 a 15 mm
m.

10 Unidades

86) Prato fundo, formato
f
redondo, materrial vidro tem
mperado, corr
transsparente, diâmetro entree 22-23 cm; altura
a
aprox. 3,2 cm; acabamento
liso.
87) Prato plástico
o, fabricado em
e material polipropilen
no de primeirra, atóxico,
modeelo liso nas partes
p
interna e externa (sem
(
frisos), cor a definirr.
Aplicaabilidade: reefeição.

40 Unidades

88) Ralador
R
de aliimentos, maaterial aço inoxidável, tipo manual, quantidade
de faces 4, aplicação cozinha..
89) Regulador
R
de gás, para fo
ogão domestico,com borb
boleta de fixação,
diafraagma/abturaador em borracha nitrílicca,corpo tam
mpa e registro
o em
alumínio. Aprovado pelo INM
METRO.

4 Unidades

90) Tábua de cortte branca, em
m polipropileeno ou polietileno, tipo grande,
g
com tratamento
t
a
antibacteria
noculares.
91) Vela
V de filtro compatível para
p
filtro dee barro com capacidade de 10
litros.
92) Xícara para Caafé Xícara paara café em vidro
v
transpaarente e tem
mperado.
Capacidade mínim
ma 90ml, dim
mensões aproximadas: 9 x 6,8 x 4,6 cm.
93) Xícara para Ch
há Xícara para chá em vidro transparrente e temp
perado,
tipo Duralex.
: 12 x 9,5 x
D
Cap
pacidade mín
nima 200ml, dimensões aproximadas
a
6,2 cm
m.

10 Unidades

42 Unidades

8 Unidades

46 Unidades
27 Unidades
15 Unidades

3. OBJETIVO
O
Atender a dema
anda de materiais para
a manutençã
ão das Secretarias mu
unicipais de Ibipitanga.
J
TIVA
4. JUSTIFICAT
A aquisição doss materiais acima
a
desccritos não ne
ecessários para manu
utenção dos
s programass,
etos e servviços das Secretariass visando atender ass finalidade
es da ges
stão pública
a,
proje
procu
urando o attendimento da coletivid
dade.
E
VA DE CUST
TO
5. ESTIMATIV
Fora
a realizada pesquisa de
d preços na linha de base eletrô
ônica: www.bancodepre
ecos.com.b
br,
para verificação
o de disponiibilidade orççamentária..
6. METODOLO
M
OGIA DE AVALIAÇÃO
A
O DE QUAL
LIDADE E ACEITE
A
DO
OS SERVIÇOS
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A vencedora de
everá forneccer os mate
eriais de ac
cordo solicittação de ca
ada secreta
aria mediantte
solicitação de compra
c
os quais
q
serão
o entregues
s no setor de
d comprass deste mun
nicípio, ond
de
serão
o conferidos e dados o aceite.
7. DEVERES
D
D CONTR
DA
RATADA E DA CONTR
RATANTE
A CO
ONTRATAN
NTE, durantte a vigência
a do Contra
ato, compro
omete-se a:
I.
efetuar o pagamen
nto à Conttratada, de acordo co
om o estab
belecido na
as Cláusula
as
contrratuais.
promove
II.
er o acomp
panhamento
o e a fiscalização do
o fornecimento dos itens,
i
sob o
aspe
ecto quantita
ativo e quallitativo, anotando em re
egistro próp
prio as falha
as detectadas;
III.
comuniccar prontam
mente à Contratada,
C
qualquer anormalid
dade no objeto
o
destte
instru
umento gen
nético de licitação e de
d Contrato
o, podendo recusar o recebimentto, caso nã
ão
estejja de acorrdo com as
a especificcações e condições estabeleciidas, neste
e Termo de
d
Refe
erência;
notificar previamentte à Contrattada, quand
IV.
do da aplica
ação de pen
nalidades.
A CO
ONTRATAD
DA, durante a vigência deste Conttrato, comprromete-se a
a:
I.. manter as
a condiçõe
es de habilittação e qua
alificação exxigidas durrante toda a vigência do
d
C
Contrato,
infformando a CONTRAT
TANTE a oc
corrência de qualquer alteração nas
n referida
as
c
condições;
III. responsa
abilizar-se pelo
p
forneccimento dos
s materiais,, objeto desste termo de
d referência
re
espondendo civil e crim
minalmente
e por todos os
o danos, perdas
p
e pre
ejuízos que
e, por dolo ou
o
c
culpa
sua, de
d seus em
mpregados, prepostos, ou terceiro
os no exercício de suas atividadess,
v a, direta
vier
a ou indireta
amente, cau
usar ou prov
vocar à CO
ONTRATANT
TE e a terceiros;
IIII. executarr todos os serviços correspond
c
ente às de
emandas d
descritas no
o Termo de
d
R
Referência.
8. VIGÊNCIA
V
C
CONTRATU
UAL
. A contratação referente ao fornecime
ento dos pro
odutos pela
a contratada
a estará vig
gente da datta
de asssinatura do
o contrato até
a 31.12.20
019
9. GESTÃO
G
E FISCALIZA
AÇÃO DO CONTRATO
C
O
O accompanham
mento e a fiiscalização do contrato
o, assim co
omo o receb
bimento e a conferência
das peças ad
dquiridas, serão rea
alizados por servido
or da Seccretaria Municipal
M
d
de
Administração, conforme designado
d
n Decreto nº
no
n 076/2017
7 de 31.01.2
2017.
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ANEXO
O III
MOD
DELO DE PROCURA
AÇÃO PARA A PR
RÁTICA DE
E ATOS C
CONCERNENTES AO
CER
RTAME

Atravvés

do

presente

instrumen
nto,

Modalidad
de de Licita
ação

Núm
mero

PREGÃO
O PRESENC
CIAL

023--2019-PP

nome
eamos

e

constituím
mos

o(a)

Senhor(a
a)

......................................................, (n
nacionalidad
de, estado
o civil, prrofissão), portador
p
d
do
entidade nº .............., expedido
e
pe
ela .........., devidamen
nte inscrito no Cadastrro
Registro de Ide
F
do
o Ministério da Faz
zenda, sob o nº ....., reside
ente à ru
ua
de Pessoas Físicas
m
, a quem outorgamo
os
...................................................., nº ........ como nosso mandatário,
o procedime
ento licitató
ório indicad
do
ampllos poderess para praticar todos os atos relativos ao
acim
ma, conferind
do-lhe pode
eres para:
(apre
esentar proposta de preços, form
mular ofertas
s e lances, interpor re
ecursos e desistir deless,
contrra-arrazoar,, assinar contratos,
c
n
negociar
pre
eços e dem
mais condiçções, confe
essar, firma
ar
comp
promissos ou
o acordos,, receber e dar quitaçã
ão e praticar todos os d
demais atos
s pertinente
es
ao ce
ertame etc).
____
__________
____de ___
__________
_______ de
e______.
RAZÃO SOCIA
AL
CNP
PJ
NOM
ME DO REP
PRESENTA
ANTE LEGA
AL
E AS
SSINATURA
A
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ANEXO
O IV

MOD
DELO DE DECLARAÇ
D
ÇÃO DE PR
ROTEÇÃO AO
A TRABA
ALHO DO M
MENOR

Modalidad
de de Licita
ação

mero
Núm

PREGÃO
O PRESENC
CIAL

023--2019-PP

ob as penass da lei, em atendimen
nto ao quanto previsto no inciso XXXIII
X
do arrt.
Declaramos, so
7º da
a Constituição Federa
al, para oss fins do diisposto Lei 8.666/93, que não empregamo
e
os
meno
or de 18 an
nos em traba
alho noturno, perigoso
o ou insalub
bre,
(

) nem menorr de 16 anos.

(

d aprendiz, a partir de
e 14 anos.
) nem menorr de 16 anos, salvo na condição de

____
__________
__de _____
__________
_____ de __
____.

RAZÃO SOCIA
AL
CNP
PJ
NOM
ME DO REP
PRESENTA
ANTE LEGA
AL
E AS
SSINATURA
A
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ANEXO
OV

MOD
DELO DE DECLARA
AÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIM
MENTO ÀS
À
EXIG
GÊNCIAS DE
D HABILIT
TAÇÃO

Modalidad
de de Licita
ação

Núm
mero

PREGÃO
O PRESENC
CIAL

023--2019-PP

b as penas da lei, espe
ecialmente em face do
o quanto dissposto na Lei
L Federal n.
n
Declaramos sob
6/93 e Lei n. 10.52
20/02, o plleno conhe
ecimento e atendime
ento às ex
xigências de
d
8.666
habillitação, cien
ntes das san
nções factívveis de sere
em aplicada
as.
____
__________
__de _____
__________
_____ de__
_____
____
__________
__________
__________
_________
__________
______
RAZÃO SOCIA
AL
PJ
CNP
NOM
ME DO REP
PRESENTA
ANTE LEGA
AL
E AS
SSINATURA
A
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ANEXO
O VI

MOD
DELO DE DECLARAÇ
D
ÇÃO DE DE
ESIMPEDIM
MENTO DE LICITAR E CONTRAT
TAR

Modalidade de Licitação

Núm
mero

PRE
EGÃO PRES
SENCIAL

023--2019-PP

Declaramos, so
ob pena de Lei, que
e a empres
sa .........................................................(razã
ão
socia
al/CNPJ) ..................................... não está impedida de licitarr ou contra
atar com a
Administração direta
d
e indireta da Un
nião, dos Estados, do Distrito Fed
deral e dos
s Municípios,
om persona
alidade juríd
dica de direito privado sob controle
abrangendo incclusive as entidades co
oder público
o e as fundações por ele
e instituída
as ou mantidas.
do po

____
__________
____de ___
__________
_______ de
e_______

RAZÃO SOCIA
AL
CNP
PJ
NOM
ME DO REP
PRESENTA
ANTE LEGA
AL
E AS
SSINATURA
A
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P
PREGÃO
PRESENCIA
AL Nº 023-2
2019-PP
ANEXO
O VII
FOLHA DE
D DADOS PARA ELA
ABORAÇÃO
O DE CONT
TRATO
Razã
ão Social: __________
_
__________
__________
__________
__________
__________
____.

ereço: ____
__________
__________
__________
_________
__________
__________
____.
Ende

Cidade: ______
__________
____ Estado
o: ________
_____ CEP: _________
________.

___) ______
__________
___ Fax: (__
_____) ___
__________
__________
___ .
Teleffone: (____

me da pesso
oa para conttatos: _____
_________
__________
__________
__________
____.
Nom

___) ______
__________
_____ E-ma
ail: _______
__________
_________
___.
Teleffone: (____

me completo
o da pessoa
a que assina
ará o contra
ato: ______
__________
__________
__.
Nom

Carg
go que a pessoa ocupa
a na empressa: _______
__________
_________
__________
____.

n _______
_________
__________
___ CPF: __
__________
__________
__________
___.
RG nr.:

Ende
ereço:_____
__________
_________
__________
__________
__________
_________
_____

nstrumento de mandatto específicco
Obs.: em caso de representação por procuradorr, juntar o in
o.
para assinatura do contrato
a:
Data
____
__________
__________
__________
__________
__________
________
(Cariimbo e assiinatura do responsáve
r
l pelas inforrmações)
Obse
ervação: So
olicitamos a gentileza de preenc
cher este fo
ormulário, e entregá-lo
o juntamentte
com os envelop
pes da presente licitação. Caso essa emprresa seja vvencedora, estes dado
os
facilittarão a ela
aboração e assinatura do contrato
o referente a este pro
ocedimento licitatório. A
ão dessa fo
não apresentaç
a
olha não implicará a ina
abilitação da
d Proponen
nte.
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P
Pregão
Pres
sencial nº 024-2019-P
0
PP
A P. M. DE IBIP
PITANGA, torna
t
públicca a aberturra do Pregã
ão Presenc
cial nº 024-2
2019d tipo me
enor preço por item realizado
r
attravés Preg
goeira Oficia
al Laís Venancia
PP, do
Olive
eira Paixão Vieira, dessignada pelo Dec. nº 004/2018 de 03.01.18, cujo objeto é
ao preparo
aquissição de gêneros alim
mentícios destinados
d
o da meren
nda escolar dos
estud
dantes da rede públicca de ensin
no do mun
nicípio de Ib
bipitanga, p
para entreg
ga de
forma
a parcelada, conform
me especificcadas no Edital.
E
DATA: 29.04.20
019 ás 08:30 h
horass.

Inf.:

T
Telefone:

(
(77)

3674
4-2022/Ema
ail:

cpl.ibip
pitanga@gm
mail.com.

Edital
E

dispo
onível: httpss://io.org.br//ba/ibipitang
ga/. Ibipitan
nga 10 de abril de 2019
9. Laís Venância
Olive
eira Paixão Vieira- Preg
goeira.
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PREFE
EITURA MU
UNICIPAL DE
D IBIPITANGA
Av. Clériston And
drade, 815 – Centro
CEP 46.540-000
4
– Ibipitanga
a – Bahia
CNPJ Nº. 13.781.364/0001-0
06
Telefa
ax: (77)3674
4-2202

DE IBIPITA
FEITURA MUNICIPAL
M
ANGA
PREF

PROCES
SSO ADMINIS
STRATIVO Nº 044/2019

EDITAL PREGÃO PRESE
ENCIAL Nº 02
24-2019-PP
P

SÍNTESE
E DO OBJETO
O
Aq
quisição de gêneross alimentíc
cios destinados ao preparo da
a
merenda esccolar dos estudantes
s da rede pública de
e ensino do
o
município de
e Ibipitanga,, para entre
ega de form
ma parcelada, conforme
e
esspecificadass no Edital.

IBIPITANGA--BA
2019
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Telefa

O PREGÃO
O PRESENC
CIAL Nº. 02
24-2019-PP
P
EDITAL DO
PROC
CESSO ADM
MINISTRAT
TIVO Nº 044
4/2019
mbulo
1. Preâm
A PREF
FEITURA MUNICIPAL
M
DE IBIPIT
TANGA - BA,
B torna público
p
e fa
az saber que, por
determin
nação de se
eu Prefeito Municipal, Sr. EDILSO
ON SANTO
OS SOUZA
A, em 09 de
e ABRIL
de 2019
9 acha-se aberto o PR
REGÃO PRE
ESENCIAL Nº. 024-20
019-PP, que
e será proc
cessado
em confo
ormidade com
c
a Lei Fe
ederal nº. 10.520/2002
1
2 e subsidia
ariamente ccom a Lei 8.666/93
com sua
as modificaçções.
Os traba
alhos serão conduzidoss pela Preg
goeira Oficia
al Laís Vena
ancia Oliveira Paixão Vieira
V
e
sua e su
ua Equipe de
d Apoio, de
esignados pelo
p
Decre
eto nº 004//2018 de 0
03 de jane
eiro de

2018.
2. Unida
ade Interes
ssada
SECRET
TARIA MUN
NICIPAL DE
E EDUCAÇÃ
ÃO

3. Moda
alidade
PREGÃO PRESENCIA
AL Nº. 024-2019-PP
4. Tipo de
d Licitaçã
ão
MENOR
R PREÇO POR ITEM

5. Objetto
Aquisiçã
ão de gên
neros alime
entícios de
estinados ao
a preparo
o da mere
enda escolar dos
estudanttes da rede
e pública de
d ensino do
d município de Ibipita
anga, para entrega de
e forma
parcelad
da, conforme especifica
adas no Ed
dital, conform
me Anexo I (Minuta do
o Contrato),, Anexo
II (Mode
elo de Propo
osta de Pre
eços/ Termo
o de Referê
ência), Ane
exo III (Modelo de proc
curação
para a prática
p
de atos conce
ernentes ao
o certame), Anexo IV
V (Modelo d
de Declara
ação de
Proteção
o ao trabalh
hador Meno
or),Anexo V (Modelo de Declaração de Pleno Conhecim
mento e
atendime
ento às exigências
e
de habilita
ação) e Anexo
A
VI (Modelo
(
de
e Declaraç
ção de
Desimpe
edimento de
e Licitar e contratar).
c
6. Locall e data do
o recebime
ento das propostas, documento
os relativo
os à habilittação e
início da
a abertura dos envelo
opes.

SEDE DA
D PREFEIT
TURA MUN
NICIPAL DE
E IBIPITANG
GA
AV. CLE
ERISTON ANDRADE,
A
8 – CENT
815
TRO
DATA: 29/04/2019
2
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HORA: 8:30h
8

7 – DOT
TAÇÃO ORÇAMENTÁ
ÁRIA:
02.04.00
0 – SECRET
TARIA DE EDUCAÇÃ
ÃO
2.098 – Manutenção do Ensino
o Básico
2.100 – Programa de
d Alimenta
ação Escola
ar – PNAE
2.235 – Manutençãoda Educaçção Infantil
2295 – Outros
O
Prog
gramas do FNDE
F
Elementto: 3.3.9.0.3
30.00.00 – Material
M
de consumo
FONTE DE RECUR
RSO: 00/01//15

PRAZO DE ENTRE
EGA : PARCE
ELADO ATÉ A DATA DE 31
1.12.2019.
8. Locall horário e meio de co
omunicaçã
ão para esc
clarecimenttos sobre e
este Edital.
AS EMPR
RESAS INTE
ERESSADAS EM PARTIC
CIPAR DEST
TA LICITAÇÃ
ÃO DEVERÃO
O COMUNICA
AR SUA
INTENÇÃO
O AO

DEPAR
RTAMENTO DE LICITAÇÕ
ÕES E CONT
TRATOS ATR
RAVÉS DO E
ENDEREÇO AVENIDA

CLÉRISTO
ON ANDRAD
DE, S/N – IBIP
PITANGA-BA
A, TELE/FAX (77) 3674-2
2022, INFOR
RMANDO SUA
A RAZÃO
SOCIAL, ENDEREÇO ELETRÔNIC
CO, TELEFON
NE E FAX, SOLICITAND
DO QUE TOD
DAS AS EVE
ENTUAIS
ÇÕES DO EDIITAL LHES SEJAM ENVIA
ADAS.
ALTERAÇ

A PRE
EFEITURA MUNICIPAL
U
DE
E IBIPITANG
GA NÃO

ACEITARÁ
Á EM HIPÓT
TESE ALGUM
MA RECLAMA
AÇÕES POST
TERIORES DE NÃO ENVIIO DE ALTER
RAÇÕES
POR PAR
RTE DE EM
MPRESAS QUE NÃO TE
ENHAM SE IDENTIFICAD
DO COMO INTERESSAD
DAS EM
PARTICIP
PAR DA LIC
CITAÇÃO.

AINDA, NENHUMA RESP
PONSABILIDA
ADE CABER
RÁ À PREF
FEITURA

MUNICIPA
AL DE IBIPIT
TANGA PELLO NÃO REC
CEBIMENTO DESSAS
D
ALTERAÇÕES DE
EVIDO A END
DEREÇO
ELETRÔN
NICO E NÚME
ERO DE FAX INCORRETO OU DEFEITO
OS EM QUALQ
QUER DESSE
ES EQUIPAMENTOS.

Laíís Venancia
a Oliveira Paixão
P
Vieiira
– PRE
EGOEIRO (A)—
(
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9 – INIICIO DA SE
ESSÃO
9.1 – O INÍCIO DA
D SESSÃ
ÃO PÚBLIC
CA DO PR
REGÃO PARA
P
O R
RECEBIMEN
NTO DOS
S
PES contend
do um a PR
ROPOSTA DE PREÇOS e o outtro a DOCU
UMENTAÇÃ
ÃO será àss
ENVELOP
8:30h. do dia 29 de abril de 20
019 na Sala de Reun
niões da Prrefeitura Mu
unicipal de Ibipitanga,,
ade, s/n, ce
entro, Ibipita
anga – BA.
localizado na Av. Clerriston Andra
9.2 – Se decidirem en
ntregar os envelopes
e
n próprio dia da sua abertura,
no
a
as Proponenttes deverão
o
comparece
er na Prefeitura Municcipal de Ibip
pitanga com
m a necessá
ária antece
edência em relação ao
o
prazo indiccado no sub
bitem 9.1, não
n se aceitando justifficativas de atraso na e
entrega das
s propostass
devido a problemas de trânsito ou
o de qualqu
uer outra na
atureza.
ENTES DEV
VERÃO EX
XAMINAR CUIDADOS
C
SAMENTE AS CONDIÇÕES DE
E
9.3 – AS PROPONE
MENTO DO OBJETO
O DESTE EDITAL, DANDO
D
ES
SPECIAL A
ATENÇÃO PARA AS
S
FORNECIM
PENALIDA
ADES

EST
TABELECID
DAS

PAR
RA

OS

CASOS
C

D
DE

DESCU
UMPRIMEN
NTO

DAS
S

OBRIGAÇÕES CONT
TRATUAIS,, FICANDO
O CIENTES DE QUE A PREFEIT
TURA MUNICIPAL DE
E
GA APLICA
ARÁ AS SAN
NÇÕES PR
REVISTAS, OBEDECID
DO AO DIS
SPOSTO NO
O ART. 87,,
IBIPITANG
§ 2º, DA LE
EI 8.666/93
3 COM SUA
AS ALTERA
AÇÕES.
10
0 – OBJETO:
10.1 – Esste edital re
efere-se ao
o Pregão Presencial
P
024-2019-P
PP pela Prrefeitura Mu
unicipal de
e
Ibipitanga, tendo com
mo objetivo contratação
c
o de empres
sa(s) para aquisição
a
de
e gêneros alimentícios
a
s
o da merenda escolar dos estuda
antes da red
de pública d
de ensino do
o município
o
destinadoss ao preparo
de Ibipitan
nga, para entrega
e
de forma parccelada, con
nforme espe
ecificadas n
no Edital, mediante
m
a
expedição de ORDEM DE COM
MPRA pelo
o Gestor de
e cada Pasta, seguin
ndo as especificaçõess
abaixo:
ANEXO I) contém as
s condiçõess de forneccimento e deverá serr
10.2 – A minuta de contrato (A
obedecida tanto na fa
ase de propo
osta como na fase con
ntratual.
10.3 – Na minuta de contrato estão
e
fixado
os as condiições de vig
gência, pre
eço, valor do
d contrato,
faturamentto, pagame
ento, reaju
ustes, cond
dições de fornecimen
nto, garanttia, transferência dass
obrigaçõess, penalidad
des, rescisã
ão, disposiçções finais e foro.
1 – CONDIIÇÕES E RESTRIÇÕE
11
R
ES DE PAR
RTICIPAÇÃO
O
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11.1 – DAS
S CONDIÇÕ
ÕES:
11.2 – Estta licitação está aberta
a a todas as empresas
s que se en
nquadrem n
no ramo de
e atividadess
pertinentess ao forneccimento do objeto da presente licitação
l
e atendam a
as condiçõe
es exigidass
neste edita
al.
12 – DA
AS RESTR
RIÇÕES:
12.1 – Empresa decla
arada inidôn
nea de acordo com o previsto
p
noss incisos III e IV do artt. 87 da Leii
Federal 8.6
666/93 e qu
ue não tenh
ha restabele
ecida a sua idoneidade
e.
12.2 – Con
ncordatária ou com falê
ência decre
etada.
12.3- Conssorciada.
1 – FORM
13
MA DE APR
RESENTAÇÃ
ÃO DOS EN
NVELOPES
S
13.1 – As Proponente
es deverão apresentar dois enve
elopes, nr. 01
0 “PROPO
OSTA DE PREÇOS”
P
e
nr. 02 “DO
OCUMENTA
AÇÃO”, fech
hados, conte
endo as seg
guintes info
ormações:
13.1.1 – Razão sociall da Prefeitu
ura Municip
pal de Ibipita
anga;
P
13.1.2 – Número do Pregão;
e
13.1.3 – Número do envelope;
ão pública do
d Pregão;
13.1.4 – Dia da sessã
ndicação da
a razão social e endere
eço completto da empre
esa Propone
ente.
13.1.5 – In
14. DO CREDENCIA
C
AMENTO
14.1. O rep
presentante
e da empresa licitante deverá aprresentar à pregoeira,
p
P
PROCURAÇ
ÇÃO PARA
A
A PRÁTIC
CA DE ATO
OS CONCE
ERNENTES
S AO CERT
TAME, pod
dendo utiliza
ar modelo contido no
o
ANEXO III deste Edital, que lh
he dê pode
eres para fo
ormular ofe
ertas e lances verbais
s, negociarr
preços, de
eclarar a in
ntenção de
e interpor recursos, bem
b
como praticar to
odos os de
emais atoss
pertinentess ao certam
me;
14.2 Junta
amente com
m o Termo de Creden
nciamento deverá
d
ser apresentad
do Carteira
a Oficial de
e
Identidade
e ou outro
o documen
nto oficial de identifficação qu
ue contenh
ha foto. E também,
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obrigatoria
amente, os seguintes documenttos, conform
me for a situação
s
em
m que o licitante
l
se
e
enquadrar:
essoa credenciada forr sócia, pro
oprietária, dirigente
d
ou
u
14.3. Estatuto/contratto social, quando a pe
assemelha
ada da emp
presa licitan
nte, no qual estejam ex
xpressos se
eus poderess para exerrcer direitoss
e assumir obrigações em decorrê
ência de tall investidura
a;
14.4. Instrrumento pú
úblico de procuração
p
ou instrum
mento partiicular com firma reco
onhecida e
também o Estatuto/C
Contrato Soccial, quando
o a pessoa
a credenciad
da for repre
esentante le
egal. Neste
e
mpresa licita
ante atribui à pessoa credenciada
c
a, poderes para
p
que po
ossa manife
estar-se em
m
caso, a em
seu nome em qualqu
uer fase do
o pregão. Juntamente
J
e com este
e instrumen
nto, será ob
brigatória a
atuto/contrato social, pa
ara identific
cação e qua
alificação da
a pessoa qu
ue assina o
apresentaçção do esta
documento
o concedendo poderess ao credenciado;
14.5.Decla
aração de que
q
cumpre
e todos os requisitos de habilita
ação, confo
orme dispõe
e o art. 4º,
inciso VII, da Lei n° 10.520, de
e 17 de jullho de 2002. Sendo que
q
o modelo dessa declaração
o
de ao ANEX
XO IV deste
e Edital;
correspond
14.6. As Sociedades
S
s Anônimass deverão apresentar cópia da ata da asssembleia geral ou da
a
reunião do
d Conselh
ho de Ad
dministração
o atinente à eleição
o e ao m
d
atuaiss
mandato dos
administradores, que
e deverá evidenciar
e
o devido registro na Junta Com
mercial perrtinente ou
u
publicação
o prevista na
a Lei nº 6.404/76 e sua
as alteraçõe
es;
14.7. O Te
ermo de Cre
edenciamento deverá ser acompanhado da documenta
ação exigida nos itenss
14.1, 14.2
2, 14.3, 14.4, 14.5 e 14.6 as qu
uais deverã
ão ser entrregues pelo
o licitante, FORA doss
envelopes de docume
entação e de proposta..
ão apresenttação ou inccorreção in
nsanável de
e quaisquer documento
os de crede
enciamento
o
14.8. A nã
implicará na
n perda do direito de
e manifesta
ação por pa
arte do rep
presentante da empres
sa licitante.
Não pode
endo també
ém, formullar lances após a classificação
c
o prelimina
ar das pro
opostas ou
u
manifestarr intenção de recorrer das
d decisõe
es da prego
oeira;
14.9. Cada
a empresa licitante cre
edenciará tão
t
somente 01(um)re
epresentante legal, o qual
q
será o
único adm
mitido a intervir nas fasses da licita
ação e resp
ponder por todos os attos e efeito
os previstoss
neste Edita
al, por sua representa
ada, sob pe
ena de afastamento do
o certame liicitatório da
as licitantess
envolvidass.
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14.10 – Oss documenttos de credenciamento
o serão retid
dos pela eq
quipe deste Pregão e juntados ao
o
respectivo processo.
15 – ENVE
ELOPES NR
R. 01 “PROPOSTA DE
E PREÇOS””
15.1. O en
nvelope nº 01, com o título “PRO
OPOSTA”, deverá
d
contter a propossta de preç
ço. E a sua
a
apresentaçção implica
ará na plena aceitação
o, por parte
e do licitan
nte, das con
ndições esttabelecidass
neste edita
al e seus An
nexos;
15.2. A pro
oposta de preço
p
deverá
á:
15.2.1.

S
Ser

em

lííngua

porttuguesa,

d
digitada,

sem
s

emen
ndas,

rasu
uras

ou

entrelinhas,
e

preferencia
almente em
m papel timbrado da
d empres
sa, devida
amente datada, assinada pelo
o
representa
ante legal in
nvestido de poderes pa
ara firmar o contrato;
15.2.2. De
everá contter os seg
guintes dad
dos cadastrais de id
dentificação
o da emprresa e do
o
representa
ante legal: razão
r
socia
al, o número
o do CNPJ
J, endereço
o, número d
do telefone, fac-símile,,
endereço eletrônico, dados ban
ncários da empresa (n
nome do banco,
b
o có
ódigo da ag
gência e o
número da
a conta-corrrente e prraça de pagamento), nome do representan
r
nte legal in
nvestido de
e
poderes para
p
firmar o contrato
o, assim como
c
núme
ero da sua
a carteira de identida
ade ou de
e
documento
o oficial, nú
úmero do CPF
C
e ende
ereço. A nã
ão inclusão
o desses da
ados na pro
oposta não
o
implica na desclassifiicação do liicitante, ma
as esses da
ados deverã
ão ser forne
ecidos postteriormente
e
pelo licitan
nte vencedo
or pois inte
egrarão o co
ontrato a ser celebrad
do entre o m
mesmo e a Prefeitura
a
Municipal de
d Ibipitang
ga;
15.2.3. Se
er elaborada na forma
a deste Ed
dital e seus
s Anexos, contendo
c
O ITEM CO
OTADO, ass
especificaçções de tod
dos os itenss que o com
mpõem, sua
a marca, fab
bricante e o seu respe
ectivo preço
o
unitário e preço
p
total, conforme ittens consta
antes no Termo de Refferência (An
nexo II) deste Edital;
15.2.4. A proposta de
d preço apresentada
a deverá co
ontemplar a quantidade total so
olicitada no
o
Termo de Referência
a para resp
pectivo item
m, não se admitindo ofertas de parte da quantidade
e
solicitada, sob pena de
d desclassificação da proposta ofertada para
a o respecttivo item.
15.2.5. O material
m
cottado deverá
á atender às condições aos dispo
ositivos da L
Lei nº8078//90 (Código
o
de Defesa do Consum
midor);
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15.2.6. Co
onter oferta firme e pre
ecisa sem alternativas
a
er outra condição que
e
de preços ou qualque
induza o julgamento
j
a ter maiss de um re
esultado, expressa
e
em
m moeda ccorrente na
acional, em
m
algarismoss e por exte
enso, sendo
o que os prreços some
ente poderã
ão conter 02
2(dois) dígittos, após a
vírgula, relativo aos ce
entavos, so
ob pena de sofrer arred
dondamento
o para menor;
posta escrita
a e naquele
e que, porve
entura,viere
em a ser ofe
ertados porr
15.2.7. No preço conttido na prop
ances verba
ais devem estar
e
incluso
os o lucro empresaria
e
l, todas as despesas relativas
r
ao
o
meio de la
objeto con
ntratado, be
em como os
o respectivvos custos diretos e in
ndiretos, tributos, remunerações,
despesas fiscais
f
e financeiras e quaisquer outras
o
deco
orrentes de lei ou regullamento e necessárias
n
s
ao cumprim
mento do ob
bjeto desta licitação;
15.2.8. Qu
uaisquer trib
butos, custo
os, despesa
as diretas ou
o indiretass, ou mesmo o lucro, omitidos
o
da
a
proposta ou
o incorreta
amente cota
ados, serão
o considera
ados como inclusos no
os preços, não sendo
o
considerad
dos pleitos de acrésccimos, a essse ou qua
alquer título
o, devendo
o o objeto cotado serr
fornecido a Prefeitura
a Municipal de
d Ibipitang
ga sem ônus adicional;;
15.2.9. Co
onter expressamente PRAZO
P
DE
E VALIDAD
DE de propo
osta não in
nferior a 60
0(sessenta))
dias contad
dos da data
a da sessão
o de aberturra do certam
me licitatório
o;
15.3.1. Em
m caso de proposta
p
de
e preço com
m erros aritméticos, os
o mesmos serão corrrigidos pela
a
pregoeira, da seguinte
e forma:
e for consta
atada discre
epância entre os valo
ores grafado
os em alga
arismo e po
or extenso,
15.3.2. Se
prevalecerrá este últim
mo;
15.3.3. Se
e for consta
atada diverrgência enttre o produ
uto da multtiplicação d
do preço un
nitário pela
a
quantidade
e correspon
ndente, prevvalecerá o preço
p
unitárrio;
15.3.4. Se for constattado erro de adição, subtração,
s
multiplicaçã
m
o ou divisã
ão, será con
nsiderado o
resultado corrigido;
c
15.3.5. Ca
aso a licita
ante não aceite
a
as correções procedidass, sua prop
posta de preço
p
será
á
desclassificada.
à condiçõe
es do presente Edital e
15.3.6 Serrão desclasssificadas ass propostass que não atenderem às
seus Anexxos, sejam omissas ou
o que apre
esentem va
alores unitá
ários simbó
ólicos ou irrrisórios, de
e
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valor zero,, excessivoss ou manife
estamente inexequívei
i
is, nos term
mos do art. 48, inciso II, da Lei nºº
8.666/93;
15.3.7 Apó
ós apresenttação da prroposta não
o caberá de
esistência, salvo
s
por m
motivo justo decorrente
e
de fato sup
perveniente
e e aceito pe
ela pregoeirra;
15.3.8. Po
oderão, a critério
c
da pregoeira,
p
s
serem
relev
vados erross ou omissões formais
s, que não
o
resultarem
m em prejuízzos para o julgamento das propos
stas;
15.3.9. Não serão con
nsideradas vantagens não previsttas neste Ed
dital e seuss Anexos;
15.4.1. O ônus
ô
da pro
ova da exeq
quibilidade do
d preço inc
cumbe ao autor
a
da pro
oposta, no prazo
p
de 05
5
(cinco) dias contados da intimaçã
ão, se for o caso.
15.4.2. A entrega
e
doss produtos relacionado
os em cada
a ITEM, objeto desta licitação, é para o ano
o
de 2019 a contar da assinatura
a
d termo de
do
e contrato, contra
c
a entrega da “O
ORDEM DE COMPRA””
emitida pe
ela PREFE
EITURA MU
UNICIPAL DE IBIPIT
TANGA, ou
u quando d
da entrega
a total doss
quantitativo
os que con
nstituem o objeto
o
do co
ontrato, pre
evalecendo o que ocorrrer primeiro
o. Podendo
o
ser prorrogadas por iguais e sucessivos
s
períodos, até o limitte de 60 m
meses obse
ervadas ass
disposiçõe
es ao art. 57
7 da Lei 8.666/93;
15.4.3. As observaçõ
ões sobre o recebimen
nto dos ma
ateriais deve
erão ser effetuadas atté 5 (cinco))
a entrega; e
dias da sua
15.4.4 Sublinha-se que
q
o obje
eto contrattado será fornecido, mediante ato discric
cionário da
a
endimento das necesssidades pú
úblicas, com
m prazo de
e entrega do
d materiall
administração, no ate
as contados da solicittação emitid
da, observa
ando-se, en
ntretanto, o
solicitado de até 15 (quinze) dia
v
desste instrume
ento contrattual.
prazo de vigência
15.4.5 Dia
ante da disscricionarie
edade da administraçã
a
ão, no toccante a aquisição dos produtoss
contratado
os, e devido
o a peculiaridade deste
e certame, fica
f
consign
nado que a parte contrratante não
o
se obriga a adquirir to
odos os prod
dutos avenççados, sem
m que com issto importe em inadimplência.
16. DO JUL
LGAMENTO
O DAS PRO
OPOSTAS DE PREÇO
O
16.1. Apóss a fase de credenciam
mento das liicitantes, na
a forma do disposto no
o item 14 deste Edital,,
a pregoeirra procederrá à abertu
ura dos envvelopes con
ntendo as propostas d
de preço, verificando,
v
,
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primeirame
ente, a confformidade das
d proposttas com os requisitos estabelecid
e
os neste Ed
dital e seuss
Anexos. E em seguida, proced
derá o julga
amento e classificaçã
c
propostas, sendo que
e
o dessas p
serão classsificadas para a fasse de lancces verbais somente
e as propo
ostas que atenderem
m
plenamentte aos requiisitos deste Edital;
16.2. Para
a julgamento
o e classificcação das propostas será
s
adotad
do o critério
o do MENO
OR PREÇO
O
correspond
dente ao IT
TEM, desde
e que aten
ndidas toda
as as condiições estab
belecidas no presente
e
Edital e se
eus Anexos, observada
as as especcificações té
écnicas e parâmetros
p
e qualidade
e
mínimos de
definidos neste Edita
al, sendo, portanto, desclassific
d
cadas as propostas
p
e
em desacorrdo com o
mesmo, ou
u que apressentarem preços
p
exce
essivos ou inexequívei
i
s, nos term
mos do incis
so II do art..
48, da Lei nº 8.666/93
3;
essivo ou inexequível, aqueles
a
que
e não venham a ter de
emonstrada
a
16.2.1. Considera-se preço exce
sua viabilidade atravvés de do
ocumentaçã
ão que com
mprove que os custo
os dos ins
sumos são
o
e mercado e que os coeficientes
s de produ
utividade sã
ão compatív
veis com a
coerentes com os de
d objeto liccitado.
execução do
16.3. Serã
ão qualificad
das pela prregoeira para ingresso
o na fase de
e lances, a proposta classificada
c
a
que atende
eu ao Edita
al e que ap
presentou menor
m
preço
o, correspo
ondente ao MENOR PREÇO
P
DO
O
ITEM e to
odos os dem
mais licitan
ntes classificados que tenham ap
presentado proposta em
e valoress
sucessivoss e superiorres em até 10%(dez po
or cento) a de
d menor preço;
p
16.4. Não havendo, pelo
p
menos 3 (três) ofe
ertas nas co
ondições de
efinidas no sub-item, a pregoeira
a
á a classificcação preliiminar das licitantes com
c
as trêss melhores propostas,, quaisquerr
proclamará
que sejam
m os preço
os oferecido
os, além da licitante que tiver apresentad
do o menorr preço na
a
proposta escrita
e
classsificada ;
16.5. Caso
o duas ou mais propo
ostas escrittas apresen
ntem preço
os iguais, sserá realiza
ado sorteio,,
também pa
ara determinação da ordem
o
de ofe
erta dos lan
nces;
16.6. Às liccitantes cla
assificadas será
s
dada oportunidad
o
de para ofe
erta por meiio de lances verbais e
sucessivoss, de valore
es distintoss e decresccentes, a partir da auttora da Pro
oposta clas
ssificada de
e
maior preçço, até a pro
oclamação do
d vencedo
or;
16.7. A offerta de lan
nces deverrá ser efetu
uada no momento
m
em
m que for cconferida a palavra à
licitante, ob
bedecendo--se a ordem
m decrescen
nte de preço
os das prop
postas classsificadas;
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16.8. Som
mente serã
ão aceitos lances ve
erbais e cujos
c
valorres sejam inferiores ao último
o
apresentad
do, sendo, inclusive,
i
ve
edada ofertta com vista
as ao empate;
16.9. A de
esistência dos
d lances já ofertado
os sujeitará a licitante às penalidades previs
stas na Leii
Federal nº 10.520 de 17/07/2002
2 e nos term
mos deste Edital;
E
d
da licitante
e em apressentar lance
e verbal, qu
uando convocada pela
a pregoeira,,
16.1.1. A desistência
implicará na
n sua exclu
usão da eta
apa de lance
es e na manutenção do seu último preço ofe
ertado, para
a
efeito de ordenação das Prropostas. Excetuando
E
o-se as empresas e
enquadrada
as na Leii
entar nº 123
3/2006 e alterações po
osteriores;
Compleme
16.1.2. A pregoeira
p
po
oderá, motivadamente
e, estabelec
cer limite de
e tempo parra lances, bem como o
valor ou pe
ercentual mínimo
m
para redução do
os lances, mediante
m
prrévia comun
nicação às licitantes;
l
16.1.3. O encerrame
ento da eta
apa compettitiva dar-se
e-á quando
o, indagado
os pela pre
egoeira, ass
c
s manifesta
arem seu de
esinteresse em apresentar novos lances;
licitantes classificadas
16.1.4. Ca
aso não se
e realizem lances verrbais, a prregoeira ve
erificará a cconformidad
de entre a
escrita de menor valor e o valo
proposta classificada
c
or estimado
o para contrratação, co
om base na
a
média de valores apu
urados na fase interna
a da licitaç
ção, decidin
ndo motivad
damente a respeito. E
sendo con
nstatado o atendimentto das con
ndições estabelecidas no Edital e seus An
nexos, será
á
declarado pela pregoe
eira o licitan
nte vencedo
or, sendo-lh
he adjudicad
do o objeto da licitação
o;
a fase de análise
a
de propostas, se a propo
osta classifficada em p
primeiro lug
gar não forr
16.1.5. Na
aceitável, a pregoeirra examina
ará a propo
osta subsequente, na
a ordem de
e classificação, até a
apuração do
d licitante que atenda
a a todas ass exigências
s do Edital;
16.1.6. Após o encerrramento do
os lances e quando a melhor
m
ofertta não tiverr sido apres
sentada porr
microemprresa ou em
mpresa de pequeno porte, a pregoeira,
p
nos termos do art. 44 da Leii
Compleme
entar nº 12
23/06 e alterações p
posteriores, convocarrá para ap
presentação
o de nova
a
proposta, no prazo máximo
m
de 5(cinco)
5
minutos, a microempresa ou empre
esa de peq
queno porte
e
mais bem classificada, com pre
eços iguais ou até 5%
%(cinco por cento) superiores à proposta
p
de
e
eço, sob pen
na de preclusão;
melhor pre
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16.1.7. Se
erá assegu
urado, com
mo critério de desemp
pate, prefe
erência de contrataçã
ão para ass
microemprresas e emp
presas de pequeno
p
po
orte, conform
me art. 44 da
d Lei Complementar nº
n 123/06 e
alterações posterioress;
ntende-se por empatte, aquelass situações
s em que propostas apresenta
adas pelass
16.1.8. En
microemprresas ou em
mpresas de pequeno porte,
p
sejam
m iguais ou até
a 5%(cincco por cento
o), superiorr
ao menor preço, conforme pará
ágrafo 2º do
o art. 44 da
a Lei Comp
plementar n
nº 123/06 e alteraçõess
posterioress;
16.1.9. No
o caso de empate,
e
en
ntre duas ou mais pro
opostas aprresentadas por proced
der-se-á da
a
seguinte fo
orma:
16.1.9.1. A microemp
presa ou em
mpresa de pequeno
p
porte mais be
em classifica
ada poderá
á, dentro do
o
prazo máxximo de 5(cinco) minuto
os a partir da
d convocaç
ção pela pregoeira, ap
presentar prreço inferiorr
àquela con
nsiderada vencedora
v
d certame, situação em que será
do
á adjudicado
o o objeto a seu favor,
conforme previsto
p
no inciso II e parágrafo 3º,
3 ambos do
d art. 45 da
d Lei Com
mplementar nº123/06 e
alterações posterioress;
N ocorren
ndo a contra
atação da microempre
m
esa ou empresa de peq
queno porte
e, na forma
a
16.1.9.2. Não
do item 16.2.1, serã
ão convoca
adas as de
emais licitantes que se
s enquadrrem na hip
pótese doss
parágrafoss 1º e 2º do
o art. 44 da Lei Compllementar nºº 123/06 e alterações
a
posteriores
s; na ordem
m
classificató
ória, para o exercício do
d mesmo direito;
d
16.2.1. No
o caso de equivalência
e
a dos valore
es apresentados pelass microemp
presas e as
s empresass
de pequen
no porte que
e se enqua
adrem no in
ntervalo esta
abelecido no
n item 16.1
1.9.1 deste Edital,será
á
realizado SORTEIO
S
e
entre
elas, para que se identifiq
que àquela que primeiro poderá apresentarr
melhor ofe
erta, conforrme estabe
elecido no inciso III do
o art.45 da Lei Comp
plementar nº
n 123/06 e
alterações posterioress;
egociar dire
etamente co
om a licita
ante venced
dora para que sejam
m
16.3.1. A pregoeira poderá ne
elhores preçços aceitáve
eis, devend
do essa neg
gociação se
e dar em público;
obtidos me
16.3.2. No caso da em
mpresa dete
entora de melhor
m
oferta
a for microe
empresa ou
u empresa de
d pequeno
o
porte e a mesma
m
aprresentar alg
guma restriçção na com
mprovação da regularid
dade fiscal exigida no
o
edital, será
á assegurad
do à mesm
ma prazo pa
ara sanar es
ssa pendên
ncia, de até
é 5(CINCO)) dias úteis,,
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prorrogáve
eis por igual período, a critério da Prefeitura Municipal
M
de Ibipitanga
a, a partir do momento
o
em que a proponente
p
for declara
ada vencedo
ora do certa
ame;
16.3.3. A não
n regularrização da restrição
r
refferente à re
egularidade
e fiscal, no p
prazo previsto no item
m
16.3.2, imp
plicará na decadência do direito à contrataçã
ão, sendo fa
acultado a P
Prefeitura Municipal
M
de
e
Ibipitanga a convocaçção das de
emais licitan
ntes remane
escentes pa
ara a celeb
bração do contrato,
c
na
a
ordem de classificaçã
c
ão, ou revog
gar a licitaçã
ão;
16.3.4. Ve
erificado o atendimentto das exig
gências de habilitação
o fixadas n
no Edital, a pregoeira
a
declarará vencedora
v
a licitante que
q apresen
ntou a prop
posta final classificada
c
em primeirro lugar, ou
u
seja, que além de attender a to
odas as con
ndições do Edital e se
eus Anexoss, apresentte o menorr
OR PREÇO DO ITEM adjudicando
a
o a ela o ob
bjeto do cerrtame, caso
o
preço, corrrespondente ao MENO
nenhuma licitante manifeste a inttenção de recorrer;
r
da às exigências de ha
abilitação, o
16.3.5. Caso a licitantte que apresentou melhor propostta desatend
á as oferta
as subseq
quentes, na
a ordem de
d classificcação, verrificando a
pregoeiro examinará
ade da proposta e o atendimentto dos requ
uisitos de habilitação,
h
até que um
ma licitante
e
aceitabilida
cumpra ass exigência
as deste Edital,
E
sendo o objeto do certtame a ela
a adjudicad
do quando
o
constatado
o o desinterresse das demais licita
antes na inte
erposição de
d recursos;;
16.3.6. Se
e após verifficação do atendiment
a
o dos requ
uisitos de ha
abilitação d
de todas as
s empresass
licitantes conforme
c
a ordem de
d classificcação obtid
da na fase
e de análisse de prop
postas, forr
constatado
o que nenhuma delas cumprem os
o requisito
os para hab
bilitação de
eterminado no Edital e
seus Anexxos, a prego
oeira irá enccerrar o certtame licitató
ório, não ha
avendo venccedor do mesmo;
m
16.3.7. A adjudicaçã
ão realizada
a pelo preg
goeiro ficará sujeita à homologação pela autoridade
e
competentte;
16.3.8. Da
a reunião la
avrar-se-á ata
a circunsttanciada qu
ue será asssinada pela pregoeira, equipe de
e
apoio e liciitantes pressentes.
16.3.9. A pregoeira
p
m
manterá
em seu poderr os envelop
pes de documentação
o das demais licitantess
pelo prazo
o de 15(quin
nze) dias, após
a
a hom
mologação da
d licitação,, devendo a
as empresa
as retirá-loss
após este período, so
ob pena de inutilização dos mesmos;
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16.4. O liicitante decclarado ve
encedor devverá apres
sentar à pregoeira, n
no prazo máximo
m
de
e
48(quarentta e oito) horas apóss o encerra
amento da licitação, a proposta de preço de preçoss
contemplando o lance
e final oferta
ado.
o caso de compareccimento de apenas 01
0 (um) liccitante, a P
Pregoeira verificará
v
a
16.4.1. No
aceitabilida
ade de sua
a proposta, observando se o preço
p
está de acordo com o prraticado no
o
mercado e negociará
á com o pro
oponente a fim de obtter melhor oferta.
o
Em seguida, ex
xaminará a
documenta
ação de hab
bilitação e se
s esta aten
nder ao Edital e seus Anexos,
A
serrá o licitante
e declarado
o
vencedor.
17–
– DA HABIL
LITAÇÃO(e
envelope nºº 02)
17.1. O en
nvelope nº 02,
0 com o título
t
“DOC
CUMENTAÇ
ÇÃO” deverá
á conter oss documento
os exigidoss
para a hab
bilitação no certame licitatório, rela
acionados nos
n sub-iten
ns17.3 a 17
7.9.1 deste Edital;
E
17.2. A apresentação da docume
entação darr-se-á por uma
u
das seg
guintes form
mas:
m original, que
q caso ap
presentadoss não serão
o devolvido
os, devendo
o fazer-se constar
c
noss
17.2.1. Em
autos do processo;
p
17.2.2. Por cópia aute
enticada por cartório co
ompetente;
or cópia auttenticada por
p servidorr da Administração. Sendo, nessse caso, ne
ecessária a
17.2.3. Po
apresentaçção dos doccumentos originais,
o
os quais serão devolvido
os;
17.2.4. Por publicação
o em órgão
o da Imprenssa Oficial.
17.3. HAB
BILITAÇÃO JURÍDICA
A
17.3.1 Reg
gistro comercial, no casso de Emprresa individual;
17.3.2. Ato
o Constitutivo, Estatuto ou Contrrato Social em vigor, devidament
d
te registrado na Junta
a
Comercial ou órgão equivalentte, em se tratando de
d sociedad
des comerrciais, e, no caso de
e
sociedade por ações, acompanh
hado de do
ocumentos de eleição de seus ad
dministrado
ores, com a
a
co
omercial com
mpatível com o objeto da licitação
o;
devida indicação da atividade
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17.3.3. No
o caso de sociedades
s
anônimas,, cópia da ata da asssembleia ge
eral ou da reunião do
o
Conselho de Adminisstração atin
nente à ele
eição e ao mandato dos
d
atuais administradores, que
e
deverá evidenciar o devido
d
regisstro na Juntta Comercia
al pertinente
e ou a publlicação prev
vista na Leii
6 e suas altterações;
nº 6.404/76
17.3.4. De
ecreto de autorização
o, em se tratando de empresa
a ou sociedade estra
angeira em
m
funcionamento no país, e ato de
e registro ou
u autorizaçã
ão para fun
ncionamento
o expedido pelo órgão
o
competentte, quando a atividade assim o exigir.
17.3.5. Oss documento
os relaciona
ados nos sub-itens 17
7.3.1 a 17.3.4, poderão
o ser substituídos pelo
o
Certificado
o de Registtro Cadastrral expedid
do pela Sec
cretaria de Administra
ação do Mu
unicípio de
e
Ibipitanga, sendo que
e esse cerrtificado deverá apres
sentar códig
go correspo
ondente ao
o objeto da
a
or na data estabelecida
e
a para a ab
bertura da llicitação, so
ob pena de
e
licitação e encontrar-sse em vigo
inabilitação
o da licitante.
17.3.6. Ca
adastro Na
acional de Condenaçõ
ões Cíveis por Atos de Improb
bidade Adm
ministrativa,
Nacionall
Justiça
mantido
pe
elo
Conselh
ho
de
a
(www.cnj.jus.br/impro
obidade_adm
m/consultarr_requerido.php).

17.4. REG
GULARIDAD
DE FISCAL
L
17.4.1. Prova de insscrição no Cadastro Nacional
N
de
e Pessoa Jurídica – CNPJ exp
pedido pelo
o
Ministério da
d Fazenda
a;
17.4.2. Prrova de reg
gularidade para com a Fazend
da Pública, mediante a apresen
ntação doss
s:
seguintes documento
d
17.4.2.1. Certidão
C
co
onjunta de débitos
d
rela
ativos a Triibutos Fede
erais e à D
Dívida Ativa
a da União,
expedida pelo
p
Ministé
ério da Faze
enda;
17.4.2.2. Certidão
C
Ne
egativa de Débitos
D
(ou Positiva co
om Efeito de
e Negativa)) e também a Certidão
o
de Regula
aridade, com
m a Fazend
da estadua
al ou do Distrito Federal, expedid
da pela Se
ecretaria da
a
Fazenda, da
d sede ou domicílio do licitante;
17.4.2.3. Certidão
C
Ne
egativa (ou
u Positiva com
c
Efeito de Negativa) de Déb
bitos com a Fazenda
a
Municipal, expedida pela Secretaria da Fa
azenda, da sede ou domicílio
d
do
o licitante, juntamente
j
e
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com a Ce
ertidão de Regularidad
R
de, também
m expedida
a pela Secrretaria da Fazenda da
d sede ou
u
domicílio do
d licitante;
17.4.3. Pro
ova de regu
ularidade re
elativa à Seguridade Social, mediante a apre
esentação da
d Certidão
o
Negativa de
d Débito – CND ou Certidão
C
Po
ositiva com Efeito de Negativa,
N
e
expedida pe
elo Instituto
o
Nacional de
d Segurida
ade Social (IINSS);
17.4.4. Pro
ova de reg
gularidade relativa ao Fundo de
e Garantia por Tempo
o de Serviç
ço (FGTS),
mediante a apresentação do Certificado
C
de Regula
aridade de Situação perante o Fundo de
e
Garantia por
p Tempo de
d Serviço (FGTS),
(
exp
pedida pela
a Caixa Eco
onômica Fed
deral.
17.4.5 - PR
ROVA DE INEXISTÊN
NCIA DE DÉ
ÉBITOS TRA
ABALHISTA
AS (CNDT)) Certidão Negativa
N
de
e
Débitos Trabalhistas
T
s, expedida
a eletronica
amente, pa
ara compro
ovar a ine
existência de
d débitoss
inadimplido
os perante a Justiça do
o Trabalho, conforme Lei
L 12.440 de
d 07 de julho de 2011
1.
17.4.6. A comprovaçã
c
ão de regularidade fiscal das mic
croempresa
as e empressas de peq
queno porte
e
somente será
s
exigida
a no caso de
d virem a ser
s adjudica
atários destte certame,, nos termo
os do art.42
2
da Lei Com
mplementarr nº 123/200
06 e alteraçções posteriores;
17.4.7. Ass microempresas e em
mpresas de
e pequeno porte deve
erão, aprese
entar no en
nvelope de
e
documenta
ação, toda a documentação referente à com
mprovação de
d regularid
dade fiscal relacionada
r
a
nos sub-ite
ens17.4.1 a 17.4.5, me
esmo que oss mesmos apresentem
a
m alguma re
estrição.
17.5. QUA
ALIFICAÇÃ
ÃO ECONÔ
ÔMICO-FINA
ANCEIRA
17.5.1. A Qualificaçã
ão Econômica Financeira será comprovada
c
a mediante
e a apresen
ntação doss
seguintes documento
s:
d
a)

cerrtidão negattiva de falên
ncia ou con
ncordata exp
pedida pelo
o distribuido
or da sede do
d licitante
e

nos últimoss 90 (noven
nta) dias anteriores à data
d
da apre
esentação das
d
proposstas.
b)

Cóp
pia do dem
monstrativo contábil
c
e balanço
b
pattrimonial do
o último exe
ercício finan
nceiro, com
m

selo do Co
ontador e, caso a empresa não seja optantte pelo “Sim
mples”, devverá conterr também o
registro na
a JUCEB, vedada a sua subsstituição po
or balancette ou bala
anços prov
visórios; ou
u
apresentaçção do reciibo de transmissão em
m SPED (S
Serviço Púb
blico de Escrituração Digital) e o
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conjunto completo
c
d documentos transm
de
mitidos à Secretaria
S
da Receita
a Federal e a Junta
a
Comercial,, através de
e Sistema de Escrituraçção Digital.
1)microem
mpresas e empresas
e
de pequeno porte (sociedades sujjeitas ao re
egime estab
belecido na
a
Lei nº 9.31
17/96 – “Sim
mples”): porr fotocópia do livro Diá
ário, inclusivve com os Termos de Abertura e
de Encerra
amento, devvidamente autenticado
a
os na Junta Comercial da sede ou
u domicílio da
d empresa
a
ou em outrro órgão eq
quivalente, ou
o por fotoccópia do Ba
alanço e dass demonstrações de re
esultado do
o
último exe
ercício socia
al devidame
ente registrrados ou au
utenticados na Junta C
Comercial da
d sede ou
u
domicílio da
d empresa.
2)No caso
o de empre
esas criada
as no exerrcício em curso
c
deverá ser apre
esentado Balanço
B
de
e
Abertura devidament
d
e registrado ou auten
nticado na Junta Com
mercial da sede ou domicílio da
a
empresa.
17.6. QUAL
LIFICAÇÃO
O TÉCNICA
A
17.6.1. Oss licitantes deverão ap
presentar Atestado
A
de
e capacidad
de técnica, fornecido por
p pessoa
a
jurídica de
e direito púb
blico ou privvado, que comprove
c
a aptidão da
a licitante pa
ara o desem
mpenho de
e
atividade pertinente e compattível em características com o objeto de
esta licitaç
ção e com
m
e igual ou superior que
e o licitado.
quantidade
17.6.2. Liccença de funcionamentto (Alvará), em vigor, expedida
e
pelo Estado ou Municíp
pio da sede
e
da licitante
e e Licença da Vigilânccia Sanitária
a do domicillio do Licitante.
17.7.PARA
A O CUMPRIMENTO DO DISPO
OSTO NO IN
NCISO V, DO
D ART. 27
7 DA LEI Nº
N 8.666/93,
a licitante deverá forn
necer Decla
aração de que
q a emprresa não po
ossui em se
eu quadro de pessoall
empregado
o(s) menorr(es) de 18
8(dezoito) anos em trabalho
t
no
oturno, perigoso ou insalubre e
menores de
d 16 (dezesseis) anoss, salvo na condição
c
de
e aprendiz e a partir de 14 (quato
orze) anos ,
em cumprimento ao disposto
d
no
o inciso XX
XXIII do art. 7º da Con
nstituição Federal de 1988
1
e noss
termos do inciso V do
o art. 27 da Lei nº 8.66
66/93, o qua
al foi acresccido pela Le
ei Federal nº
n 9.854/99,,
regulamen
ntada pelo Decreto
D
nº 4.358,
4
de 5 de setembrro de 2002.
17.8 A Decclaração me
encionada no
n item 17.7 deste Ediital, deverá SER INSERIDA NO ENVELOPE
E
E
DE DOCUMENTAÇÃ
ÃO PARA HA
ABILITAÇÃ
ÃO, podendo
o o licitante
e basear-se no modelo
o contido no
o
Anexo IV.
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RA O CUMP
PRIMENTO
O DO DISPO
OSTO NO INCISO VIII, DO ART..4º DA LEI FEDERAL
L
17.9. PAR
Nº 10.520//02, a licitan
nte deverá apresentar Declaração
o, conforme
e modelo co
onstante no
o ANEXO V
deste Edita
al.
17.9.1. De
eclaração de
d cumprim
mento dos requisitos
r
de
d habilitaçção no pressente Certa
ame, a serr
fornecida NO ATO DO CRED
DENCIAME
ENTO e FORA
F
dos envelopess de propo
osta e de
e
documenta
ação;
17.9.2. A apresentaçã
a
ão de docum
mentos com
m o prazo de validade expirado
e
accarretará a inabilitação
o
do propon
nente. E para
p
os do
ocumentos cujo prazo
o de valida
ade não vvenha exprresso, será
á
considerad
do o prazo como de até
a 180(cen
nto e oitenta) dias an
nteriores a da data pre
evista para
a
apresentaçção da prop
posta.
17.9.3. Co
onstatado o atendime
ento às exigências fix
xadas no edital,
e
o licitante será declarado
o
vencedor.
17.10. DAS AMOS
STRAS
17.10.1. Os
O licitantes vencedore
es dos Itenss deverão apresentar
a
o
obrigatoriam
mente no prazo
p
de 48
8
horas apó
ós o encerrramento da sessão de julgame
ento, amosstras dos p
produtos na
a sede da
a
Secretaria Municipal de
d Educaçã
ão deste mu
unicípio de Ibipitanga--BA, para a nutricionistta Erydiane
e
os no período de 08:00
0 as 12:00 horas.
h
Silva Santo
17.10.2. As
A amostrass solicitadas devem estar
e
em su
ua embalag
gem origina
al, indicando
o a marca,,
validade, sem
s
apresentar nenhum
m tipo de alteração. De
evem também atenderr, obrigatoriamente, ass
mesmas especificaçõ
ões técnicass constantess da propos
sta.
amento das amostras, a nutricionista responssável emitirrá um parec
cer técnico,
17.10.3. Após o julga
que atesta
ará a aceita
abilidade do
os produtoss licitados. (em atendimento ao art. Resolu
ução 38 do
o
FNDE de 16/07/2009,
1
, art. 25).
17.5. Os produtos não
n
aceitoss deverão ser substittuídos e submetidos a nova an
nálise pela
a
nutricionistta.
1 – SESSÃ
18
ÃO PÚBLIC
CA DE ABE
ERTURA DO PREGÃO
O
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18.1 – No dia, hora e local desiignado no Item
I
6deste
e edital, será realizada
a sessão pública para
a
recebimento das prropostas e da documentação de habilita
ação, enve
elopes nr. 01 e 02
2
respectivamente;
18.2 – Abe
erta a sessã
ão, os interressados ap
presentarão
o à equipe de pregão os envelop
pes nr. 01 e
02, bem como decclaração da
ando ciênccia de que
e cumprem
m plenamen
nte os req
quisitos de
e
o, conforme modelo do
o ANEXO V;;
habilitação
18.2.1 – Caso
C
qualq
quer propo
onente deixxe de apresentar a declaração
d
de cumprimento doss
requisitos de
d habilitaçção poderá assinar tal declaração
d
disponibilizzada na sesssão pela Pregoeira;
P
18.3 – A equipe do prregão proce
ederá à abe
ertura dos envelopes
e
c
contendo
ass propostas de preços,,
ordenando
o-as em ordem crescen
nte de valorr, por item;
18.4 – Em seguida identificará em
e cada item
m a propos
sta de meno
or preço cujjo conteúdo
o atenda ass
especificaçções do edital;
18.5 – As propostas com
c
valor superior
s
em
m até 10% (dez por cen
nto) da proposta de menor
m
preço
o
serão classsificadas em
m ordem cre
escente;
18.6 – O conteúdo
c
das proposta
as indicada
as no item anterior
a
serrá analisado
o, desclass
sificando-se
e
aquelas cujo objeto não atend
da às espe
ecificações, prazos e condições fixados no
o edital. A
aceitabilida
ade do preçço será verificada some
ente após o encerrame
ento da fase de lances
s;
18.7 – Não
o havendo, no mínimo
o, três prop
postas válidas nos term
mos dos ite
ens 18.5 e 18.6, serão
o
selecionad
das até trêss melhores propostas e os seus autores convidados a participar dos lancess
verbais, qu
uaisquer que sejam os preços ofe
erecidos nas
s propostass escritas;
18.8 – Em
m caso de
e empate das
d
melho
ores propos
stas, na hiipótese do item ante
erior, todoss
proponente
es com o mesmo
m
preço
o serão con
nvidados a participar dos lances vverbais;
18.9 – Em
m seguida, será
s
dado início
i
à etapa de apre
esentação de
d lances vverbais, form
mulados de
e
forma suce
essiva, inferriores à pro
oposta de menor
m
preço;
18.10– A pregoeira
p
co
onvidará ind
dividualmen
nte as Prop
ponentes cla
assificadas,, de forma sequencial,
s
a apresenttar lances verbais,
v
a pa
artir do auto
or da propo
osta classificcada de ma
aior preço e os demaiss
em ordem decrescentte de valor, decidindo-sse por meio
o de sorteio
o no caso de
e empate de
e preços;
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18.11– O encerrame
ento da fasse competiitiva dar-se
e-á quando
o, indagado
os pela pre
egoeira, ass
Proponentes manifesttarem seu desinteress
d
e em apres
sentar novoss lances;
18.12– A ausência
a
de represen
ntante crede
enciado ou a desistên
ncia em apresentar lance verbal,
quando co
onvocado pe
ela pregoeirra, implicará
á a exclusão da Proponente da ettapa de lanc
ces verbaiss
e na manu
utenção do
o último pre
eço apresen
ntado pela Proponente
e, para efe
eito de orde
enação dass
propostas;
es verbais, será
s
verifica
ada a confo
ormidade en
ntre a propo
osta escrita
a
18.13– Caso não realizem lance
p
por item e o valo
or estimado
o para a licittação;
de menor preço
18.13.1 – Havendo
H
em
mpate na proposta esccrita e não sendo
s
oferttados lances, a classifiicação será
á
efetuada por
p sorteio, na mesma sessão;
18.14– Qu
uando comp
parecer um único Prop
ponente ou houver uma
a única proposta válida
a, caberá à
pregoeira verificar
v
a aceitabilidad
a
de do preço
o por item offertado;
18.15– De
eclarada enccerrada a etapa
e
de lan
nces e clas
ssificadas as
a ofertas na ordem crrescente de
e
valor por ittem, a pregoeira exam
minará a ace
eitabilidade do preço da primeira cclassificada
a, decidindo
o
motivadam
mente a resp
peito;
18.16– Co
onsiderada aceitável a proposta de menor preço por item, obed
decidas as exigênciass
fixadas no
o edital, será aberto o envelope
e nr. 02 “D
DOCUMENT
TAÇÕES” d
de seu dete
entor, para
a
confirmaçã
ão das suas condições habiilitatórias, sendo-lhe facultado o sanea
amento da
a
documenta
ação na pró
ópria sessão
o, observad
do o dispostto no item 18.1;
1
18.17– Co
onstatado o atendimento das exigências de habilitação
h
elhor preço
o
fixadas no edital, o me
por item se
erá declarad
do vencedo
or na ordem
m de classific
cação;
18.18– Se
e a Propone
ente desate
ender às exxigências ha
abilitatórias, a pregoeira examina
ará a oferta
a
subsequen
nte, verifica
ando a habilitação da Proponente, na orrdem de classificação
o, e assim
m
sucessivam
mente, até a apuraçã
ão de uma proposta que atenda
a ao editall, sendo a respectiva
a
Proponente declarada
a vencedora
a;
n itens 18
8.13, 18.14,, 18.15 e 18
8.18, o preg
goeiro poderá negociarr
18.19– Nas situaçõess previstas nos
p
que sejja obtido prreço melhorr por item;
diretamentte com a Prroponente para
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18.20– Tod
dos os documentos se
erão coloca
ados à dispo
osição dos presentes para exame
e e rubrica,,
conforme preceitua
p
o artigo 43 § 2º da Lei de
d Licitaçõe
es;
18.21– A manifestaçã
m
ão da intençção de interpor recurso
o será feita
a no final da
a sessão, co
om registro
o
em ata da síntese dass suas razõ
ões;
r
con
ntra decisão
o da pregoeira e sua eq
quipe de ap
poio terá efe
eito suspens
sivo;
18.22– O recurso
18.23– O acolhimento de recu
urso importará a invalidação apenas dos atos insusc
cetíveis de
e
mento;
aproveitam
18.24– A falta
f
de ma
anifestação motivada da Propone
ente na sesssão imporrtará a deca
adência do
o
direito de recurso;
r
18.25– Caso, excepcionalmente, seja suspe
ensa ou encerrada a sessão
s
ante
es de cump
pridas todass
es devidam
mente rubricados pela
a pregoeira e pelass
as fases preestabellecidas, oss envelope
Proponentes, ficarão sob a guard
da da prego
oeira, sendo exibidos às
à Propone
entes na rea
abertura da
a
essão previa
amente marcada para prosseguim
mento dos trabalhos;
sessão ou na nova se
p
para formulação
o de lancess verbais e o valor entrre lances poderão ser acordadoss
18.26– O prazo
entre os crredenciadoss e a Prego
oeira, por occasião do in
nício da sessão pública
a.
19– ADJUDICA
AÇÃO E HO
OMOLOGA
AÇÃO
19.1 – Casso não haja
a recurso, a pregoeira, emitirá Parrecer para adjudicação
a
o do objeto do certame
e
à Proponente detento
ora do meno
or preço po
or item, enca
aminhando o processo
o para homologação e
ão pelo Preffeito Municipal;
adjudicaçã
19.1.1 – Nesta hipóte
ese, a prego
oeira decidirá sobre os
s recursos e encaminh
hará o proce
esso ao Sr.
Prefeito Municipal parra homologa
ação do pro
ocedimento
o licitatório;
omologação
o desta licittação não obriga
o
a Adm
ministração à aquisição
o do objeto licitado.
19.2 – A ho
20 – ES
SCLARECIMENTO
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20.1– As empresas
e
i
interessada
as poderão requerer esclarecime
e
nto sobre o presente pregão ao
o
Departame
ento de Licitações pelo
p
fax (7
77) 3674-2
2022 ou através
a
do endereço eletrônico
o
cpl.ibipitan
nga@gmail.com, até 02
2 (dois) diass úteis ante
es da data marcada
m
para o pregão
o;
20.2– Em
m caso de não solicitação de esclarecim
mentos e in
nformaçõess pelas Prroponentes,,
pressupõe
e-se que oss elementoss fornecidoss são suficientemente claros e p
precisos, nã
ão cabendo
o
posteriorm
mente o direito a qualqu
uer reclama
ação.
21 – DIS
SPOSIÇÕES
S FINAIS
21.1– Os casos
c
omisssos serão re
esolvidos pela Pregoeira em conjunto a Equiipe de Apoio;
21.2– Fica
a eleito o fo
oro da com
marca de Macaúbas-BA
A, com excclusão de q
qualquer ou
utro, para a
propositura
a de qualqu
uer ação refferente à prresente licita
ação e/ou contrato
c
dela
a decorrentte;
21.3– O pagamento
p
será efetua
ado até o décimo dia
a após a entrega
e
do OBJETO ora
o licitado,
mediante emissão
e
de
e ORDEM DE
D COMPR
RA devidamente assina
ada pelo Prrefeito e apresentação
o
da respecttiva nota fiscal de acorrdo a necesssidade do CONTRATA
C
ANTE, send
do o frete po
or conta do
o
CONTRAT
TADO.
21.4- O ob
bjeto do pre
esente preg
gão deverá
á ser entreg
gue conform
me especificcações con
nstantes no
o
ANEXO I deste
d
Edital observand
do o seguintte:
21.4.1- Ca
aso algum
m produto não corressponda ao
o exigido no
n instrumento convo
ocatório, a
contratada
a deverá prrovidenciar no prazo máximo
m
de
e 03 dias, contados
c
da data de notificação
o
expedida pela
p
contra
atante, a su
ua adequaçção, visand
do o atendimento dass especifica
ações, sem
m
prejuízo da
a incidência
a das sanções previsttas no instrumento con
nvocatório, na Lei n.º 8.666/93 e
no Código de Defesa do Consum
midor;
onter todas
s as inform
mações ne
ecessárias à perfeita
a
21.4.2- O material entregue deverá co
ação dos mesmos, em
e
Língua
a Portugue
esa, como marca, co
omposição e demaiss
caracteriza
especificaçções necessárias para
a a perfeita caracterizaç
c
ção do prod
duto.
21.4.3- O objeto destta licitação deverá serr entregue, conforme a necessida
ade da Adm
ministração,,
ão de Nota de Empenh
ho ou Pedid
do de Comp
pra, no endereço Av. C
Cleriston An
ndrade, 815
5
sob emissã
– centro – Ibipitanga-B
BA.
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21.4.5– Os
O produtoss à serem entreguess deverão ser de 1ªª qualidade
e, estando sujeitos a
devolução;
21.4.6– É IMPRESCIN
I
NDÍVEL QU
UE SEJA IN
NFORMADA
A A MARCA
CA DO PRO
ODUTO OFE
ERTADO;
21.5 A Pre
efeitura Municipal de Ibipitanga se
s reserva o direito de
e, a qualqu
uer tempo, revogar ou
u
anular, tota
al ou parcia
almente, a presente
p
liciitação e des
sclassificar qualquer proposta ou todas elas,,
obedecend
do o disposto nos artig
gos 48 e 49 da Lei 8.66
66/93 com suas
s
alterações;
21.6– É facultada à Pregoeira
P
ou
u Autoridad
de Superior, em qualqu
uer fase da licitação, a promoção
o
de diligênccia destinad
da a esclare
ecer ou a co
omplementa
ar a instruçã
ão do proce
esso;
21.7– As Proponente
es são resp
ponsáveis pela fidelidade e legittimidade da
as informaç
ções e doss
documento
os apresenttados em qu
ualquer fase
e da licitaçã
ão;
21.8– Fica
am à disposição dos intteressados no Departa
amento de Licitações
L
d
da Prefeitura
a Municipall
de Ibipitan
nga, nos dias úteis, das
d
8h às 12h, todos
s os eleme
entos que compõem o presente
e
processo licitatório pa
ara análise de seus asspectos form
mais e lega
ais, mediantte solicitaçã
ão escrita e
dirigida ao Departame
ento de Licitações, con
nforme dete
ermina o arttigo 63 da L
Lei 8.666/93
3.
22. DOS ANEX
XOS
22.1 – Inte
egram o pre
esente edita
al os seguinttes anexos::
Anexo 01 – Minuta do
o Contrato;
Anexo 02 – Modelo de
d Proposta
a de Preço e Termo de
e Referência
a;
Anexo 03 – Modelo de
e procuraçã
ão para prática de atos
s concernen
ntes ao certtame;
Anexo 04 – Modelo de
e declaraçã
ão de declaração de prroteção ao trabalho
t
me
enor.
Anexo 05–
– Modelo de declara
ação de pleno conhe
ecimento e atendimen
nto às exig
gências de
e
habilitação
o;
Anexo 06-Modelo de declaração de desimpedimento de Licitar e Contratar
C
Anexo 07 – Folha de Dados para
a Elaboraçã
ão de Contra
atos
Ibitipitanga
a-Ba, 09 de abril de 2019.
Laís Venânccia Oliveira Paixão Vieira
P
PREGOEIR
RA
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EGÃO PRES
SENCIAL Nº.
N 024-2019-PP
PRE
ANEXO I - MINUTA
M
DE CONTRAT
TO
A PREFEITURA MUN
NICIPAL DEIBIPITAN
NGA , ESTA
ADO DA BA
AHIA, Pesssoa Jurídica
a de Direito
o
n Andrade, Sn- centro-- Ibipitanga
a-Ba, inscrita no CNPJJ
Público Intterno, com sede na Avv. Cleriston
sob

Nº

________
________

neste

a
ato

repres
sentada

_________
__________
_________
__________
__________
_______,

p
pelo

Preffeito

inscrito

no

Municipal
CPF
C

Sr.
nºº

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, a seguir denominad
da simples
smente CO
ONTRATAN
NTE, e a empresa,
..............................................................., insccrita no CNPJ sob N°....................................., com sede
e
na ..........................................................................., reprresentada por
p xxxxxxxxxxxxx, inscrrito no CPF
F
nºxxxxxxxxxxxxxxx,

a seguir den
nominada simplesmente CONTRATADA, firmam ne
esta ato, o

presente contrato,
c
na forma e co
ondições que se seguem:
CL
LÁUSULA PRIMEIRAP
- DO OBJETO
O presente
e contrato tem
t
por objjeto aquisiçção de gêneros alimen
ntícios desttinados ao preparo da
a
merenda escolar
e
doss estudante
es da rede
e pública de
e ensino do
d município de Ibipitanga, para
a
entrega de
e forma parccelada, con
nforme espe
ecificadas no
n Edital do
o Pregão Prresencial nºº 024-2019-PP e seus anexos.
o Único – Estão
E
inclussos nos valo
ores das prropostas oss gastos com combusttíveis, frete,,
Parágrafo
seguro, trib
butos, obrig
gações traba
alhistas parra a entrega
a dos produ
utos adquirid
dos.
CLÁUSULA SEGUN
NDA – REG
GIME DE EX
XECUÇÃO
O Regime
e de Execução do pre
esente Con
ntrato é de Menor Pre
eço por ite
em, conform
me Planilha
a
Orçamentá
ária de Pre
eços aprese
entada pela
a CONTRAT
TADA, em obediência
a ao Edital do Pregão
o
Presencial N° 024-2
2019-PP e seus An
nexos, que
e a este integra,
i
ind
dependente
emente de
e
o, e à Lei Federal N°° 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações introduzida
as pela Leii
transcrição
Federal N°° 8.883/94.
CLÁ
ÁUSULA TE
ERCEIRA – DOS PRA
AZOS
3.1 O prazzo estabeleccido para en
ntrega total dos materiiais, objeto desta licitaçção, é até 31.12.2019,
3
a contar da
d assinatu
ura do resspectivo terrmo de contrato, con
ntra a entre
ega da “O
ORDEM DE
E
COMPRA”” emitida pe
ela PREFEIITURA MUN
NICIPAL DE IBIPITAN
NGA, ou qu
uando da en
ntrega totall
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dos quanttitativos que
e constitue
em o objeto
o do contrato, prevalecendo o que ocorre
er primeiro..
Podendo ser
s prorroga
adas por iguais e suce
essivos períodos, até o limite de 6
60 meses observadas
o
s
as disposiçções ao art.. 57 da Lei 8.666/93;
8
3.2 As obsservações sobre
s
o reccebimento dos
d materia
ais deverão ser efetuadas até 5 (cinco)
(
diass
da sua enttrega; e
3.3 Sublin
nha-se que
e o objeto
o contratad
do será fo
ornecido, mediante a
ato discric
cionário da
a
administração, no ate
endimento das necesssidades pú
úblicas, com
m prazo de
e entrega do
d materiall
solicitado de até 15 (quinze) dia
as contados da solicittação emitid
da, observa
ando-se, en
ntretanto, o
v
desste instrume
ento contrattual.
prazo de vigência
3.4 Diante
e da discrricionarieda
ade da administração
o, no toca
ante a aqu
uisição dos
s produtoss
contratado
os, e devido
o a peculiaridade deste
e certame, fica
f
consign
nado que a parte contrratante não
o
se obriga a adquirir to
odos os prod
dutos avenççados, sem
m que com issto importe em inadimplência.
CLÁUSUL
LA QUARTA
A– PREÇO
O E CONDIÇ
ÇÕES DE PAGAMENT
P
TO E REAJ
JUSTAMEN
NTO
4.1

O

Preço

Total

para

a
aquisição

R$..........................................................resultante

das
s

do

o
objeto

quantida
ades

co
ontratado
consstantes

da
a

é

de
e

Planilha
a

Orçamentá
ária e da prroposta de Preços,
P
objeto do Edita
al do Pregã
ão Presenciial Nº. 024--2019-PP e
da Ata de negociação
o feita pela pregoeira.
p
agamentos devidos à Contratada
a serão efe
etuados atra
avés de che
eque, ordem bancária
a
4.2. Os pa
ou crédito
o em conta
a corrente, no prazo de até 08
8 (oito) dia
as úteis, ccontados da
d data da
a
apresentaçção da Nota
a Fiscal/Fattura, devida
amente ates
stada a exe
ecução conttratual, desd
de que não
o
haja pendê
ência a ser regularizad
da pelo conttratado, tudo na forma da entrega
a parcelada do produto
o
e do crono
ograma de desembolso
d
o.
4.3. Em havendo
h
a
alguma
pen
ndência im
mpeditiva do
o pagamen
nto, será considerada data da
a
apresentaçção da fatura aquela
a na qual ocorreu
o
a regularizaçção da pen
ndência po
or parte da
a
contratada
a.
4.4 O pag
gamento nã
ão isenta a CONTRA
ATADA da responsabiilidade de correção dos
d
erros e
imperfeições porventu
ura apresen
ntados apóss a liberação
o.
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4.5. O CO
ONTRATAD
DO fica obrigado a emitir
e
Nota Fiscal, pa
ara pagame
ento do ob
bjeto desta
a
licitação.
CLÁUSU
ULA QUINT
TA – ORIGE
EM DE REC
CURSOS
As despessas decorre
entes do forrnecimento contratados com base
e no Edital do Pregão Presenciall
Nº.024-201
19-PP, corrrerão à conta
c
de recursos constantes
c
ões consig
gnadas no
o
de dotaçõ
Orçamento
o Municipal para o exe
ercício corre
ente a saberr:
02.04.00 – SECRETA
ARIA DE ED
DUCAÇÃO
2.098 – Ma
anutenção do
d Ensino Básico
B
2.100 – Prrograma de Alimentaçã
ão Escolar – PNAE
2.235 – Ma
anutençãod
da Educação Infantil
2295 – Outros Progra
amas do FN
NDE
Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 – Ma
aterial de co
onsumo
FONTE DE
E RECURSO: 00/01/15
5
CLÁU
USULA SEX
XTA – DIRE
EITOS E OB
BRIGAÇÕE
ES DAS PA
ARTES
6.1 -DA CO
ONTRATAD
DA:
6.1.1- A CONTRATA
C
ADA deverá
á seguir a especifica
ação da pla
anilha orça
amentária (Anexo
(
II deste contrrato.
Proposta de
d Preços) constantes
c
6.1.2 - A CONTRATA
ADA será legal e fina
anceiramen
nte responssável por to
odas as ob
brigações e
compromisssos contra
aídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem co
omo, peloss
encargos trabalhistas
t
s, previdencciários, fisca
ais, securitá
ários, comerrciais e outros fins, a eles
e
não se
e
vinculando
o a CONTRA
ATANTE a qualquer títtulo, nem mesmo
m
ao de solidaried
dade;
6.1.3 - A CONTRATA
C
ADA assum
me inteira re
esponsabilid
dade pelos danos ou prejuízos causados
c
à
CONTRAT
TANTE ou a terceiro
os, decorre
entes de dolo
d
ou cu
ulpa, negligência, im
mperícia ou
u
imprudênccia, na exe
ecução do objeto desste Contratto, diretam
mente, por seus prepostos e/ou
u
empregado
os,

não

excluindo

ou

reduzzindo

ess
sa

responssabilidade,

a

acompanhamento feitto pela CON
NTRATANT
TE ou por se
eus preposttos;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RORDBS2EJ09JYOCIR1TCMQ

Esta edição encontra-se no site: www.ibipitanga.ba.gov.br

fiscaliização

ou
u

Quinta-feira
11 de Abril de 2019
114 - Ano VI - Nº 1216

Ibipitanga

PREFE
EITURA MU
UNICIPAL DE
D IBIPITANGA
Av. Clériston And
drade, 815 – Centro
CEP 46.540-000
4
– Ibipitanga
a – Bahia
CNPJ Nº. 13.781.364/0001-0
06
Telefa
ax: (77)3674
4-2202

6.1.4 – - A CONTRA
ATADA assu
umirá a ressponsabilida
ade total pe
ela entrega
a dos produ
utos, objeto
o
deste Conttrato.
6.1.5 - A CONTRA
ATADA obrriga-se a recompor todo e qu
ualquer pro
oduto recu
usado pela
a
Fiscalizaçã
ão da CONT
TRATANTE
E, em tempo
o hábil, sem
m prejuízo do
d prazo fina
al;
6.1.6 - Obrriga-se a CO
ONTRATAD
DA pelas de
espesas com
m a entrega
a dos produ
utos.
6.1.7 – Re
econhecer os
o direitos da
d administtração, em caso de re
escisão adm
ministrativa prevista no
o
Artigo 77 da
d Lei 8.666
6/93;
6.1.8 – A CONTRA
ATADA ob
briga-se a manter, durante
d
tod
da execuçção do contrato, em
m
compatibiliidade com as obrigaçções por eles
e
assum
midas todas as condiçções de ha
abilitação e
qualificaçã
ão exigida na Licitação.
6.2 - DA CONTRATA
C
ANTE:
6.2.1 - Pag
gar conform
me estabele
ecido na Cláusula Quarta, as ob
brigações fin
nanceiras decorrentes
d
s
do presentte Contrato,, na integralidade dos seus
s
termos;
6.2.2 – Fisscalizar e co
onferir o ma
aterial forne
ecido pela Contratada.
C
CLÁUSUL
LA SETIMA
A – ISENÇÃ
ÃO DE PEN
NALIDADE
7.1 - Considerando que os pa
agamentos serão efettuados apó
ós a entreg
ga dos produtos, não
o
havendo assim
a
nenhu
um risco futturo para o Município, contudo ficca estipulado multa de 30% (trinta
a
por cento) incidindo sobre
s
violação das clá
áusulas deste Contratto, inclusive
e no caso de
d vicio na
a
qualidade constatada.
CL
LÁUSULA OITAVA
O
– DA
D INEXEC
CUÇÃO E DA
D RESCIS
SÃO
8.1 - A CONTRATA
C
ANTE pode
erá rescind
dir, unilaterralmente, este
e
Contra
ato, indepe
endente de
e
interpelaçã
ão judicial ou
o extrajudiccial, sempre
e que ocorre
er por parte
e da CONTR
RATADA:
8.1.1 - O não
n cumprim
mento, ou cumpriment
c
to irregular, de cláusula
as contratuais, especifficações ou
u
prazos;
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8.1.2 - A subcontrataçção total ou
u parcial do objeto destte contrato, a associaçção da CON
NTRATADA
A
m, a cessão
o ou transfe
erência, tota
al ou parcia
al, bem com
mo a fusão, cisão ou incorporação
o
com outrem
sem a prévvia autoriza
ação por esccrito da CONTRATANT
TE;
8.1.3 - O desatendim
d
mento pela CONTRATA
ADA das determinaçõ
d
ões regulare
es da Fisca
alização da
a
CONTRAT
TANTE, bem
m como doss seus supe
eriores;
8.1.4 - O cometimen
nto reiterad
do de falta
as na entre
ega dos prrodutos, an
notadas na
a forma do
o
parágrafo primeiro do
o artigo 67 da
d Lei núme
ero 8666/93
3 de 21/06/9
93;
8.1.5 - A decretação de
d falência, insolvência
a ou concorrdata da CO
ONTRATAD
DA;
o caso de
e concorda
ata é faculttado à CO
ONTRATAN
NTE manter o contra
ato, com a
8.1.6 - No
CONTRAT
TADA, assu
umindo ou não o controle das atividades que julgar necessárrias, a seu
u
exclusivo juízo, de forma
f
a permitir a conclusão
c
da
d entrega
a dos prod
dutos sem prejuízo à
Administra
ação;
8.1.7- A disssolução da
a CONTRA
ATADA;
8.1.8 - A alteração
a
so
ocial ou a modificação
m
o da finalida
ade ou da estrutura
e
da
a CONTRA
ATADA, que
e
prejudique
e a execução do contra
ato;
8.1.9 - Ocorrendo
O
a rescisão
o nos term
mos do ite
em 8.1 accima citado
o, acarretará para a
CONTRAT
TADA, as conseqüênc
c
cias contida
as no artigo
o 80 da Le
ei Nº 8666//93 de 21/0
06/93, sem
m
prejuízo de
e outras san
nções previstas na cita
ada Lei.
8.2 - A rescisão contra
atual poderrá também ocorrer
o
das
s seguintes formas:
p ato unila
ateral e esccrito da CON
NTRATANT
TE, nos casos acima enumeradoss
8.2.1 - Detterminada por
nos itens de
d 8.1.1 a 8.1.9,
8
ou outtros contido
os na Lei Nºº. 8666/93 de
d 21/06/93
3;
8.2.2 - Amigável, por acordo entrre as partess CONTRAT
TANTES, desde que h
haja conven
niência para
a
a CONTRA
ATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou
o administtrativa deve
erá ser pre
ecedida de autorização escrita e
fundamenttada da auto
oridade com
mpetente da
a CONTRA
ATANTE;
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8.2.2.2 - Quando
Q
a rescisão
r
occorrer, sem
m culpa da CONTRAT
TADA, será ressarcido
o a este oss
prejuízos regularment
r
te comprova
ados que houver sofrid
do, tendo diireito a:
a) Pagame
entos devido
os pela exe
ecução do contrato
c
até a data da rescisão;
r
8.2.3 - Jud
dicial, nos te
ermos da legislação em
m vigor.
CLÁU
USULA NON
NA – COND
DIÇÕES GE
ERAIS
9.1 - A CO
ONTRATAN
NTE reservva-se o dire
eito de suspender tem
mporariamen
nte a execu
ução deste
e
Contrato, quando
q
neccessário po
or conveniên
ncia dos se
erviços ou da
d Administtração, resp
peitados oss
limites lega
ais e os dire
eitos assegurados à CONTRATAD
DA;
9.2- Integram o prese
ente Contratto, independentemente
e de transcrição, o Edital e seus Anexos
A
ea
Proposta de
d Preços da
d CONTRA
ATADA;
9.3 – Não Será permitidos a CO
ONTRATADA
A, Sub-emp
preitar de fo
orma parcia
al ou, ainda
a, sub-rogarr
este Contrrato;
9.4 – Este
e contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir
d
alguma dúvida em casoss
omissos.
C
CLÁUSULA
A DÉCIMA – DO FORO
O
10.1 - As partes
p
signa
atárias deste
e Contrato elegem o Foro
F
da Com
marca de MACAÚBAS, do Estado
o
da Bahia, com renúnccia expresssa a qualquer outro, po
or mais privvilegiado qu
ue seja. E por
p estarem
m
justas e co
ontratadas, assinam o presente Contrato,
C
em
m 03 (três) vias de igu
ual teor e único efeito,
na presençça das teste
emunhas ab
baixo.
_________
__________
___ Ba, ___
_de______
__________
_de XXXXX.
____
__________
__________
__________
_________
__________
_____
CO
ONTRATAN
NTE
____
__________
__________
__________
_________
__________
_____
CO
ONTRATAD
DO
T
Testemunha
as:
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ANEXO II - PRO
OPOSTA COMERCIAL
L
FOR
RNECEDOR
R:
CNP
PJ:

PREGÃ
ÃO PRESEN
NCIAL N° 0
024-2019- PP
P

END
DEREÇO:

DATA DE
D PUBLIC
CAÇÃO:XX--XX-XX

CID
DADE:

ABERT
TURA DE PROPOSTA
AS: XX/XX/X
XXXX

EST
TADO:

TELEFO
ONE: (77) 3674-2022
3

OBJ
JETO: Aqu
uisição de gêneros alimentícioss destinado
os ao pre
eparo da m
merenda escolar doss
estu
udantes da rede públicca de ensin
no do muniicípio de Ib
bipitanga, pa
ara entrega
a de forma parcelada,,
confforme espe
ecificadas no
o Edital.
Valor
ITEM
ão dos itens
Quan
ntidade
Valor
Unitário
Descriçã
total
01
Arroz branco, polido,, não parbo
olizado, grão
os 3.000 pacotes
inteiros, longo
l
fino, tipo
t
1, emba
alagem de 1
kg, com identificaçã
ão do produto, prazo de
e
m informaçã
ão nutricional.
validade e tabela com
800 pacotes
02
Arroz parbolizado
p
o longo, fino
o, tipo 1. O
p
produto
o deve estar isento de sujidade e
materiaiis estranhoss. Embalagem de 1kg,,
conttendo dado
os de identifficação,
procedên
ncia, data de fabricação e validade
mínima de
d seis messes a partir da entrega
a.
4.000
03
Pão, tip
po cachorro
o-quente, ingredientes
farinha trig
go/fermento
o/sal/açúcarr/ margarina
a e quilog
gramas
água, peso 50 g
04
Pão tipo frrancês de sal.
s Fabricad
do no mesm
mo
3.000
dia da
a entrega.
gramas
quilog
100
05
Sal, tipo
o refinado, aplicação alimentícia,
a
caracteríssticas adicio
onais teor mínimo
m
clore
eto
quilog
gramas
de sódio 98,5%
%, pacote de
d 1kg
06
Tomate longa vida, co
om polpa firme e intacta,
2
200
ara salada, coloração vermelha
v
e
quilog
gramas
ideal pa
uniforme de maturação
m
m
média.
07
Cenoura
a tipo comum
m, sem folh
has, primeira
a
3
300
qualidade
e, tamanho médio, sem
m ferimento
os
quilog
gramas
ou defeito
os de colora
ação uniform
me e brilhos
sa.
08
Cebola brranca, tama
anho médio,, consistênc
cia
2
200
firme, sem
m ferimentoss ou defeito
o, sem indíc
cio
quilog
gramas
de germ
minação. Kg
g
09
Batata ing
glesa tipo comum,
c
lava
ada tamanh
ho
5
500
grande ou médio, uniforme, in
nteira, sem
quilog
gramas
ferimentos ou defeittos, firme e com brilho,
sem co
orpos estran
nho ou terra
a aderida à
superfíccie externa.
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10

11

12

1.000
Maçã fugi, seleciona
ada, com po
olpa intacta e
quilog
limpa, co
om coloraçã
ão e tamanh
ho uniforme
e,
gramas
sem racchadura ou cortes na casca,
c
sem
manchass machucad
duras, bolores ou outro
os
defeitos que
q possam
m alterar sua
a aparência e
qualidade
e. Embalado
o em sacoss plásticos de
d
1
1kg.
Mamão papaya
p
ou havai
h
de boa qualidade
e,
2
200
casca sã, com taman
nho e cor uniforme, sem
quilog
gramas
rupturass, sem dano
os físicos e mecânicos,
isento de partes
p
putridas. Deven
ndo estar be
em
desenvolvvidos, com 80
8 a 90% de maturaçã
ão.
Embala
ados em sa
acos plástico
os de 1kg.
Compo
osto lácteo de boa solu
ubilidade 2.000 pacotes
embalado
o em pacote
e de 800g, aluminizada
a.
Data de fa
abricação de
e acordo co
om as norm
mas
ou resoluçções vigente
es da ANVISA/MS. De
eve
conter o soro
s
do leite
e, fonte de ferro
f
e zinco
o,
vitaminas (A
A, C, D) e cá
álcio.
Total

Obs
s.: Não é ob
brigatória a cotação de
e todos os itens
i
desta licitação.
N preços propostos estão
Nos
e
inclusos todos oss custos e despesas,
d
e
encargos
e incidências, diretos ou
u
indirretos, inclussive IPI ou ICMS, se houver
h
incidê
ência, não importando a natureza
a, que recaia
am sobre o
fornecimento do
o objeto da presente liccitação, incllusive o frette, a carga e descarga,, que correrrão também
m
por nossa contrra e risco.
Prazo de validade da pre
esente proposta ______
______(___
___________
________) d
dias da data
a estipulada
a
para
a sua aprese
entação não
o inferior a 60
6 (sessenta
a) dias.
D
Declaramos
que esta prroposta, noss termos do
o edital, e firrme e concrreta, não no
os cabendo desistência
a
aposs a fase de habilitação, na forma do
o art. 43, § 6o,
6 da Lei n°°. 8.666/93 com
c
suas allterações.
Loca
al e Data:
Nom
me:
Assinatura:
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TERMO DE
D REFERÊ
ÊNCIA (ANE
EXO II)

1. OBJETO
O
DA
A CONTRA
ATAÇÃO
Aquisição pela
a Prefeitura
a Municipal de Ibipitanga de gê
êneros alimentícios de
estinados ao
a
erenda esccolar da re
ede municipal de ensino do m
município, com
c
entreg
ga
preparo da me
elada de acordo
a
a ne
ecessidade da secreta
aria de edu
ucação, me
ediante a expedição
e
d
de
parce
ordem de compra pelo seto
or responsá
ável.

D
O DOS SER
RVIÇOS
2. DESCRIÇÃO
Os itens
i
deverrão ser en
ntregues mensalmente
m
e ou confo
orme nece
essidade da
as unidade
es
esco
olares, com base em lissta de com
mpras entreg
gue ao fornecedor com
m no mínimo 15 dias de
d
anteccedência.
Cabe
e ao forneccedor, a ob
brigatoriedad
de em entrregar os ite
ens conform
me descriçã
ão detalhad
da
em edital,
e
deve
endo qualqu
uer alteraçã
ão ser prev
viamente co
omunicada aos respon
nsáveis pelo
setorr de alimenttação escollar do municcípio.
Os re
esponsáveis pelo seto
or de alimen
ntação esco
olar do mun
nicípio pode
em vistoriar previamentte
o forrnecedor afim
a
de, avvaliar as co
ondições de
e armazenamento e estoque do
os produtoss,
busccando garan
ntir a segura
ança alimen
ntar dos iten
ns que serã
ão fornecido
os.

N
A DO SERV
VIÇO
2.1. NATUREZA
O serviço
s
tem
m a finalida
ade de obttenção de produtos específicoss em um período
p
pré
édeterrminado, vissando atender a dema
anda das un
nidades esccolares no p
período letiv
vo de 2019.
A na
atureza do serviço é considerad
da comum para fins do
d disposto
o no art. 4ºº do Decretto
5.450
0/05. (preg
gão obrigattório), cujoss padrões de qualida
ade possam
m serão objetivamentte
defin
nidos pelo edital,
e
por meio
m
de esp
pecificações
s usuais no
o mercado ((Art. 1º, parrágrafo únicco
da Le
ei 10.520/2002).

2.2. QUANTITA
Q
ATIVOS APROXIMADO
OS
Os ittens ora liccitados, ate
enderão ao publico escolar no an
no vigente de 2019, estimado
e
em
m
2.550
0 alunos, dispostos no
os turnos matutino,
m
ves
spertino e noturno
n
nass turmas reg
gulares, e os
o
aluno
os do pro
ograma ma
ais educaçção, os qu
uais realizzam três rrefeições diárias,
d
pois
perm
manecem no
o ambiente escolar em
m período inttegral.
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Foi utilizado
u
com
mo medida de quantita
ativo, as perr captas doss itens e a ffreqüência dos
d mesmo
os
no ca
ardápio já aprovado
a
pe
elo conselho
o de alimen
ntação esco
olar (CAE).

3. OBJETIVO
O
Atender a dem
manda da alimentação
a
o escolar do município
o no ano vvigente, e assegurar o
primento do
o cardápio já anteriormente apro
ovado pelo conselho d
de alimenta
ação escola
ar
cump
(CAE
E), e as normas do pro
ograma naciional de alim
mentação escolar
e
(PNA
AE).

J
TIVA
4. JUSTIFICAT
A co
ontratação pelo serviçço se justifiica, pela ob
brigatorieda
ade do mun
nicípio no cumpriment
c
to
das normas
n
do programa nacional
n
de alimentaçã
ão escolar (PNAE),
(
imp
plantado em
m 1955, bem
m
como
o contribuiir para a permanên
ncia do aluno na sala
s
de aula, seu crescimento
o,
dese
envolvimentto, aprendizzagem, ren
ndimento es
scolar, e a formação de hábitos alimentare
es
saud
dáveis, por meio da offerta da alim
mentação escolar
e
e de ações de
e educação
o alimentar e
nutriccionais aos alunos matriculados no
n município
o.

5. ESTIMATIV
E
VA DE CUST
TO
Foi realizado levvantamento
o de custo para
p
verifica
ação de disp
ponibilidade
e orçamentá
ária.

6. METODOLO
M
OGIA DE AVALIAÇÃO
A
O DE QUAL
LIDADE E ACEITE
A
DO
OS SERVIÇOS
A em
mpresa venccedora devverá fornece
er as amosttras em sua
a embalage
em original,, indicando a
marcca, validade, sem ap
presentar nenhum
n
tip
po de alte
eração. Devvem també
ém atende
er,
obrig
gatoriamentte, as mesm
mas especifiicações téc
cnicas consttantes da prroposta.
A avvaliação da
a qualidade e aceitação será realizada em escolas
e
do m
município, devidament
d
te
assin
nado por: (Nutricionistta, Coorden
nador do se
etor de Me
erenda esco
olar ou um membro do
d
consselho escolar e respo
onsável pe
ela escola e por no mínimo 10
0 alunos regularment
r
te
matriculados na
a rede Mun
nicipal), indicado pelo município com índice
e de aceita
abilidade nã
ão
endo ser infferior a 85%
% (oitenta e cinco por cento), con
nforme reso
olução /FND
DE/CD/N° 32
3
pode
de 10
0 de agosto
o de 2006, apenas
a
doss produtos pré-elaborad
p
dos.

7. DEVERES
D
D CONTR
DA
RATADA E DA CONTR
RATANTE
A CO
ONTRATAN
NTE, durantte a vigência
a do Contra
ato, compro
omete-se a:
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Efetuar o pagamen
nto à Conttratada, de acordo co
om o estab
belecido na
as Cláusula
as

I.

contrratuais.
Promove
er o acompa
anhamento e a fiscaliz
zação do forrnecimento dos itens, sob
s o

II.

ecto quantita
ativo e quallitativo, anotando em re
egistro próp
prio as falha
as detectadas;
aspe
III.

Comuniccar prontam
mente à Contratada,
C
, qualquer anormalid
dade no objeto
o
destte

instru
umento gen
nético de licitação e de
d Contrato
o, podendo recusar o recebimentto, caso nã
ão
estejja de acorrdo com as
a especificcações e condições estabeleciidas, neste
e Termo de
d
Refe
erência;
Notificar previamente à Contra
atada, quand
do da aplica
ação de pen
nalidades.

IV.

A CO
ONTRATAD
DA, durante a vigência deste Conttrato, comprromete-se a
a:
I..

Manter as
a condiçõe
es de habilittação e qua
alificação exxigidas durrante toda a vigência do
d

C
Contrato,
infformando a CONTRAT
TANTE a oc
corrência de qualquer alteração nas
n referida
as
c
condições;
III. Responssabilizar-se pelo forneccimento dos materiais, objeto deste termo de
d referência
re
espondendo civil e crim
minalmente
e por todos os
o danos, perdas
p
e pre
ejuízos que
e, por dolo ou
o
c
culpa
sua, de
d seus em
mpregados, prepostos, ou terceiro
os no exercício de suas atividadess,
v a, direta
vier
a ou indireta
amente, cau
usar ou prov
vocar à CO
ONTRATANT
TE e a terceiros;
IIII. Executarr todos os serviços correspond
c
ente às de
emandas d
descritas no
o Termo de
d
R
Referência.

8. VIGÊNCIA
V
C
CONTRATU
UAL
A co
ontratação referente ao
a fornecim
mento dos produtos
p
pe
ela contrata
ada estará vigente atté
31.12
2.2019, a partir da data
a da sua asssinatura.

9. GESTÃO
G
E FISCALIZA
AÇÃO DO CONTRATO
C
O
A gestão e fisscalização do
d serviço prestado pela
p
contra
atada, bem como a garantia
g
pela
segu
urança alim
mentar e qualidade dos produ
utos receb
bidos será realizada pelo seto
or
respo
onsável pela alimenta
ação escola
ar do munic
cípio, e pela
a nutricionissta respons
sável técnicco
pelo programa.
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ANEXO
O III
MOD
DELO DE PROCURA
AÇÃO PARA A PR
RÁTICA DE
E ATOS C
CONCERNENTES AO
CER
RTAME

Atravvés

do

presente

nto,
instrumen

Modalidad
de de Licita
ação

Núm
mero

PREGÃO
O PRESENC
CIAL

024--2019-PP

nome
eamos

e

constituím
mos

o(a)

Senhor(a
a)

......................................................, (n
nacionalidad
de, estado
o civil, prrofissão), portador
p
d
do
Registro de Ide
entidade nº .............., expedido
e
pe
ela .........., devidamen
nte inscrito no Cadastrro
de Pessoas Físicas
F
do
o Ministério da Faz
zenda, sob o nº ....., reside
ente à ru
ua
...................................................., nº ........ como nosso mandatário,
m
, a quem outorgamo
os
o procedime
ento licitató
ório indicad
do
ampllos poderess para praticar todos os atos relativos ao
acim
ma, conferind
do-lhe pode
eres para:
(apre
esentar proposta de preços, form
mular ofertas
s e lances, interpor re
ecursos e desistir deless,
contrra-arrazoar,, assinar contratos,
c
n
negociar
pre
eços e dem
mais condiçções, confe
essar, firma
ar
comp
promissos ou
o acordos,, receber e dar quitaçã
ão e praticar todos os d
demais atos
s pertinente
es
ao ce
ertame etc).
____
__________
____de ___
__________
_______ de
e______.
RAZÃO SOCIA
AL
PJ
CNP
NOM
ME DO REP
PRESENTA
ANTE LEGA
AL
E AS
SSINATURA
A
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ANEXO
O IV

MOD
DELO DE DECLARAÇ
D
ÇÃO DE PR
ROTEÇÃO AO
A TRABA
ALHO DO M
MENOR

Modalidad
de de Licita
ação

Núm
mero

PREGÃO
O PRESENC
CIAL

024--2019-PP

Declaramos, so
ob as penass da lei, em atendimen
nto ao quanto previsto no inciso XXXIII
X
do arrt.
a Constituição Federa
al, para oss fins do diisposto Lei 8.666/93, que não empregamo
e
os
7º da
meno
or de 18 an
nos em traba
alho noturno, perigoso
o ou insalub
bre,
(

) nem menorr de 16 anos.

(

) nem menorr de 16 anos, salvo na condição de
d aprendiz, a partir de
e 14 anos.

____
__________
__de _____
__________
_____ de __
____.

RAZÃO SOCIA
AL
PJ
CNP
NOM
ME DO REP
PRESENTA
ANTE LEGA
AL
E AS
SSINATURA
A
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ANEXO
OV

MOD
DELO DE DECLARA
AÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIM
MENTO ÀS
À
EXIG
GÊNCIAS DE
D HABILIT
TAÇÃO

Modalidad
de de Licita
ação

Núm
mero

PREGÃO
O PRESENC
CIAL

024--2019-PP

b as penas da lei, espe
ecialmente em face do
o quanto dissposto na Lei
L Federal n.
n
Declaramos sob
6/93 e Lei n. 10.52
20/02, o plleno conhe
ecimento e atendime
ento às ex
xigências de
d
8.666
habillitação, cien
ntes das san
nções factívveis de sere
em aplicada
as.

____
__________
__de _____
__________
_____ de__
_____

____
__________
__________
__________
_________
__________
______
RAZÃO SOCIA
AL
PJ
CNP
NOM
ME DO REP
PRESENTA
ANTE LEGA
AL
E AS
SSINATURA
A
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ANEXO
O VI

MOD
DELO DE DECLARAÇ
D
ÇÃO DE DE
ESIMPEDIM
MENTO DE LICITAR E CONTRAT
TAR

Modalidade de Licitação

Núm
mero

PRE
EGÃO PRES
SENCIAL

024--2019-PP

ob pena de Lei, que
e a empres
sa .........................................................(razã
ão
Declaramos, so
al/CNPJ) ..................................... não está impedida de licitarr ou contra
atar com a
socia
Administração direta
d
e indireta da Un
nião, dos Estados, do Distrito Fed
deral e dos
s Municípios,
abrangendo incclusive as entidades co
om persona
alidade juríd
dica de direito privado sob controle
do po
oder público
o e as fundações por ele
e instituída
as ou mantidas.

____
__________
____de ___
__________
_______ de
e_______

RAZÃO SOCIA
AL
PJ
CNP
NOM
ME DO REP
PRESENTA
ANTE LEGA
AL
E AS
SSINATURA
A
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P
PREGÃO
P
PRESENCIA
AL Nº 024-2
2019-PP
ANEXO
O VII
FOLHA DE
D DADOS PARA ELA
ABORAÇÃO
O DE CONT
TRATO
Razã
ão Social: __________
_
__________
__________
__________
__________
__________
____.

ereço: ____
__________
__________
__________
_________
__________
__________
____.
Ende

Cidade: ______
__________
____ Estado
o: ________
_____ CEP: _________
________.

Teleffone: (____
___) ______
__________
___ Fax: (__
_____) ___
__________
__________
___ .

Nom
me da pesso
oa para conttatos: _____
_________
__________
__________
__________
____.

___) ______
__________
_____ E-ma
ail: _______
__________
_________
___.
Teleffone: (____

me completo
o da pessoa
a que assina
ará o contra
ato: ______
__________
__________
__.
Nom

go que a pessoa ocupa
a na empressa: _______
__________
_________
__________
____.
Carg

n _______
_________
__________
___ CPF: __
__________
__________
__________
___.
RG nr.:

ereço:_____
__________
_________
__________
__________
__________
_________
_____
Ende

nstrumento de mandatto específicco
Obs.: em caso de representação por procuradorr, juntar o in
o.
para assinatura do contrato
a:
Data
____
__________
__________
__________
__________
__________
________
(Cariimbo e assiinatura do responsáve
r
l pelas inforrmações)
Obse
ervação: So
olicitamos a gentileza de preenc
cher este fo
ormulário, e entregá-lo
o juntamentte
com os envelop
pes da presente licitação. Caso essa emprresa seja vvencedora, estes dado
os
aboração e assinatura do contrato
o referente a este pro
ocedimento licitatório. A
facilittarão a ela
não apresentaç
a
olha não implicará a ina
abilitação da
d Proponen
nte.
ão dessa fo
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P
Pregão
Pres
sencial nº 025-2019-P
0
PP
A P. M. DE IBIP
PITANGA, torna
t
públicca a aberturra do Pregã
ão Presenc
cial nº 025-2
2019enor preço
o global re
ealizado atrravés Prego
oeira Oficia
al Laís Venancia
PP, do tipo me
eira Paixão Vieira, dessignada pelo Dec. nº 004/2018 de 03.01.18, cujo objeto é
Olive
aquissição parccelada de hortifrutigrranjeiros para
p
diverssas secreta
arias, confforme
espe
ecificações constantess no Edita
al. DATA: 26.04.2019
9 ás 08:30
0 h horas. Inf.:
Teleffone:

(77))

3674-20
022/Email:

nga@gmaill.com.
cpl.ibipitan

Edital

disponível:

httpss://io.org.br//ba/ibipitang
ga/. Ibipitan
nga 10 de abril
a
de 2019. Laís Venância Oliveira
Paixã
ão Vieira- Pregoeira.
P
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PREFEITU
URA MUNICIPA
AL DE IB
BIPITAN
NGA

PROCESSO
O ADMINIST
TRATIVO Nº 045/2019

EDITTAL PREGÃ
ÃO PRESENC
CIAL Nº 025
5-2019-PP
P

SÍNTESE DO OBJETO
O
Aq
quisição parcelada de horttifrutigranje
eiros para
a diversas
s
se
ecretarias, conforme especifica
ações consstantes no Edital.

2019
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EDITAL DO
O PREGÃO
O PRESENC
CIAL Nº. 02
25-2019-PP
P
PROC
CESSO ADM
MINISTRAT
TIVO Nº 045/2019

1. Preâm
mbulo
A PREF
FEITURA MUNICIPA
AL DE IBIP
PITANGA - BA, torna público e faz sabe
er que,
por dete
erminação de seu Prrefeito Mun
nicipal, Sr. EDILSON
N SANTOS
S SOUZA, em 09
de abrill de 2019 acha-se aberto
a
o PREGÃO
P
PRESENC
P
CIAL Nº 02
25-2019-PP, que
será processado
o em con
nformidade
e com a Lei Fed
deral nº. 10.520/20
002 e
subsidia
ariamente com a Lei 8.666/93 com
c
suas modificaçõ
m
ões.
Os trabalhos serã
ão conduzidos pela Pregoeira
P
Oficial
O
Laíss Venancia
a Oliveira Paixão
Vieira e sua Equ
uipe de Ap
poio, desig
gnados pe
elo Decretto nº 004
4/2018 de 03 de
janeiro de 2018.
2. Unidades Interressadas
ETARIA DE
E EDUCAÇ
ÇÃO, SEC
CRETARIA
A DE SAÚ
ÚDE, SECR
RETARIA DE A.
SECRE
SOCIAL
L, SECRET
TARIA DE MEIO AM
MBIENTE E SECRET
TARIA DE A
AGRICULT
TURA
3. Moda
alidade
PREGÃO
O PRESENCIIAL Nº. 025-2019-PP
4. Tipo de Licitaç
ção
R PREÇO GLOBAL
MENOR
5. Objeto
Aquisiçã
ão parcela
ada de hortifrutigra
h
anjeiros pa
ara diverssas secrettarias, conforme
especificações co
onstantes no
n Edital.C
Conforme Anexo
A
I (M
Minuta do C
Contrato), Anexo
II (Mode
elo de Pro
oposta de Preços e Termo de
e Referênccia), Anexxo III (Mod
delo de
procura
ação para a prática de
d atos concernentes ao certa
ame), Anexxo IV (Mod
delo de
Declara
ação de Prroteção ao
o trabalhad
dor Menor),Anexo V (Modelo d
de Declaração de
Pleno Conhecime
C
ento e atendimento
o às exigê
ências de habilitaçã
ão) e Ane
exo VI
(Modelo
o de Declaração de Desimpedi
D
mento de Licitar
L
e co
ontratar).
6. Locall e data do
o recebime
ento das propostas, documento
os relativo
os à habilittação e
início da
a abertura dos envelo
opes.
SEDE DA
D PREFEIT
TURA MUN
NICIPAL DE
E IBIPITANG
GA
AV. CLE
ERISTON ANDRADE,
A
S – CENT
S/N
TRO
DATA: 26.04.2019
2
HORA: 08:30h
0
7 – DOT
TAÇÃO ORÇAMENTÁ
ÁRIA:

02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPA
M
L DE EDU
UCAÇÃO
2094 – Manutençã
ão da Educação Infa
antil – FUNDEB 40%
2.096 – Manutençção do FUN
NDEB 40%
%
2098 - Manutençã
M
ão do Ensin
no Básico
2235 – Manutençã
ão da Educação Infa
antil
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02.05.00 – FUNDO
O MUNICIIPAL DE SAUDE
S
2.065- Gestão
G
do Piso de Attenção Básica – PAB
B
2070- Gestão
G
dass Ações Mu
unicipais de Saúde – 15% Recursos Próp
prios
2289 – Gestão de
e Outros Prrogramas do
d Fundo a Fundo

02.07.00 – FUNDO
O MUNICIIPAL DE ASSITÊNC
A
CIA SOCIA
AL
2057- Manutenção
M
o do FMAS
S
2285- Programa
P
B
Bolsa
Família – IGD
2286- Programa
P
d Apoio a Criança e o Adolesc
de
cente
2.293 – Programa
a CRAS (PAIF)
2294 – Programa de Assistê
ência Socia
al - FNAS
2.296 – Manuten
nção do Serviço de Convivência e Forttalecimento
o de Vínc
culos –
SCFV
2311 – Programa Primeira Infância no
o SUAS
02.08.00 – SECRETARIA MUNICIPA
M
L DE MEIO
O AMBIEN
NTE
2.142 – Manutençção da Seccretaria de Meio Amb
biente
02.09.00 – SECRETARIA MUNICIPA
M
L DE AGR
RICULTUR
RA
2.161 – Manuten. da Secrettaria de Ag
gricultura
Elemen
nto de Des
spesa:
3.3.9.0.30.01.00 – Material de
d Consum
mo
Fontes de Recurssos: 00, 01, 02, 14, 15
5, 19, 28, 29
2
PRAZO DE ENTRE
EGA :ATÉ A DATA
D
DE 31.12.2019.

8. Loca
al horário
o e meio de comu
unicação para esclarecimen
ntos sobre
e este
Edital.
EMPR
RESAS INTE
ERESSADAS EM PARTIC
CIPAR DEST
TA LICITAÇÃ
ÃO DEVERÃO
O COMUNICAR SUA
INTENÇÃ
ÃO AO DEP
PARTAMENT
TO DE LICITAÇÕES E CONTRATO
OS ATRAVÉ
ÉS DO END
DEREÇO
AVENIDA
A CLÉRIST
TON ANDRA
ADE, S/N – IBIPITAN
NGA-BA, TELE
T
/FAX ((77) 3674
4-2022,
INFORMA
ANDO SUA RAZÃO
R
SOC
CIAL, ENDER
REÇO ELETR
RÔNICO, TE
ELEFONE E FAX, SOLIC
CITANDO
QUE TOD
DAS AS EVE
ENTUAIS ALT
TERAÇÕES DO EDITAL LHES SEJA
AM ENVIADA
AS. A PREF
FEITURA
MUNICIP
PAL DE IB
BIPITANGA
A NÃO AC
CEITARÁ EM
E
HIPÓTESE ALGUM
MA RECLAM
MAÇÕES
POSTERIIORES DE NÃO
N
ENVIO DE
D ALTERAÇ
ÇÕES POR PARTE DE EMPRESAS
E
QUE NÃO TENHAM
T
SE IDEN
NTIFICADO COMO
C
INTERESSADAS EM PARTIC
CIPAR DA LICITAÇÃO
L
. AINDA, NE
ENHUMA
RESPONSABILIDADE
E CABERÁ À PREFEITURA MUNICIPAL DE
E IBIPITA
ANGA PELO NÃO
RECEBIM
MENTO DESS
SAS ALTERA
AÇÕES DEV
VIDO A END
DEREÇO ELE
ETRÔNICO E NÚMERO DE FAX
INCORRE
ETO OU DEF
FEITOS EM QUALQUER
Q
D
DESSES
EQU
UIPAMENTO
OS.

AS
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Laís Venancia
a Oliveira Paixão Vie
eira
– PR
REGOEIRA 9 – INIC
CIO DA SE
ESSÃO
A SESSÃO
O PÚBLIC
CA DO PR
REGÃO PA
ARA O RE
ECEBIMEN
NTO DOS
S
9.1 – O INÍCIO DA
PES conte
endo uma PROPOSTA DE PR
REÇOS e o outro a DOCUME
ENTAÇÃO
O
ENVELOP
será às 08
8:30 h. do dia 26 de abril de 20
019 na Sala de Reun
niões da Prrefeitura Municipal
M
deIbipitan
nga, localizzado na Avv. Cleriston
n Andrade, s/n, centro
o, Ibipitang
ga – BA.
9.2 – Se decidirem
d
entregar os
o envelope
es no próp
prio dia da sua abertura, as Pro
oponentess
deverão comparece
c
er na Prefe
eitura Municipal de Ib
bipitanga co
om a nece
essária antecedência
a
em relaçã
ão ao prazo
o indicado
o no subitem 9.1, não
o se aceita
ando justificativas de atraso na
a
entrega das proposttas devido a problem
mas de trân
nsito ou de qualquer outra natureza.
P
ENTES DE
EVERÃO EXAMINAR
E
R CUIDADO
OSAMENT
TE AS CONDIÇÕES
S
9.3 – AS PROPONE
DE FORN
NECIMENTO DO OBJETO
O
D
DESTE
ED
DITAL, DA
ANDO ES
SPECIAL ATENÇÃO
A
O
AS
PE
PARA
ENALIDADE
ES
EST
TABELECIIDAS
P
PARA
O
OS
CASOS
DE
E
MPRIMENT
TO DAS OBRIGAÇ
O
ÕES CON
NTRATUA
AIS, FICAN
NDO CIEN
NTES DE
E
DESCUM
QUE A PREFEIT
TURA MU
UNICIPAL DE IBIP
PITANGA APLICAR
RÁ AS SANÇÕES
S
S
TAS, OBED
DECIDO AO
A DISPO
OSTO NO ART. 87, § 2º, DA LEI 8.666
6/93 COM
M
PREVIST
SUAS ALTERAÇÕE
ES.
10
0 – OBJET
TO:
10.1 – Esste edital re
efere-se ao Pregão Presencial 025-2019
9-PP pela Prefeitura Municipall
de Ibipita
anga, tend
do como objetivo
o
a aquisição
o parcelad
da de horttifrutigranje
eiros para
a
diversas secretarias
s
s, seguindo
o as especcificações abaixo:
a
10.2 – A minuta de
e contrato (ANEXO I) contém as condiçõ
ões de forrnecimento
o e deverá
á
ecida tanto
o na fase de proposta
a como na fase contrratual.
ser obede
10.3 – Na
a minuta de
d contratto estão fixxados as condiçõess de vigên
ncia, preço
o, valor do
o
contrato, faturamen
nto, paga
amento, re
eajustes, condiçõess de fornecimento, garantia,
ncia das ob
brigações, penalidades, rescisã
ão, disposiições finaiss e foro.
transferên
11 – CONDIÇ
ÇÕES E RE
ESTRIÇÕE
ES DE PARTICIPAÇ
ÇÃO
11.1 – DA
AS CONDIÇ
ÇÕES:
11.2 – Essta licitaçã
ão está ab
berta a tod
das as em
mpresas qu
ue se enqu
uadrem no
o ramo de
e
atividadess pertinenttes ao forrnecimento
o do objetto da pressente licita
ação e ate
endam ass
condiçõess exigidas neste edita
al.
12 – DA
AS RESTR
RIÇÕES:
12.1 – Em
mpresa declarada inidônea de acordo co
om o previisto nos incisos III e IV do art..
87 da Lei Federal 8..666/93 e que
q não te
enha restab
belecida a sua idoneidade.
12.2 – Co
oncordatáriia ou com falência
f
de
ecretada.
12.3- Con
nsorciada.
13 – FORMA
A DE APRE
ESENTAÇ
ÇÃO DOS ENVELOP
E
PES
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13.1 – As
A Propone
entes devverão apre
esentar do
ois envelop
pes, nr. 0
01 “PROPO
OSTA DE
E
PREÇOS” e nr. 02 “DOCUME
“
ENTAÇÃO””, fechados
s, contendo
o as seguintes inform
mações:
R
sociial da Prefe
eitura Mun
nicipal de Ib
bipitanga;
13.1.1 – Razão
13.1.2 – Número
N
do
o Pregão;
13.1.3 – Número
N
do
o envelope;
13.1.4 – Dia
D da sesssão pública
a do Pregã
ão;
13.1.5 – Indicação da
d razão so
ocial e end
dereço com
mpleto da empresa
e
P
Proponente
e.
14. DO CREDENCI
C
IAMENTO
14.1. O re
epresentan
nte da emp
presa licita
ante deverrá apresen
ntar à preg
goeira, MO
ODELO DE
E
PROCUR
RAÇÃO PA
ARA A PRÁTICA
P
DE ATOS CONCERNENTE
ES AO CERTAME,
C
podendo utilizar mo
odelo conttido no AN
NEXO III deste Edittal, que lh
he dê pod
deres para
a
formular ofertas e lances verbais, ne
egociar prreços, decclarar a in
ntenção de interporr
recursos, bem como
o praticar todos
t
os de
emais atos
s pertinente
es ao certa
ame;
14.2 Junttamente com
c
o Terrmo de Credenciam
C
mento deve
erá ser ap
presentado
o Carteira
a
Oficial de
e Identidad
de ou outrro docume
ento oficiall de identiificação qu
ue contenh
ha foto. E
também, obrigatoria
amente, oss seguintes documentos, confo
orme for a situação em que o
licitante se
e enquadra
ar:
14.3. Esttatuto/contrato socia
al, quando
o a pesso
oa credenciada for sócia, prroprietária,
dirigente ou
o asseme
elhada da empresa licitante, no qual esttejam exprressos seu
us poderess
para exerrcer direitoss e assumir obrigaçõ
ões em dec
corrência de
d tal invesstidura;
14.4. Instrumento público de procuração
o ou instru
umento particular com
m firma reconhecida
a
m o Estatu
uto/Contratto Social, quando a pessoa credenciad
c
da for reprresentante
e
e também
legal. Nesste caso, a empresa
a licitante atribui à pessoa crredenciada
a, poderes para que
e
possa ma
anifestar-se
e em seu nome em
m qualquer fase do pregão.
p
Ju
untamente com este
e
instrumen
nto, será obrigatórria a ap
presentaçã
ão do esstatuto/con
ntrato soc
cial, para
a
identificaçção e qualificação da
a pessoa que assina
a o docum
mento conccedendo poderes ao
o
credencia
ado;
14.5.Declaração de que cump
pre todos os
o requisito
os de habilitação, co
onforme dis
spõe o art..
L n° 10.5
520, de 17
7 de julho de 2002.. Sendo que o mod
delo dessa
a
4º, inciso VII, da Lei
declaraçã
ão correspo
onde ao AN
NEXO IV deste
d
Edita
al;
14.6. As Sociedade
S
es Anônima
as deverão
o apresenttar cópia da
d ata da a
assembleia
a geral ou
u
da reuniã
ão do Conselho de Administra
A
ação atinen
nte à eleiçção e ao mandato dos
d atuaiss
administra
adores, qu
ue deverá evidenciarr o devido
o registro na
n Junta C
Comercial pertinente
e
ou publica
ação previssta na Lei nº 6.404/7
76 e suas alterações;
a
14.7. O Termo
T
de Credencia
amento devverá ser acompanha
a
ado da documentaçã
ão exigida
a
nos itens 14.1, 14.2
2, 14.3, 14..4, 14.5 e 14.6 as qu
uais deverã
ão ser entrregues pelo licitante,
FORA doss envelope
es de docu
umentação
o e de prop
posta.
14.8. A não apre
esentação ou incorreção insanável de
e quaisqu
uer docum
mentos de
e
amento imp
plicará na perda do direito
d
de manifestaç
m
ção por parte do reprresentante
e
credencia
da empre
esa licitan
nte. Não podendo também, formular lances ap
pós a cla
assificação
o
preliminarr das propo
ostas ou manifestar
m
i
intenção
de recorrer das decisõ
ões da pre
egoeira;
14.9. Cad
da empresa licitante credenciará tão som
mente 01(u
um)represe
entante leg
gal, o quall
será o ún
nico admitiido a interrvir nas fasses da liciitação e re
esponder por todos os atos e
efeitos pre
evistos nesste Edital, por sua re
epresentad
da, sob pen
na de afasstamento do
d certame
e
licitatório das licitanttes envolvidas.
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14.1.1 – Os docum
mentos de credenciamento serrão retidoss pela equ
uipe deste Pregão e
juntados ao
a respecttivo processso.
15
5 – ENVEL
LOPES NR
R. 01 “PRO
OPOSTA DE
D PREÇO
OS”
15.1. O envelope nºº 01, com o título “PR
ROPOSTA
A”, deverá conter a p
proposta de
e preço. E
a sua aprresentação
o implicará
á na plena
a aceitação
o, por parrte do licita
ante, das condiçõess
estabeleccidas neste
e edital e se
eus Anexo
os;
15.2. A prroposta de preço devverá:
15.2.1. Ser
S
em lín
ngua portu
uguesa, digitada,
d
sem emen
ndas, rasu
uras ou entrelinhas,
preferencialmente em
e papel timbrado da
d empres
sa, devida
amente datada, assinada pelo
o
d poderess para firm
mar o contra
ato;
representante legal investido de
guintes dados cadas
strais de id
dentificaçã
ão da emp
presa e do
o
15.2.2. Deverá conter os seg
mero do CN
NPJ, endereço, número do tele
efone, fac-representante legal:: razão soccial, o núm
ndereço ele
etrônico, dados
d
bancários da empresa (nome
(
do banco, o código da
a
símile, en
agência e o númerro da conta
a-corrente e praça de
d pagame
ento), nom
me do reprresentante
e
legal inve
estido de poderes pa
ara firmar o contrato, assim com
mo número
o da sua carteira
c
de
e
identidade
e ou de do
ocumento oficial, núm
mero do CPF
C
e end
dereço. A n
não inclusã
ão dessess
dados na proposta não
n implica na descllassificação do licitan
nte, mas e
esses dado
os deverão
o
ser forneccidos postteriormente
e pelo licitante venc
cedor, poiss integrarã
ão o contrrato a serr
celebrado
o entre o mesmo
m
e a Prefeitura Municipal de Ibipitan
nga;
15.2.3. Ser
S
elaborrada na fo
orma destte Edital e seus Anexos,
A
co
ontendo O VALOR
R
COTADO, as espe
ecificações de todoss itens que
e o compõem, o se
eu respectivo preço
o
unitário e preço tota
al, conforme Termo de
d Referência (Anexo
o II) deste Edital;
15.2.4. A proposta de
d preço apresentad
a
da deverá contempla
ar a quantidade total solicitada
a
o de Referrência parra respectiivo LOTE, não se admitindo
a
e parte da
a
no Termo
ofertas de
quantidad
de solicitada, sob pena de desclassifficação da
a propostta ofertada para o
respectivo
o LOTE.
15.2.5. Conter
C
oferrta firme e precisa sem alte
ernativas de
d preços ou qualq
quer outra
a
condição que induzza o julga
amento a ter mais de um ressultado, e
expressa em
e moeda
a
corrente nacional,
n
e algarismos e porr extenso, sendo que
em
e os preço
os somente
e poderão
o
conter 02
2(dois) díg
gitos, apó
ós a vírgu
ula, relativ
vo aos ce
entavos, ssob pena de sofrerr
arredonda
amento para menor;
15.2.6. No preço contido
c
na proposta escrita e naquele que,
q
porve
entura vierrem a serr
ofertados por meio de lances verbais devem esta
ar inclusos o lucro em
mpresariall, todas ass
o contrata
ado, bem como os respectivo
os custos diretos e
despesass relativas ao objeto
indiretos, tributos, remunerações, desspesas fisc
cais e fin
nanceiras e quaisqu
uer outrass
decorrentes de lei ou regullamento e necessárias ao cumprimen
c
to do objjeto desta
a
licitação;
Q
tributos, custos,
c
despesas diretas ou indiretas,
i
ou mesmo
o o lucro,
15.2.7. Quaisquer
omitidos da
d propostta ou incorretamente
e cotados, serão con
nsideradoss como inc
clusos noss
preços, não
n
sendo
o considerrados pleiitos de ac
créscimos,, a esse ou qualquer título,
devendo o objeto cotado
c
ser fornecido
o a Prefeiitura Municipal de Ibipitanga sem ônuss
adicional;
15.2.8. Conter
C
exp
pressamen
nte PRAZ
ZO DE VA
ALIDADE de propo
osta não inferior a
60(sessen
nta) dias co
ontados da
a data da sessão
s
de abertura do
d certame
e licitatório;
15.3 Em caso de proposta
p
de
e preço co
om erros aritméticos
a
, os mesm
mos serão corrigidoss
pela prego
oeira, da seguinte
s
fo
orma:
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15.3.1. Se for consstatada disscrepância
a entre os
s valores grafados
g
e
em algaris
smo e porr
extenso, prevalecer
p
rá este últim
mo;
15.3.2. Se
e for constatada divergência entre
e
o pro
oduto da multiplicaçã
m
ão do preç
ço unitário
o
pela quan
ntidade corrresponden
nte, prevale
ecerá o preço unitáriio;
15.3.3. Se
S for con
nstatado erro
e
de ad
dição, sub
btração, multiplicaçã
m
ão ou diviisão, será
á
considera
ado o resultado corrig
gido;
15.3.4. Ca
aso a licita
ante não aceite
a
as correções
c
procedidas
p
s, sua prop
posta de preço
p
será
á
desclassifficada.
15.3.5 Se
erão descla
assificadass as proposstas que não atenderem às condições do
o presente
e
Edital e seus Anexo
os, sejam omissas ou
o que aprresentem valores
v
uniitários simbólicos ou
u
z
exce
essivos ou manifesta
amente ine
exequíveis, nos term
mos do art..
irrisórios, de valor zero,
n 8.666/93;
48, inciso II, da Lei nº
15.3.6 Ap
pós aprese
entação da
a proposta
a não cab
berá desisttência, sallvo por mo
otivo justo
o
decorrente de fato supervenie
s
ente e aceitto pela pre
egoeira;
15.3.7. Po
oderão, a critério
c
da pregoeira, serem re
elevados errros ou om
missões forrmais, que
e
não resulttarem em prejuízos
p
p
para
o julga
amento da
as proposta
as;
15.3.8. Nã
ão serão considerada
c
as vantage
ens não prrevistas ne
este Edital e seus Ane
exos;
15.4. O ôn
nus da pro
ova da exequibilidade
e do preço incumbe ao
a autor da
a proposta
a, no prazo
o
de 05 (cin
nco) dias co
ontados da
a intimação
o, se for o caso.
15.5. O fo
ornecimentto, objeto desta
d
licita
ação, é parra o períod
do até 31.1
12.2019, a contar da
a
assinatura
a do termo
o de contrato, contrra a entrega da “OR
RDEM DE
E FORNEC
CIMENTO””
emitida pela PREFE
EITURA MUNICIPAL
M
L DE IBIP
PITANGA. Podendo ser prorrogadas porr
s
períodos, até o limitte de 60 meses
m
obse
ervadas ass disposiçõ
ões ao art.
iguais e sucessivos
57 da Lei 8.666/93;
15.6. As observaçõ
ões sobre o recebim
mento dos produtos deverão sser efetua
adas até 5
as da sua entrega; e
(cinco) dia
15.7 Subllinha-se qu
ue o objetto contrata
ado será fo
ornecido, mediante
m
a
ato discric
cionário da
a
administra
ação, no atendiment
a
to das necessidades públicas, com prazo
o de inicio de até 03
3
(três) diass contadoss da solicita
ação emitid
da, observ
vando-se, entretanto,
e
a
o prazo de vigência
deste insttrumento contratual.
c
15.8. Dian
nte da disccricionaried
dade da ad
dministração, no tocante a aqu
uisição dos
s produtoss
contratado
os, e devvido apecculiaridade deste ce
ertame, fica consig
gnado que
e a parte
e
contratantte não se obriga a adquirir to
odos os produtos
p
avençados,, sem que
e com isto
o
importe em inadimp
plência.
16. DO JULG
GAMENTO
O DAS PROPOSTAS
S DE PREÇ
ÇO
16.1. Apó
ós a fase de creden
nciamento das licitan
ntes, na fo
orma do d
disposto no item 14
4
deste Edital, a preg
goeira proccederá à abertura
a
do
os envelop
pes conten
ndo as pro
opostas de
e
erificando, primeiram
mente, a conformida
ade das propostas com os requisitoss
preço, ve
estabeleccidos neste
e Edital e seus Anexos. E em
e seguida, procederá o julg
gamento e
classificaçção dessa
as propostas, sendo
o que serã
ão classificcadas parra a fase de lancess
verbais so
omente as propostass que atend
derem plen
namente aos requisittos deste Edital;
E
16.2. Para
a julgamen
nto e classsificação das
d propos
stas será adotado
a
o critério do
o MENOR
R
PREÇO correspond
c
dente ao VALOR
V
GL
LOBAL, de
esde que atendidas
a
todas as condiçõess
estabeleccidas no prresente Edital e seuss Anexos, observada
o
s as especcificações técnicas e
parâmetro
os mínim
mos de qualidade
e definido
os neste
e Edital, sendo, portanto,

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RORDBS2EJ09JYOCIR1TCMQ

Esta edição encontra-se no site: www.ibipitanga.ba.gov.br

Ibipitanga

Quinta-feira
11 de Abril de 2019
135 - Ano VI - Nº 1216

PREFE
EITURA MU
UNICIPAL DE
D IBIPITANGA
Av. Clériston And
drade, 815 – Centro
CEP 46.540-000
4
– Ibipitanga
a – Bahia
CNPJ Nº. 13.781.364/0001-0
06
Telefa
ax: (77)3674
4-2202

desclassifficadas as propostass em desaccordo com
m o mesmo
o, ou que a
apresentare
em preçoss
excessivo
os ou inexe
equíveis, nos termos do inciso II do art. 48, da Lei n
nº 8.666/93
3;
ou inexeq
16.2.1. Considera-s
C
se preço excessivo
e
quível, aqu
ueles que não venh
ham a terr
demonstra
ada sua viiabilidade através de
e documen
ntação que
e comprove
e que os custos
c
doss
insumos são
s
coeren
ntes com os de merrcado e qu
ue os coefficientes d
de produtiv
vidade são
o
compatíve
eis com a execução
e
do objeto licitado.
l
16.3. Serrão qualificcadas pela
a pregoeirra para in
ngresso na
a fase de lances, a proposta
a
classificad
da que ate
endeu ao Edital e que
q
aprese
entou men
nor preço, correspon
ndente ao
o
MENOR PREÇO GLOBAL e todos os demaiis licitante
es classificcados que tenham
m
apresenta
ado propossta em valores sucessivos e superiores
s
em até 10
0%(dez po
or cento) a
de menorr preço;
o havendo, pelo men
nos 3 (trêss) ofertas nas condições defin
nidas no sub-item, a
16.4. Não
pregoeira proclama
ará a classsificação preliminarr das licita
antes com
m as três melhoress
uer que sejam
s
os preços oferecidos, além da licitante que tiverr
propostass, quaisqu
apresenta
ado o meno
or preço na
a proposta
a escrita cla
assificada ;
16.5. Casso duas ou mais prropostas escritas
e
ap
presentem preços iguais, será realizado
o
sorteio, ta
ambém parra determin
nação da ordem
o
de oferta
o
dos lances;
16.6. Às licitantes classificada
c
as será da
ada oportu
unidade pa
ara oferta por meio de lancess
os, de valo
ores distinto
os e decre
escentes, a partir da
a autora da
a Proposta
a
verbais e sucessivo
da de maio
or preço, até a procla
amação do
o vencedorr;
classificad
16.7. A offerta de lances deve
erá ser efettuada no momento
m
e que forr conferida
em
a a palavra
a
à licitante, obedecen
ndo-se a ordem
o
decrrescente de preços das
d proposstas classifficadas;
16.8. Som
mente serã
ão aceitoss lances ve
erbais e cujos
c
valorres sejam inferiores ao último
o
apresenta
ado, sendo
o, inclusive, vedada oferta
o
com vistas ao empate;
e
16.9. A desistência dos lance
es já oferta
ados sujeittará a licitante às pe
enalidades
s previstass
deral nº 10
0.520 de 17/07/2002 e nos term
mos deste Edital;
na Lei Fed
16.1.1. A desistênccia da licittante em apresentar
a
r lance ve
erbal, quan
ndo convocada pela
a
pregoeira, implicará
á na sua exxclusão da
a etapa de
e lances e na manute
enção do seu
s último
o
preço ofe
ertado, parra efeito de
d ordenaçção das Propostas.
P
Excetuan
ndo-se as empresass
enquadradas na Leii Complem
mentar nº 123/2006 e alteraçõess posteriorres;
16.1.2. A pregoeira poderá, motivadame
m
ente, estab
belecer limite de tempo para lances, bem
m
como o valor ou percentu
ual mínimo
o para re
edução dos
d
lancess, median
nte prévia
a
comunica
ação às licittantes;
16.1.3. O encerramento da ettapa compe
etitiva dar--se-á quan
ndo, indaga
ados pela pregoeira,
es classificcadas man
nifestarem seu desintteresse em
m apresenttar novos la
ances;
as licitante
16.1.4. Ca
aso não se
e realizem
m lances ve
erbais, a pregoeira verificará
v
a conformid
dade entre
e
a propostta classificada escrita
a de meno
or valor e o valor estimado para contrata
ação, com
m
base na média
m
de valores
v
apu
urados na fase
f
intern
na da licitaçção, decidindo motiv
vadamente
e
a respeito
o. E sendo
o constata
ado o atendimento das condiçõ
ões estabe
elecidas no
n Edital e
seus Anexos, será declarado pela pregoeira o licitante venccedor, sen
ndo-lhe adjjudicado o
objeto da licitação;
16.1.5. Na
a fase de análise
a
de propostass, se a proposta classificada em
m primeiro
o lugar não
o
for aceitávvel, a preg
goeira examinará a proposta
p
subsequen
s
te, na orde
em de clas
ssificação,
até a apuração do liicitante que
e atenda a todas as exigênciass do Edital;
A
o en
ncerramentto dos lan
nces e qu
uando a melhor offerta não tiver sido
o
16.1.6. Após
apresenta
ada por miccroempressa ou emprresa de pe
equeno porrte, a prego
oeira, nos termos do
o
art. 44 da
d Lei Co
omplementtar nº 12
23/06 e alterações posteriore
es, convoc
cará para
a
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apresenta
ação de no
ova propossta, no pra
azo máxim
mo de 5(cin
nco) minuttos, a micrroempresa
a
ou empresa de pequeno porte
e mais bem
m classificada, com preços igu
uais ou até
é 5%(cinco
o
por cento) superiore
es à propossta de melhor preço, sob pena de preclussão;
16.1.7. Se
erá assegu
urado, com
mo critério de
d desemp
pate, prefe
erência de contrataçã
ão para ass
microemp
presas e em
mpresas de
d pequeno
o porte, co
onforme arrt. 44 da L
Lei Comple
ementar nºº
123/06 e alterações
a
s posteriore
es;
16.1.8. En
ntende-se por empatte, aquelass situações
s em que propostas apresenta
adas pelass
microemp
presas ou empresas
e
de pequen
no porte, sejam
s
igua
ais ou até 5
5%(cinco por
p cento),
superior ao
a menor preço, co
onforme parágrafo 2º
2 do art. 44 da Le
ei Complementar nºº
123/06 e alterações
a
s posteriore
es;
16.1.9. No
o caso de empate, entre
e
duas ou mais propostas
p
a
apresentad
das por pro
oceder-se-á da segu
uinte forma
a:
16.1.9.1. A microem
mpresa ou empresa de pequeno porte mais
m
bem classificad
da poderá,
o prazo máximo
m
de 5(cinco) minutos a partir da
a convocação pela pregoeira,
dentro do
apresenta
ar preço in
nferior àqu
uela consid
derada ve
encedora do
d certame
e, situação em que
e
será adjud
dicado o objeto
o
a seu favor, co
onforme prrevisto no inciso
i
II e parágrafo 3º, amboss
do art. 45 da Lei Co
omplementar nº123/0
06 e alteraç
ções poste
eriores;
16.1.9.2. Não ocorrrendo a co
ontratação da microe
empresa ou empresa
a de peque
eno porte,
na forma do item 8.16.2.1, se
erão convo
ocadas as demais liccitantes qu
ue se enqu
uadrem na
a
hipótese dos
d parágrafos 1º e 2º do art.. 44 da Le
ei Complem
mentar nº 123/06 e alterações
a
s
posteriore
es; na orde
em classificcatória, para o exercício do me
esmo direito
o;
16.2.1. No caso de
e equivalência dos valores
v
ap
presentado
os pelas m
microempre
esas e ass
empresass de peque
eno porte que
q se enq
quadrem no
o intervalo
o estabeleccido no item
m 16.1.9.1
deste Edital,será re
ealizado SORTEIO
S
entre elas
s, para qu
ue se ide
entifique àq
quela que
e
primeiro poderá
p
aprresentar melhor
m
ofertta, conform
me estabelecido no in
nciso III do
o art.45 da
a
Lei Comp
plementar nº
n 123/06 e alteraçõe
es posterio
ores;
16.3.1. A pregoeira
a poderá negociar diretament
d
te com a licitante vvencedora para que
e
sejam obttidos melho
ores preço
os aceitáve
eis, devend
do essa ne
egociação sse dar em público;
16.3.2. No
o caso da empresa detentora
d
d melhor oferta for microempresa ou em
de
mpresa de
e
pequeno porte e a mesma ap
presentar alguma
a
res
strição na comprova
ação da reg
gularidade
e
fiscal exig
gida no edital, será assegurad
a
o à mesm
ma prazo para sanar essa pend
dência, de
e
até 5(CIN
NCO) dias úteis, prorrrogáveis por
p igual período, a critério
c
da Prefeitura Municipall
de Ibipitanga, a pa
artir do mo
omento em
m que a proponente
p
e for decla
arada venc
cedora do
o
certame;
arização da
d restrição
o referente
e à regularridade fisca
al, no praz
zo previsto
o
16.3.3. A não regula
no item 16.3.2,
1
im
mplicará na
a decadên
ncia do dirreito à co
ontratação, sendo fa
acultado a
Prefeitura
a Municipa
al de Ibipittanga a convocação
o das dem
mais licitan
ntes remanescentess
para a celebração do
d contrato
o, na ordem
m de classiificação, ou
u revogar a licitação;;
V
o atendim
mento das exigência
as de hab
bilitação fiixadas no Edital, a
16.3.4. Verificado
pregoeira declarará vencedora a licitantte que apre
esentou a proposta ffinal classificada em
m
primeiro lugar,
l
ou seja, que além de atender a todas ass condiçõe
es do Edittal e seuss
Anexos, apresente
e o meno
or preço, correspon
ndente ao
o MENOR
R PREÇO GLOBAL
L
adjudicando a ela o objeto do
o certame, caso nen
nhuma licittante manifeste a intenção de
e
recorrer;
16.3.5. Caso
C
a licittante que apresento
ou melhor proposta desatenda às exigências de
e
habilitação, a prego
oeira exam
minará as ofertas
o
subsequente
es, na orde
em de clas
ssificação,
a proposta e o atendimento dos requisito
os de habilitação, até
é
verificando a aceitabilidade da
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que uma licitante cumpra
c
as exigência
as deste Edital,
E
send
do o objetto do certa
ame a ela
a
adjudicado quando constatad
do o desin
nteresse da
as demaiss licitantess na interp
posição de
e
recursos;
16.3.6. Se após ve
erificação do atendim
mento dos
s requisito
os de habilitação de
e todas ass
empresass licitantess conforme
e a ordem
m de class
sificação obtida
o
na fase de análise
a
de
e
propostass, for consstatado qu
ue nenhum
ma delas cumprem
c
o requisittos para habilitação
os
h
o
determina
ado no Edital e seuss Anexos, a pregoeirra irá ence
errar o cerrtame licita
atório, não
o
havendo vencedor
v
d mesmo;
do
16.3.7. A adjudica
ação realizzada pela
a pregoeirra ficará sujeita à homologa
ação pela
a
autoridade
e compete
ente;
16.3.8. Da
D reunião lavrar-se-á ata circcunstancia
ada que será
s
assina
ada pela pregoeira,
equipe de
e apoio e licitantes prresentes.
16.3.9. A pregoeira
a manterá em seu po
oder os en
nvelopes de
d docume
entação da
as demaiss
licitantes pelo prazo
o de 15(quinze) dias, após a homologa
ação da liccitação, de
evendo ass
empresass retirá-los após este período, sob
s pena de
d inutilizaçção dos mesmos;
16.4. O liccitante decclarado vencedor de
everá apres
sentar à pregoeira, n
no prazo máximo
m
de
e
48(quaren
nta e oito)) horas ap
pós ao enccerramento da licita
ação, a pro
oposta de preço de
e
preços co
ontempland
do o lance final oferta
ado.
16.4.1. No
o caso de compareccimento de
e apenas 01
0 (um) liciitante, a P
Pregoeira verificará
v
a
aceitabilid
dade de su
ua proposta
a, observa
ando se o preço
p
está de acordo
o com o pra
aticado no
o
mercado e negocia
ará com o propone
ente a fim de obterr melhor o
oferta. Em
m seguida,
examinará
á a docum
mentação de
d habilita
ação e se esta atender ao Ed
dital e seus Anexos,
será o licitante decla
arado venccedor.
17– DA
D HABIL
LITAÇÃO(e
envelope nº
n 02)
17.1. O envelope nº
n 02, com o título “D
DOCUMEN
NTAÇÃO” deverá co
onter os do
ocumentoss
exigidos para
p
a hab
bilitação no
o certame licitatório, relacionad
dos nos su
ub-itens17.3 a 17.9.1
deste Edittal;
17.2. A ap
presentaçã
ão da docu
umentação
o dar-se-á por
p uma da
as seguinte
es formas::
17.2.1. Em
E original, que casso aprese
entados nã
ão serão devolvidos
d
s, devendo
o fazer-se
e
constar no
os autos do processo
o;
17.2.2. Por
P
cópia autenticada por servidor da
a Adminisstração. S
Sendo, nes
sse caso,
necessária a aprese
entação do
os docume
entos origin
nais, os quais serão d
devolvidos
s;
or publicaçção em órg
gão da Imp
prensa Ofic
cial.
17.2.2. Po
17.3. HAB
BILITAÇÃO
O JURÍDIC
CA
17.3.1 Re
egistro com
mercial, no caso de Empresa
E
individual;
17.3.2. Atto Constitu
utivo, Estattuto ou Co
ontrato Soc
cial em vig
gor, devida
amente reg
gistrado na
a
Junta Com
mercial ou
u órgão eq
quivalente, em se tra
atando de sociedade
es comerc
ciais, e, no
o
caso de sociedade
e por açõ
ões, acom
mpanhado de documentos de eleição de seuss
adores, co
om a devida indicaçã
ão da ativid
dade come
ercial comp
patível com
m o objeto
o
administra
da licitaçã
ão;
17.3.3. No
o caso de sociedade
es anônima
as, cópia da ata da assembleia
a
a geral ou da
d reunião
o
do Consselho de Administrração atin
nente à eleição e ao ma
andato do
os atuaiss
administra
adores, qu
ue deverá evidenciarr o devido
o registro na
n Junta C
Comercial pertinente
e
ou a publiicação prevista na Le
ei nº 6.404
4/76 e suas
s alteraçõe
es;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RORDBS2EJ09JYOCIR1TCMQ

Esta edição encontra-se no site: www.ibipitanga.ba.gov.br

Quinta-feira
11 de Abril de 2019
138 - Ano VI - Nº 1216

Ibipitanga

PREFE
EITURA MU
UNICIPAL DE
D IBIPITANGA
Av. Clériston And
drade, 815 – Centro
CEP 46.540-000
4
– Ibipitanga
a – Bahia
CNPJ Nº. 13.781.364/0001-0
06
Telefa
ax: (77)3674
4-2202

17.3.4. De
ecreto de autorizaçã
a
ão, em se tratando
t
de
e empresa
a ou socied
dade estra
angeira em
m
funcionam
mento no país,
p
e ato
o de regisstro ou auttorização para funciionamento
o expedido
o
pelo órgão
o compete
ente, quand
do a ativida
ade assim o exigir.
17.3.5. Os
O docum
mentos relacionadoss nos su
ub-itens17..3.1 a 17
7.3.4, pod
derão serr
substituídos pelo Certificado
o de Registro Ca
adastral exxpedido p
pela Secrretaria de
e
Administra
ação do Município
M
d Ibipitang
de
ga, sendo que esse certificado
o deverá apresentar
a
r
código correspond
c
ente ao objeto da
a licitação
o e enco
ontrar-se em vigor na data
a
estabeleccida para a abertura da
d licitação
o, sob pena de inabilitação da llicitante.
17.3.6.Ca
adastro Nacional
N
de Cond
denações Cíveis por Atoss de Im
mprobidade
e
mantido
Cons
Administra
ativa,
pelo
selho
Nacional
de
Justiça
a
(www.cnj..jus.br/improbidade_a
adm/consu
ultar_reque
erido.php)..
17.4. REGU
1
ULARIDAD
DE FISCA
AL
17.4.1. Prrova de in
nscrição no
o Cadastro
o Nacional de Pesso
oa Jurídica
a – CNPJ expedido
o
pelo Minisstério da Fazenda;
17.4.2. Prrova de reg
gularidade para com a Fazenda Pública, mediante a apresen
ntação doss
seguintess documenttos:
17.4.2.1. Certidão conjunta
c
de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida
a Ativa da
a
União, expedida pello Ministério da Faze
enda;
17.4.2.2. Certidão Negativa
N
de Débitos (ou Positiv
va com Effeito de Ne
egativa) e também a
Certidão de
d Regularidade, com a Fazen
nda estadu
ual ou do Distrito
D
Fed
deral, expe
edida pela
a
Secretaria
a da Fazen
nda, da sed
de ou dom
micílio do lic
citante;
17.4.2.3. Certidão Negativa (ou Positiiva com Efeito
E
de Negativa) de Débito
os com a
Fazenda Municipal, expedida
a pela Se
ecretaria da
d Fazend
da, da sede ou domicílio do
o
licitante, juntamente
e com a Certidão
C
de
e Regularid
dade, tamb
bém exped
dida pela Secretaria
a
da Fazend
da da sede
e ou domiccílio do licittante;
17.4.3. Prrova de re
egularidade
e relativa à Segurida
ade Social,, mediante
e a aprese
entação da
a
Certidão Negativa de Débito
o – CND ou Certid
dão Positiva com E
Efeito de Negativa,
expedida pelo Institu
uto Nacion
nal de Seguridade So
ocial (INSS
S);
17.4.4. Prova
P
de regularidad
r
de relativa
a ao Fund
do de Garrantia por Tempo de
d Serviço
o
(FGTS), mediante
m
a apresenttação do Certificado
C
de Regula
aridade de
e Situação perante o
Fundo de
e Garantia
a por Tem
mpo de Se
erviço (FG
GTS), expe
edida pela
a Caixa Econômica
E
a
Federal.
17.4.5 - PROVA DE
D INEXIS
STÊNCIA DE
D DÉBIT
TOS TRAB
BALHISTA
AS (CNDT)) Certidão
o
Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida eletronica
amente, para com
mprovar a
inexistênccia de débitos inadim
mplidos pe
erante a Ju
ustiça do Trabalho,
T
cconforme Lei
L 12.440
0
de 07 de julho
j
de 20
011.
17.4.6. A comprovação de reg
gularidade fiscal das microempresas e em
mpresas de
e pequeno
o
porte som
mente será
á exigida no
n caso de
d virem a ser adjud
dicatários deste certame, noss
termos do
o art.42 da Lei Complementar nº
n 123/200
06 e alteraçções poste
eriores;
17.4.7. As
A microempresas e empressas de pe
equeno po
orte deverão, apresentar no
o
envelope de docu
umentação
o, toda a documentação re
eferente à comprov
vação de
e
regularida
ade fiscal relacionad
da nos su
ub-itens17.4.1 a 17.4
4.4, mesm
mo que os
s mesmoss
apresente
em alguma
a restrição.
1
17.5.
QUA
ALIFICAÇÃ
ÃO ECONÔ
ÔMICO-FIN
NANCEIRA
A
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17.5.1. A Qualificaçção Econôm
mica Finan
nceira será
á comprovvada media
ante a apre
esentação
o
mentos:
dos seguintes docum
ativa de fa
alência ou concordatta expedida pelo disttribuidor da sede do
o
a)
cerrtidão nega
licitante nos últimos 90 (noven
nta) dias an
nteriores à data da apresentaç
a
ção das propostas.
b)
Cópia do demonstrat
d
tivo contá
ábil e balanço patrrimonial d
do último exercício
o
financeiro
o, com selo do Conttador e, caso a empresa não
o seja opta
ante pelo “Simples”,
deverá co
onter tamb
bém o regisstro na JU
UCEB, veda
ada a sua substituição por ballancete ou
u
balanços provisório
os; ou aprresentação
o do recib
bo de tran
nsmissão em SPED
D (Serviço
o
Público de
d Escriturração Digital) e o conjunto
c
co
ompleto de docume
entos trans
smitidos à
Secretaria
a da Rece
eita Federa
al e a Juntta Comerc
cial, atravé
és de Siste
ema de Es
scrituração
o
Digital.
.
1)microem
mpresas e empresas de pe
equeno porte
p
(socciedades ssujeitas ao
a regime
e
estabeleccido na Leii nº 9.317//96 – “Simples”): porr fotocópia
a do livro D
Diário, inclusive com
m
os Termos de Aberttura e de Encerrame
E
nto, devida
amente autenticadoss na Junta Comerciall
da sede ou
o domicílio da emp
presa ou em
e outro órgão equ
uivalente, o
ou por fottocópia do
o
Balanço e das de
emonstraçõ
ões de re
esultado do último exercício social dev
vidamente
e
registrado
os ou auten
nticados na
a Junta Co
omercial da
a sede ou domicílio d
da empresa.
2)No caso
o de emprresas criad
das no exe
ercício em curso devverá ser a
apresentado Balanço
o
de Abertu
ura devida
amente re
egistrado ou
o autentic
cado na Junta
J
Com
mercial da
a sede ou
u
domicílio da empressa.
17.6. QUAL
LIFICAÇÃO
O TÉCNIC
CA
17.6.1. Os licitantess deverão apresenta
ar no mínimoum ate
estado de capacidad
de técnica,
fornecido por pesso
oa jurídica
a de direito
o público ou
o privado
o, que com
mprove a aptidão
a
da
a
licitante para
p
o dese
empenho de
d atividad
de pertinen
nte e comp
patível em caracterís
sticas com
m
o objeto desta
d
licitaçção.
17.6.2. Licença de funcionam
mento (alva
ará), em vigor, exped
dida pelo E
Estado ou Município
o
da sede da
d licitante..
17.7. PAR
RA O CUM
MPRIMENT
TO DO DISPOSTO NO INCIS
SO V, DO ART. 27 DA
D LEI Nºº
8.666/93, a licitante
e deverá fo
ornecer Declaração de que a empresa não possui em seu
u
e pessoal empregad
do(s) men
nor(es) de 18(dezoito
o) anos em trabalho
o noturno,
quadro de
perigoso ou
o insalubre e menores de 16 (dezesseis
s) anos, sa
alvo na con
ndição de aprendiz
a
e
a partir de
e 14 (quato
orze) anoss , em cumprimento ao
a disposto
o no inciso
o XXXIII do
o art. 7º da
a
Constituiçção Federa
al de 1988
8 e nos terrmos do in
nciso V do
o art. 27 da
a Lei nº 8.666/93, o
qual foi accrescido pela
p
Lei Fe
ederal nº 9.854/99, re
egulamentada pelo D
Decreto nº 4.358, de
e
5 de setem
mbro de 20
002.
17.8. A Declaração
D
o menciona
ada no ite
em 17.7 de
este Editall, deverá S
SER INSE
ERIDA NO
O
ENVELOP
PE DE DO
OCUMENT
TAÇÃO PA
ARA HABIL
LITAÇÃO, podendo o licitante basear-se
e
no modelo
o contido no
n Anexo IV.
17.9. PAR
RA O CUMPRIMEN
NTO DO DISPOSTO
D
O NO INC
CISO VII, D
DO ART.4
4º DA LEI
FEDERAL
L Nº 10.5
520/02, a licitante deverá
d
aprresentar Declaração
D
o, conform
me modelo
o
constante
e no ANEX
XO V deste Edital.
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17.9.1. De
eclaração de cumprimento doss requisitos
s de habilitação no p
presente Certame,
C
a
ser forneccida NO AT
TO DO CR
REDENCIA
AMENTO e FORA do
os envelop
pes de prop
posta e de
e
documenttação;
17.9.2. A apresenta
ação de do
ocumentoss com o prazo
p
de validade
v
exxpirado ac
carretará a
inabilitaçã
ão do prop
ponente. E para os documen
ntos cujo prazo
p
de vvalidade não
n
venha
a
expresso,, será conssiderado o prazo com
mo de até 180(cento e oitenta) dias anterriores a da
a
data prevista para apresentaç
a
ção da prop
posta.
17.9.3. Constatado
C
o o atendimento àss exigênciias fixadas no edittal, o licitante será
á
declarado
o vencedorr.
18 – SESSÃO PÚBLIC
CA DE ABE
ERTURA DO
D PREGÃ
ÃO
18.1 – No
o dia, hora e local designado no
o Item 6de
este edital, será realizzada sessão pública
a
para recebimento da
as proposttas e da do
ocumentaç
ção de hab
bilitação, envelopes nr.
n 01 e 02
2
respectiva
amente;
18.2 – Ab
berta a sesssão, os in
nteressado
os apresen
ntarão à eq
quipe de p
pregão os envelopess
nr. 01 e 02, bem como declaração dando
d
ciência de que
q
cumprrem plena
amente oss
requisitoss de habilita
ação, confforme modelo do ANE
EXO V;
18.2.1 – Caso qualquer prop
ponente de
eixe de ap
presentar a declaraçção de cum
mprimento
o
dos requissitos de ha
abilitação poderá
p
asssinar tal de
eclaração disponibiliz
d
zada na se
essão pelo
o
Pregoeiro
o;
18.3 – A equipe
e
do pregão pro
ocederá à abertura dos
d envelo
opes conten
ndo as pro
opostas de
e
preços, orrdenando-a
as em orde
em cresce
ente de valo
or apresen
ntado;
18.4 – Em seguida
a identifica
ará a prop
posta de menor pre
eço cujo cconteúdo atenda
a
ass
especifica
ações do edital;
e
18.5 – As propostass com valor superior em até 10% (dez po
or cento) da
a proposta
a de menorr
preço serã
ão classificcadas em ordem crescente;
18.6 – O conteú
údo das propostass indicada
as no ite
em anterio
or será analisado,
à especifficações, prazos e
desclassifficando-se aquelas cujo objjeto não atenda às
condiçõess fixados no
n edital. A aceitabilidade do preço será verificada somen
nte após o
encerramento da fasse de lancces;
18.7 – Nã
ão havendo
o, no mínim
mo, três prropostas válidas
v
noss termos do
os itens 18
8.5 e 18.6,
serão sele
ecionadas até três melhores
m
prropostas e os seus autores
a
con
nvidados a participarr
dos lance
es verbais, quaisquerr que sejam
m os preço
os oferecido
os nas pro
opostas esc
critas;
18.8 – Em
m caso de empate das
d melhorres propos
stas, na hip
pótese do item anterior, todoss
proponentes com o mesmo prreço serão convidado
os a participar dos la
ances verba
ais;
18.9 – Em
E seguid
da, será dado
d
início
o à etapa
a de apre
esentação de lances
s verbais,
formulado
os de forma
a sucessivva, inferiore
es à proposta de men
nor preço;
18.10– A pregoeira
a convidarrá individualmente as
a Propone
entes classsificadas, de forma
a
sequencia
al, a apressentar lances verba
ais, a partir do autor da propo
osta class
sificada de
e
maior pre
eço e os demais
d
em
m ordem decrescen
nte de valo
or, decidin
ndo-se porr meio de
e
sorteio no
o caso de empate
e
de preços;
18.11– O encerram
mento da fa
ase compe
etitiva dar-s
se-á quando, indaga
ados pela pregoeira,
as Propon
nentes manifestarem
m seu desin
nteresse em
m apresen
ntar novos lances;
18.12– A ausência de repressentante crredenciado
o ou a dessistência e
em apresentar lance
e
verbal, qu
uando convocado pe
ela pregoeira, implica
ará a exclu
usão da P
Proponente
e da etapa
a
de lancess verbais e na manu
utenção do
o último preço apresentado pe
ela Propone
ente, para
a
efeito de ordenação
o
o das propo
ostas;
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18.13– Ca
aso não re
ealizem lan
nces verbais, será verificada a conformida
c
ade entre a proposta
a
escrita de
e menor pre
eço e o valor estimad
do para a licitação;
l
18.13.1 – Havendo empate
e na prop
posta escrrita e não
o sendo o
ofertados lances, a
classificaçção será efetuada po
or sorteio, na mesma
a sessão;
e ou houvver uma ún
18.14– Quando com
mparecer um
u único Proponent
P
nica proposta válida,
caberá ao
o pregoeiro
o verificar a aceitabilidade do preço oferta
ado;
18.15– Declarada
D
encerrada
a a etapa de lances
s e classificadas ass ofertas na ordem
m
crescente
e de valor ofertado,
o
a pregoeira
a examinará a aceita
abilidade d
do preço da primeira
a
classificad
da, decidin
ndo motivadamente a respeito;
18.16– Co
onsiderada
a aceitáve
el a propossta de ME
ENOR PRE
EÇO GLOB
BAL, obed
decidas ass
exigências fixadas no
n edital, será
s
aberto
o o envelo
ope nr. 02 “DOCUME
ENTAÇÕE
ES” de seu
u
detentor, para con
nfirmação das suas condiçõe
es habilitattórias, sen
ndo-lhe fa
acultado o
saneamen
nto da doccumentação na próprria sessão, observado o dispossto no item 18.1;
o atendimento dass exigências de ha
18.17– Constatado
C
abilitação ffixadas no
o edital, o
melhor prreço por lotte será decclarado vencedor na ordem de classificaçção;
18.18– Se
e a Propon
nente desa
atender às exigências habilitató
órias, a pre
egoeiro ex
xaminará a
oferta sub
bsequente,, verificand
do a habilittação da Proponente
P
e, na ordem
m de classificação, e
assim successivame
ente, até a apuração
o de uma proposta
p
q
que
atenda
a ao edital, sendo a
respectiva
a Proponen
nte declara
ada venced
dora;
18.19– Na
as situações prevista
as nos iten
ns 18.13, 18.14,
1
18.1
15 e 18.18
8,a pregoeira poderá
á
elhor por lo
negociar diretament
d
te com a Proponente
P
e para que seja obtido preço me
ote;
18.20– To
odos os do
ocumentoss serão collocados à disposição
o dos pressentes para
a exame e
rubrica, co
onforme prreceitua o artigo 43 § 2º da Lei de Licitaçções;
18.21– A manifestação da inte
enção de interpor re
ecurso será
á feita no ffinal da sessão, com
m
registro em ata da síntese
s
dass suas razõ
ões;
18.22– O recurso contra de
ecisão da
a pregoeira
a e sua equipe de
e apoio terá efeito
o
suspensivvo;
18.23– O acolhimen
nto de reccurso impo
ortará a inv
validação apenas
a
do
os atos ins
suscetíveiss
de aprove
eitamento;
18.24– A falta de
e manifesttação mo
otivada da
a Propone
ente na ssessão im
mportará a
decadênccia do direitto de recurrso;
18.25– Caso,
C
exce
epcionalmente, seja
a suspens
sa ou encerrada a sessão antes de
e
cumpridass todas ass fases pre
eestabeleccidas, os envelopes
e
devidame
ente rubric
cados pela
a
pregoeira e pelas Proponent
P
tes, ficarão
o sob a guarda da pregoeira,, sendo ex
xibidos àss
ntes na reabertura da
d sessão ou na no
ova sessã
ão previam
mente marc
cada para
a
Proponen
prosseguiimento doss trabalhoss;
18.26– O prazo pa
ara formula
ação de la
ances verb
bais e o va
alor entre lances po
oderão serr
acordadoss entre os credenciados e a Prregoeira, por ocasião
o do início d
da sessão pública.
19– ADJUDICA
A
AÇÃO E HO
OMOLOGA
AÇÃO
19.1 – Ca
aso não ha
aja recurso
o, a pregoe
eira, emitirá
á Parecer para adjud
dicação do
o objeto do
o
certame à Propon
nente dete
entora do MENOR
R PREÇO GLOBAL
L, encamin
nhando o
processo para homo
ologação pelo
p
Prefeito Municip
pal;
19.1.1 – Nesta hip
pótese, a pregoeira
a decidirá sobre oss recursoss e encam
minhará o
efeito Municipal para homologação do pro
ocedimento
o licitatório
o;
processo ao Sr. Pre
n obriga
a a Adminiistração à aquisição do objeto
o
19.2 – A homologação desta licitação não
licitado.
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20 – ES
SCLARECIIMENTO
20.1– As empresas interesssadas pod
derão requ
uerer escla
arecimento
o sobre o presente
e
pregão ao
o Departam
mento de Licitações pelo fax (77)
(
3674--2022 ou a
através do endereço
o
eletrônico
o cpl.ibipita
anga@gma
ail.com, até
é 02 (dois)) dias úteiss antes da
a data marrcada para
a
o pregão;
m caso de não solicitação de esclarecime
e
entos e infformações pelas Pro
oponentes,
20.2– Em
pressupõe
e-se que os
o elemen
ntos forneccidos são suficientemente claros e prec
cisos, não
o
cabendo posteriorm
p
mente o dire
eito a qualq
quer reclam
mação.
21 – DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1– Os casos omiissos serão
o resolvido
os pela Pre
egoeira em
m conjunto a Equipe de
d Apoio;
omarca de
e Macaúba
as-BA, com
m exclusão
o de qualq
quer outro,
21.2– Fica eleito o foro da co
uer ação referente à presente
e licitação
o e/ou con
ntrato dela
a
para a prropositura de qualqu
decorrente;
etuado até
é o décimo dia apó
ós a entreg
ga do OB
BJETO ora
a
21.3– O pagamento será efe
licitado, mediante
m
emissão de
e ORDEM DE SERVIIÇO devida
amente asssinada pelo Prefeito
o
e apresen
ntação da respectiva
a nota fisccal de acorrdo a nece
essidade d
do CONTR
RATANTE,
sendo o frrete por co
onta do CO
ONTRATAD
DO.
21.4- O objeto do
o presente
e pregão deverá ser
s
presta
ado confo
orme espe
ecificaçõess
constante
es no ANEX
XO II deste
e Edital ob
bservando o seguinte
e:
21.4.1- Caso algum
m serviço não
n
corressponda ao exigido no instrume
ento convo
ocatório, a
a deverá providencciar no prazo máxim
mo de 03
3 dias, co
ontados da
a data de
e
contratada
notificação expedid
da pela co
ontratante, a sua ad
dequação,, visando o atendim
mento dass
ações, sem
m prejuízo da incidência da
as sançõe
es previsttas no in
nstrumento
o
especifica
convocató
ório, na Lei n.º 8.666/93 e no Código
C
de Defesa
D
do Consumid
dor;
21.4.2- O serviço prestado
p
d
deverá
con
nter todas as inform
mações necessárias à perfeita
a
caracterizzação dos mesmo
os, em Língua Portuguessa, comp
posição e demaiss
especifica
ações nece
essárias pa
ara a perfe
eita caracte
erização do
os produto
os.
21.4.3- O objeto desta
d
licitação deve
erá ser entregue,
e
conforme a necess
sidade da
a
Administra
ação.
21.4.5– Os
O produttos forneccidos deve
erão ser de 1ª qu
ualidade, estando sujeitos
s
a
devolução
o;
21.5 A Prefeitura
P
M
Municipal
de Ibipitanga se re
eserva o direito
d
de, a qualqu
uer tempo,
revogar ou
o anular, total ou parcialmen
p
nte, a pres
sente licita
ação e dessclassificarr qualquerr
proposta ou todas elas,
e
obede
ecendo o disposto
d
nos artigos 48 e 49 d
da Lei 8.66
66/93 com
m
suas alterrações;
21.6– É facultada
f
à Pregoeirra ou Auto
oridade Superior, em
m qualquer fase da licitação, a
promoção
o de diligê
ência desstinada a esclarecer ou a complemen
ntar a instrução do
o
processo;;
21.7– As Proponenttes são responsáveis pela fide
elidade e le
egitimidade
e das inforrmações e
mentos apresentados em qualq
quer fase da
d licitação
o;
dos docum
21.8– Fica
am à dispo
osição doss interessa
ados no De
epartamen
nto de Licittações da Prefeitura
a
Municipal de Ibipitan
nga, nos dias
d
úteis, das 8h às 12h, todos os eleme
entos que compõem
m
o para aná
álise de se
eus aspecttos formaiss e legais, mediante
e
o presentte processo licitatório
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solicitação
o escrita e dirigida ao
a Departa
amento de Licitaçõess, conforme
e determin
na o artigo
o
63 da Lei 8.666/93.
22 – DOS ANE
EXOS
22.1 – Inte
egram o presente ed
dital os seg
guintes ane
exos:
Anexo 01 – Minuta do
d Contratto;
Anexo 02
2 – Modelo
o de Propo
osta de Pre
eço/ TERM
MO DE REF
FERÊNCIA
A;
Anexo 03 – Modelo de procura
ação para prática de
e atos conccernentes a
ao certame
e;
Anexo 04 – Modelo de declara
ação de de
eclaração de
d proteçã
ão ao traba
alho menorr.
Anexo 05–
– Modelo de
d decl.depleno conh
hecimento e aten.às exigênciass de habilitação;
Anexo 06-Modelo de
e declaraçção de desimpedimen
nto de Licittar e Contrratar
Anexo 09 – Folha de
e Dados para Elaborração de Contratos
C
Ibitipitanga-Ba, 09 de
d abril de 2019.

La
aís Venânccia Oliveira
a Paixão Vieira - PRE
EGOEIRO((A)
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PREG
GÃO PRES
SENCIAL Nº.
N 025-20
019-PP
ANEXO I
MINUTA
A DE CON
NTRATO
A PREFE
EITURA MU
UNICIPAL
L DEIBIPIT
TANGA , ESTADO
E
D BAHIA,, Pessoa Jurídica
DA
J
de
e
Direito Pú
úblico Inte
erno, com sede na Av.
A Cleristton Andrad
de, Sn- ce
entro- Ibipitanga-Ba,
inscrita no
n CNPJ sob Nº _________
_
_______ neste ato
o represen
ntada pelo
o Prefeito
o
Municipal Sr. ____
_________
_________
_________
_________
__________
_______, inscrito no
o
_
______, a seguir denominad
d
a simplessmente CO
ONTRATANTE, e a
CPF nº _________
empresa,
................................................................,
insscrita
n
no
CNP
PJ
sob
b
presentada
a por ___
_________
_________
______, in
nscrito no
o
N°...................................., rep
_________
_________
_____,
com
m
sede
na
a
nº__
CPF
............................................................................, .............................................., a seguirr
ada simple
esmente CONTRATA
C
ADA, firma
am nesta ato, o prresente co
ontrato, na
a
denomina
forma e co
ondições que
q se seg
guem:
CLÁ
ÁUSULA PRIMEIRA
P
- DO OBJETO
O presen
nte contrato tem po
or objeto aquisição parcelada
a de horttifrutigranje
eiros para
a
diversas secretaria
as, conform
me Edital do Pregão Presencial nº02
25-2019-PP
P e seuss
anexos.
a contrataçção poderrá sofrer ac
créscimos ou supresssões, nos
s termos e
1.1 - O objeto desta
5, da Lei nºº. 8.666/93
3, alterado pela Lei n
nº. 9.648/98
8.
nos limites previstoss no art. 65
os nos valores das propostas
s os gasto
os com co
ombustíveis
s, seguro,
1.2 – Esttão incluso
tributos, obrigações
o
as para a entrega
e
do
os produtoss adquirido
os.
trabalhista
CLÁUSULA
C
A SEGUNDA – REG
GIME DE EXECUÇÃO
E
O
O Regime
e de Execu
ução do presente Co
ontrato é de
d MENOR
R PREÇO GLOBAL, conforme
e
Planilha Orçamentá
O
ária de Prreços apre
esentada pela
p
CONT
TRATADA, em obed
diência ao
o
Edital do Pregão Presencia
al N° 025--2019-PP e seus Anexos,
A
q
que a estte integra,
entemente
e de transscrição, e à Lei Fed
deral N° 8.666
8
de 21/06/1993, e suass
independe
alteraçõess introduzid
das pela Lei
L Federal N° 8.883//94.
CLÁU
USULA TE
ERCEIRA – DOS PRA
AZOS
3.1 O pra
azo estabe
elecido parra fornecim
mento total dos prod
dutos, obje
eto desta licitação, é
até 31.12.2019 a co
ontar da assinatura do respecttivo termo de contra
ato, contra a entrega
a
DEM DE FORNEC
CIMENTO” emitida pela PR
REFEITURA
A MUNIC
CIPAL DE
E
da “ORD
IBIPITANG
GA. Poden
ndo ser prrorrogadass por iguais
s e sucesssivos perío
odos, até o limite de
e
60 mesess observadas as disp
posições ao
o art. 57 da
a Lei 8.666
6/93;
es sobre o recebime
ento dos produtos deverão sser efetuad
das até 5
3.2 As observaçõe
as da sua entrega; e
(cinco) dia
3.3 Sublin
nha-se que o objeto
o contratad
do será fo
ornecido, mediante
m
a
ato discricionário da
a
administra
ação, no atendimen
a
to das ne
ecessidade
es públicass, com pra
azo de en
ntrega doss
produtosssolicitado de
d até 08 (OITO)
(
dia
as contados da solicitação emittida, obserrvando-se,
entretanto
o, o prazo de
d vigência deste insstrumento contratual.
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nte da disccricionaried
dade da ad
dministraçã
ão, no toca
ante a aqu
uisição dos
s produtoss
3.4 - Dian
contratado
os, e devvido apecculiaridade deste ce
ertame, fica consig
gnado que
e a parte
e
contratantte não se obriga a adquirir to
odos os produtos
p
avençados,, sem que
e com isto
o
importe em inadimp
plência.

CLÁUSULA
QUA
ARTA–
PREÇO
E
CO
ONDIÇÕES
S
DE
PAGAME
ENTO
E
REAJUST
TAMENTO
O
4.1
O
Preço
Total
para
a
aquisição
do
objeto
co
ontratado
é
de
e
R$..........................................................re
esultante das
d quantidades con
nstantes da Planilha
a
Orçamenttária e da proposta de
d Preçoss, objeto do
o Edital do
o Pregão P
Presencial Nº. 025-2019-PP e da Ata de negociaçção feita pela pregoe
eira.
4.2. Os pagamento
p
os devidos à Contra
atada serã
ão efetuado
os atravéss de chequ
ue, ordem
m
bancária ou
o crédito em conta corrente, no
n prazo de
d até 30 (trinta)
(
dia
as, contado
os da data
a
da aprese
entação da Nota Fiiscal/Faturra, devidam
mente atestada a e
execução contratual,
c
desde qu
ue não hajja pendên
ncia a ser regulariza
ada pelo contratado
c
, tudo na forma da
a
prestação
o do serviço
o e do cron
nograma de
d desemb
bolso.
4.3. Em havendo
h
allguma pen
ndência impeditiva do
o pagamento, será cconsiderad
da data da
a
apresenta
ação da fattura aquela
a na qual ocorreu
o
a regularizaç
r
ção da pen
ndência po
or parte da
a
contratada
a.
4.4 O pag
gamento nã
ão isenta a CONTRA
ATADA da
a responsabilidade de
e correção
o dos erross
e imperfeições porvventura aprresentadoss após a lib
beração.
ONTRATAD
DO fica obrigado a emitir Nota Fiscal, pa
ara pagamento do ob
bjeto desta
a
4.5. O CO
licitação.
CLÁUSUL
LA QUINT
TA – ORIGEM DE RE
ECURSOS
S
As despe
esas deco
orrentes do
os produto
os contrattados com
m base no
o Edital do
d Pregão
o
Presencia
al Nº.025-2019-PP, correrão à conta de recurssos consttantes de dotaçõess
consignad
das no Orççamento Municipal
M
pa
ara o exerc
cício corre
ente a sabe
er:

TARIA MU
UNICIPAL DE EDUCA
AÇÃO
02.04.00 – SECRET
2094 – Ma
anutenção
o da Educa
ação Infanttil – FUNDE
EB 40%
2.096 – Manutenção
M
o do FUND
DEB 40%
2098 - Ma
anutenção do Ensino
o Básico
2235 – Ma
anutenção
o da Educa
ação Infanttil
AL DE SA
AUDE
02.05.00 – FUNDO MUNICIPA
2.065- Ge
estão do Piso de Aten
nção Básicca – PAB
2070- Gesstão das Ações
A
Municipais de Saúde – 15% Recurrsos Próprios
2289 – Ge
estão de Outros
O
Prog
gramas do
o Fundo a Fundo
F

AL DE AS
SSITÊNCIA
A SOCIAL
02.07.00 – FUNDO MUNICIPA
2057- Manutenção do
d FMAS

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RORDBS2EJ09JYOCIR1TCMQ

Esta edição encontra-se no site: www.ibipitanga.ba.gov.br

Quinta-feira
11 de Abril de 2019
146 - Ano VI - Nº 1216

Ibipitanga

PREFE
EITURA MU
UNICIPAL DE
D IBIPITANGA
Av. Clériston And
drade, 815 – Centro
CEP 46.540-000
4
– Ibipitanga
a – Bahia
CNPJ Nº. 13.781.364/0001-0
06
Telefa
ax: (77)3674
4-2202

2285- Pro
ograma Bolsa Família
a – IGD
2286- Pro
ograma de Apoio a Criança
C
e o Adolescen
nte
2.293 – Programa
P
C
CRAS
(PAIIF)
2294 – Prrograma de
e Assistência Social - FNAS
2.296 – Manutenção
M
o do Serviçço de Convvivência e Fortalecim
mento de V
Vínculos – SCFV
2311 – Prrograma Primeira Infâ
ância no SUAS
S
02.08.00 – SECRET
TARIA MU
UNICIPAL DE MEIO AMBIENT
A
TE
2.142 – Manutenção
M
o da Secre
etaria de Meio
M
Ambie
ente
02.09.00 – SECRET
TARIA MU
UNICIPAL DE AGRIC
CULTURA
2.161 – Manuten.
M
da
a Secretarria de Agriccultura
Elemento
o de Despe
esa:
3.3.9.0.30
0.01.00 – Material
M
de
e Consumo
o
Fontes de
e Recursoss: 00, 01, 02,
0 14, 15, 19, 28, 29
9
CLÁUSULA SEXT
TA – DIRE
EITOS E OBRIGAÇÕ
ÕES DAS P
PARTES
6.1 -DA CONTRATA
C
ADA:
6.1.1- A CONTRATA
C
ADA deve
erá seguir a especific
cação daplanilha orça
amentária((Anexo II Proposta de Preçoss e Termo de
d Referên
ncia) consttantes deste contrato
o.
RATADA será
s
legall e financ
ceiramente
e responssável por todas ass
6.1.2 - A CONTR
obrigaçõe
es e compromissos contraídos
c
s com terc
ceiros, para
a a execução deste Contrato,
bem como
o, pelos en
ncargos tra
abalhistas,, previdenc
ciários, fisccais, securritários, comerciais e
outros finss, a eles não
n se vincculando a CONTRAT
C
TANTE a qualquer
q
títtulo, nem mesmo
m
ao
o
de solidarriedade;
6.1.3 - A CONTRA
ATADA asssume inteira respo
onsabilidad
de pelos d
danos ou prejuízoss
causadoss à CONTR
RATANTE ou a tercceiros, dec
correntes de
d dolo ou
u culpa, ne
egligência,
imperícia ou imprud
dência, na execução
o do objeto
o deste Co
ontrato, dirretamente, por seuss
prepostoss e/ou em
mpregadoss, não exccluindo ou
u reduzind
do essa responsab
bilidade, a
fiscalizaçã
ão ou acom
mpanhame
ento feito pela
p
CONT
TRATANTE
E ou por se
eus prepos
stos;
6.1.4 – - A CONTR
RATADA asssumirá a responsab
bilidade tottal pela en
ntrega dos produtos,
objeto desste Contrato.
6.1.5 - A CONTRA
ATADA obrriga-se a recompor
r
todo e qualquer pro
oduto recusado pela
a
NTE, em te
empo hábil,, sem preju
uízo do pra
azo final;
Fiscalizaçção da CONTRATAN
6.1.6 - Ob
briga-se a CONTRAT
C
TADA pelas despesa
as com a en
ntrega doss produtos..
6.1.7 – Reconhece
R
er os direittos da administraçã
ão, em casso de resscisão adm
ministrativa
a
prevista no
n Artigo 77
7 da Lei 8..666/93;
6.1.8 – A CONTRA
ATADA ob
briga-se a manter, durante
d
tod
da execuçção do con
ntrato, em
m
compatibilidade com
m as obriga
ações por eles assum
midas toda
as as cond
dições de habilitação
h
o
ação exigid
da na Licita
ação.
e qualifica
6.2 - DA CONTRAT
C
TANTE:
6.2.1 - Pagar
P
confforme esta
abelecido na Cláus
sula Quartta, as obrrigações financeiras
f
s
decorrentes do pressente Conttrato, na integralidade
e dos seuss termos;
6.2.2 – Fiscalizar e conferir oss produtoss fornecidos pela Con
ntratada.
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C
CLÁUSULA
A SETIMA
A – ISENÇÃ
ÃO DE PE
ENALIDAD
DE
7.1 -Conssiderando que
q os pag
gamentos serão efetuados apó
ós a entreg
ga dos prod
dutos, não
o
havendo assim nen
nhum risco
o futuro pa
ara o Município, con
ntudo fica estipulado
o multa de
e
do sobre violação
v
da
as cláusula
as deste C
Contrato, inclusive no
o
30% (trintta por centto) incidind
caso de vicio
v
na qua
alidade con
nstatada.
CLÁU
USULA OIITAVA – DA
D INEXEC
CUÇÃO E DA RESC
CISÃO
8.1 - A CO
ONTRATA
ANTE poderá rescindir, unilatera
almente, este
e
Contra
ato, indepe
endente de
e
interpelaçção judicial ou extraju
udicial, sem
mpre que ocorrer
o
porr parte da C
CONTRAT
TADA:
8.1.1 - O não cu
umprimentto, ou cu
umprimento
o irregula
ar, de clá
áusulas co
ontratuais,
especifica
ações ou prazos;
p
8.1.2 - A subcontrratação tottal ou parrcial do objeto destte contrato
o, a associação da
a
CONTRATADA com
m outrem, a cessão
o ou trans
sferência, total
t
ou pa
arcial, bem
m como a
orporação sem
s
a prévvia autoriza
ação por escrito
e
da C
CONTRAT
TANTE;
fusão, cisão ou inco
endimento pela CO
ONTRATAD
DA das determinações regu
ulares da
a
8.1.3 - O desate
NTE, bem como
c
dos seus
s
superiores;
Fiscalizaçção da CONTRATAN
8.1.4 - O cometimen
nto reiterado de falta
as na entre
ega dos prrodutos, an
notadas na
a forma do
o
o primeiro do
d artigo 67 da Lei nú
úmero 866
66/93 de 21
1/06/93;
parágrafo
8.1.5 - A decretação
d
o de falênccia, insolvê
ência ou co
oncordata da
d CONTR
RATADA;
8.1.6 - No
o caso de concordatta é faculttado à CONTRATAN
NTE mante
er o contra
ato, com a
CONTRATADA, asssumindo ou
o não o controle
c
da
as atividad
des que ju
ulgar nece
essárias, a
ão da entre
ega dos prrodutos sem
m prejuízo
o
seu exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusã
à Adminisstração;
8.1.7- A dissolução
d
RATADA;
da CONTR
8.1.8 - A alteraçã
ão social ou a modificação
m
o da fina
alidade ou
u da esttrutura da
a
CONTRATADA, que
e prejudiqu
ue a execu
ução do contrato;
O
a rescisão
o nos term
mos do ite
em 8.1 aciima citado
o, acarreta
ará para a
8.1.9 - Ocorrendo
CONTRATADA, as consequê
ências conttidas no artigo 80 da
a Lei Nº 8666/93 de 21/06/93,
uízo de outtras sançõe
es prevista
as na citad
da Lei.
sem preju
as:
8.2 - A resscisão con
ntratual pod
derá també
ém ocorrerr das seguintes forma
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONT
TRATANTE
E, nos cas
sos acima
a
dos nos ittens de 8.1.1
8
a 8.1.9, ou outros conttidos na L
Lei Nº. 86
666/93 de
e
enumerad
21/06/93;
A
por acorrdo entre as partes
s CONTR
RATANTES
S, desde que haja
a
8.2.2 - Amigável,
conveniên
ncia para a CONTRA
ATANTE;
8.2.2.1 - A rescisã
ão amigável ou adm
ministrativa
a deverá ser
s preced
dida de autorização
o
f
tada da autoridade co
ompetente
e da CONT
TRATANTE
E;
escrita e fundament
8.2.2.2 - Quando
Q
a rescisão ocorrer,
o
sem
m culpa da
a CONTRA
ATADA, se
erá ressarc
cido a este
e
os prejuízzos regularrmente com
mprovadoss que houv
ver sofrido, tendo dire
eito a:
a) Devolução da garantia;
mentos devidos pela execução
e
d contrato
do
o até a datta da rescissão;
b) Pagam
c) Pagamento do cu
usto de dessmobilizaçção;
dicial, nos termos da
a legislação
o em vigorr.
8.2.3 - Jud
CLÁUS
SULA NON
NA – CONDIÇÕES GERAIS
G
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9.1 - A CONTRATA
ANTE rese
erva-se o direito
d
de suspender
s
r temporariiamente a execução
o
deste Con
ntrato, qua
ando nece
essário porr conveniência dos serviços
s
ou da Administração,
respeitado
os os limite
es legais e os direitos assegura
ados à CO
ONTRATAD
DA;
9.2- Integ
gram o pre
esente Co
ontrato, ind
dependente
emente de
e transcriçção, o Edittal e seuss
Anexos e a Propostta de Preço
os da CON
NTRATADA
A;
9.3 – Não
o Será perrmitidos a CONTRA
ATADA, Su
ub-empreita
ar de form
ma parcial ou, ainda,
sub-rogarr este Conttrato;
9.4 – Estte contrato
o é regido pela Lei nº. 8.666//93, a fim de dirimirr alguma dúvida
d
em
m
casos omissos.
CL
LÁUSULA
A DÉCIMA – DO FOR
RO
10.1 - As partes sig
gnatárias deste
d
Conttrato elege
em o Foro da Comarrca de MA
ACAÚBAS,
o da Bahia
a, com ren
núncia exp
pressa a qualquer ou
utro, por m
mais privile
egiado que
e
do Estado
seja. E po
or estarem
m justas e contratada
c
as, assinam
m o presen
nte Contratto, em 03 (três) viass
de igual te
eor e único
o efeito, na
a presença
a das testemunhas ab
baixo.
________
_________
_____ Ba, ___de____
_
_________
____de XX
XXXX.
______
_________
_________
_________
_________
_________
_______
CO
ONTRATAN
NTE
______
_________
_________
_________
_________
_________
_______
CO
ONTRATADO
Te
estemunha
as:
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ANEX
XO II - PRO
OPOSTA COMERCIA
C
AL
FOR
RNECEDO
OR:
CNP
PJ:

PREGÃ
ÃO PRESE
ENCIAL N° 025-2019
9- PP

END
DEREÇO:

DATA DE PUBLICAÇÃO:X
XX-XX-XX

CID
DADE:

ABERT
TURA DE PROPOST
TAS: XX/X
XX/XXXX

EST
TADO:

TELEF
FONE: (77)) 3674-202
22

OBJ
JETO: Aq
quisição parcelada de
d hortifru
utigranjeiro
os para diiversas se
ecretarias, conforme
e
esp
pecificaçõe
es constanttes no Edittal.
LOTE 01 – HORTIFRUTIGRANJE
EIROS
IT
TEM

DESCRIÇÃO

Qua
antidade

1.

Abaca
axi, espécie pé
érola fruta no seu estado de
e
maturração ideal, co
om cascas firm
mes. Sem
manch
has e sem deffeitos que pre
ejudiquem sua
qualid
dade. Só será solicitada no período de
safra do produto e
de asp
pecto fresco.

500 Unidade
es

2.

Abaccate, espécie manteiga:
m
de 1ª
1 qualidade,
taman
nho médio, sem ferimentos ou defeitos, em
e
grau médio
m
de ama
adurecimento, sem danos
físicoss e mecânicoss, isenta
de partes pútridas.

220 Unidade
es

3.

Abóbo
ora in- natura cabotia sadias, frescas, sem
m
danificcações físicass, casca integrra. Isenta de
substa
ancias terrosa
as sujidades, parasitas,
p
larvass, folhas. Com
m no
mínim
mo 3 kg a unidade.

45
50 Quilograma
as

4.

Abob
bora: tipo verde ‘’abobrinha’’, sadias,
fresca
as, sem danificcações físicass, casca
integra. Isenta de substancias terrosas
ades,
sujida
parasitas, larvas, fo
olhas.
Acero
ola, espécie comum.

20
00 Quilograma
as

5.
6.

Agriã
ão de 1ª qualid
dade, tenra e fresca,
f
isenta
de ma
aterial terroso,, com coloraçã
ão uniforme
verde
escuro
o sem manchas, livre de
enferm
midades.

Vl. unittário

100 Pacote
es
30 Pacote
es
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7.

Aipim
m in natura prim
meira qualidad
de casca lisa,
grande , sem fungo
os,sem rachad
duras, sem
corpos estranhos ou terra aderida à superfície.

200 Unidade
es

8.

Alface tipos: americana / crespa
a/
na / lisa de primeira qualida
ade, fresca,
roman
taman
nho médio, firm
me e sem man
nchas

9.

Alho: Graúdo do tip
po comum, cab
beça inteira,
fisiolo
ogicamente de
esenvolvido, co
om bulbos
curados, sem choca
amento, dano
os mecânico
usado por pra
agas.
ou cau

70
7 Quilograma
as

10. Banan
na Nanica: de primeira quallidade, de
taman
nho médio, firm
me, sem racha
aduras, nível
médio
o de amadureccimento e sem
m
manch
has;

250 Dúzia
as

11. Banan
na prata: de primeira qualidade, de taman
nho
médio
o, firme, sem rachaduras,
r
níível médio de
amadurecimento e sem
manch
has;

120 Dúzia
as

600 Pacote
es

12. Batata
a doce: lavada
a, de 1ª qualid
dade, de casca
a
branca, sem lesõess de origem físsica ou
nica, não apre
esentarem racchaduras ou
mecân
cortess na casca, livvre de enfermid
dades, isenta
de partes pútridas. Com tamanho
o
uniforme, devendo ser graúdas.
13. Batata
a inglesa: com
mum especial, lavada ,
taman
nho grande ou
u médio, uniforme, inteira se
em
ferime
entos ou defeitos, firme e co
om brilho, sem
m
corpos estranho ou
u terra aderida
aà
superffície externa.
14. Berinjela livre de re
esíduos de ferttilizantes,
sujida
ades e danos por
p lesão de origem
o
física ou
o
mecân
nica; aroma, cor
c e sabor
próprios da espécie
e, tamanho be
em desenvolvid
do e
uniforme.
15. Beterrraba: nova, la
avada, de 1ª qualidade,
q
taman
nho médio, com casca sã, sem
s
rupturas.
Não estarem
e
danificcadas por qua
alquer lesão de
origem
m física ou me
ecânica. Livre de
enferm
midades.
Isenta
a de partes pú
útridas.
16. Bróco
olis – de prime
eira qualidade,, novo, firme,
intacto
o, não poderá
á estar murcho
o, isento de
partess pútridas, colo
oração uniform
me e sem
manch
has. Unidade de tamanho
médio
o.
17. Cebolla branca, tam
manho médio, consistência
firme, sem ferimenttos ou defeitoss nem indicio de
germinação. Kg.

00 Quilograma
as
20

18. Cenou
ura: sem folha
as, primeira qu
ualidade,
taman
nho médio, un
niforme, sem fe
erimentos ou
defeito
os, sem corpo
os estranhos ou
o
tenross aderida à su
uperfície.

50
00 Quilograma
as

00 Quilograma
as
70

60
6 Quilograma
as

30
00 Quilograma
as

30 Pacote
es

45
50 Quilograma
as
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19. Cheiro
o verde, comp
posição: cebollinha e coentro
o,
isento
o de partes pútridas, não po
oderão estar
murch
hos, maço gra
ande.

150 Pacote
es

20. Chuch
hu: verde, novvo, sem brotoss, de 1ª
qualid
dade, de tamanho médio, nã
ão poderão esstar
murch
hos, com cascca sã, sem rup
pturas, não devve
apresentar rachadu
uras ou cortes na casca.
em suficientem
mente desenvo
olvidos.
Estare
Não estarem
e
danificcados.
21. Couve
e flor: de 1ª qu
ualidade, firme
e e intacta,
isenta
a de material terroso, com coloração
c
uniforme, sem man
nchas, livre de enfermidadess,
isento
o de partes pútridas. Unidad
de de tamanho
o
médio
o.
22. Couvve manteiga: frresco, em molhos grandes,
livre de
d resíduos de
e fertilizantes, sujidades,
parasitas e larvas, sem
s
danos físsicos
oriund
dos do manuseio e transporrte

25
50 Quilograma
as

23.

58
80 Quilograma
as

Goiab
ba vermelha- fruta de boa qualidade,
q
apresentando tama
anho, cor e com formação
uniforme, devendo ser bem dese
envolvida e
madura, com polpa
a intacta e firm
me, sem danoss
físicoss e mecânicoss
oriund
dos do manuseio e transporrte.
24. Laranja pêra: de primeira qualida
ade, sem
defeito
os graves, apresentando ta
amanha
conforrmação uniforrme;

25. Limão
o espécie gale
ego: tamanho
comerrcial, firme e sem
s
brotos.

26.

Maçã
ã Fuji: - tipo na
acional, selecionada, com
casca
a sã sem ruptu
uras e pancadas na casca.
Tama
anho médio e cor
c uniforme, com polpa
firme e intacta, bem
m
nvolvida e mad
duras.
desen
27. Mamã
ão formosa: de
e primeira qua
alidade, taman
nho
comerrcial sem macchucados, man
nchas e firme.

28. Mamã
ão papaya de boa qualidade
e, casca sã,
com ta
amanho e corr uniformes, se
em rupturas,
sem danos
d
físicos e mecânicos, isento de parttes
pútridas. Devendo estar
e
d
s com 80 a 90%
% de
bem desenvolvidos
maturração.
29. Manga, espécie palmer produto íntegro,
í
sem
manch
has, picadas de
d insetos ou sinais de
apodrrecimentos; esstar em ponto de
maturração próprio para
p
o consum
mo.

80 Unidade
es

200 Pacote
es

3.900
3
Unidade
es

80 Dúzia
as

1.360 Unidade
es

10
00 Quilograma
as

13
30 Quilograma
as

30
00 Quilograma
as
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30. Manga, espécie rossa produto ínte
egro, sem
has, picadas de
d insetos ou sinais de
manch
apodrrecimentos; esstar em ponto de maturação
o
próprio para o conssumo.

320
3 Quilômetro
os

31. Manga, espécie tom
mmy produto íntegro,
í
sem
has, picadas de
d insetos ou sinais de
manch
apodrrecimentos; esstar em ponto de
maturração próprio para
p
o consum
mo.

50
00 Quilograma
as

32.

Mara
acujá doce nass seguintes esspecificações
mínim
mas: De primeiira; coloração
amare
ela.Tamanho e colorações uniformes;
u
Deve ser bem dese
envolvido e ma
adura; Com
d
polpass intactas e firrmes; Livres de
resídu
uos e larvas. Saco
S
com no mínimo
m
100
unidad
des por saca.
33. Maxixxe de primeira
a qualidade, apresentando
taman
nho, cor e com
m formação un
niforme,
deven
ndo ser
bem desenvolvida,
d
sem danos físsicos e mecân
nicos,
oriund
dos do manuseio e transporrte.
34. Melan
ncia, espécie rendonda,
r
em bom estágio
de ma
aturação, sem
m
danoss.

35. Melão
o de primeira qualidade,
q
am
marelo, casca sã,
s
sem danos
d
físicos ou
o mecânico. Devendo esta
ar
bem desenvolvido
d
e maduros de 80
a 90%
% de maturaçã
ão.

170 Saco
os

150 Dúzia
as

1.00
00
Quilograma
as

300 Unidade
es

36. Moran
ngo: de primeiira qualidade sem
s
marcas,
machu
ucados, firme, embalados em
e bandeja de
e
isoporr e
papel filme.

150 Embalagen
ns

37.

13
30 Quilograma
as

Pepin
no: de primeira
a qualidade,
taman
nho comercial, de cor verde
e escuro.

38. Pera: in natura, esp
pécie William.

47
4 Quilograma
as

39. Pimen
ntão verde ,am
mrelo e verme
elho. de boa
qualid
dade; tamanho
o e coloração uniformes;
sem le
esões de orige
em.

1.020 Unidade
es

40. Quiab
bo liso De boa qualidade; Ta
amanho e
colora
ação uniforme; Sem dano físico ou
mecân
nico
oriund
do do transporrte (rachadura
as e cortes).

140 Dúzia
as

41. Repollho Verde: Tam
manho médio, primeira
qualid
dade, cabeçass grandes fech
hadas, sem
ferime
entos ou defeitos, tenros, se
em manchas e
com coloração
c
unifo
orme. livres de
e
terra nas
n folhas extternas.

400 Unidade
es
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42. Rúcula: de 1ª qualid
dade, tenra e fresca, isenta
a
de ma
aterial terroso,, com coloraçã
ão uniforme e
sem
manch
has, livre de enfermidades.
e
e.
Maço grande

30 Pacote
es

43. Salsin
nha de primeirra qualidade
fresca
a, firme e sem manchas.

50 Pacote
es

44. Tange
erina ponkan, com grau de maturação tall
que lh
hes permita su
uportar transpo
orte,
manip
pulação e convversação adeq
quada para
consu
umo mediato e imediato, tam
manho médio,
apresentando cor,
taman
nho e coloraçã
ão uniforme, com
c
polpa
firme e intacta.
45. Toma
ate, coloração vermelho, tam
manho e
colora
ação uniforme. Produto sele
ecionado
consisstente ao toqu
ue e isento de partes
amasssadas, batidass ou outros de
efeitos que
possa
am alterar sua aparência e qualidade.
q
46. Uva, espécie
e
itália, roxa.

47. Vagem
m: de primeira
a qualidade,
taman
nho comercial e firme.

35 Dúzia
as

65
50 Quilograma
as

90
9 Quilograma
as

30
3 Quilograma
as

Valor Global:
G

N preçoss propostos estão incclusos todos os custtos e desp
Nos
pesas, enccargos e in
ncidências,
dire
etos ou ind
diretos, incclusive IPI ou ICMS, se houverr incidência
a, não imp
portando a natureza,
que
e recaiam sobre
s
o fo
ornecimento do objetto da prese
ente licitaçção, que ccorrerão também porr
nosssa contra e risco.
P
Prazo
de validade
v
da presente
e proposta
a _______
_____(____
_________
_________
_) dias da
a
data
a estipulad
da para sua
a apresenttação não inferior a 60
6 (sessen
nta) dias.
D
Declaramos
s que esta
a proposta, nos termos do edital, e firme e concretta, não nos
s cabendo
o
dessistência ap
pos a fase de habilita
ação, na fo
orma do arrt. 43, § 6o, da Lei n°. 8.666/93 com suass
alte
erações.
Loccal e Data:
Nom
me:
Asssinatura:
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TERM
MO DE REFERÊNCIA
A
1. DO
D OBJETO
O
1.1

Constitui objeto de
esta licitaçã
ão a aquis
sição parce
elada de hortifrutigran
njeiros para
a
diversass secretaria
as, conform
me condiçõe
es, quantida
ades e exigências es
stabelecidass
neste Ed
dital e seus Anexos.

1.2 Quantitativ
Q
os:
ITEM

DESCRIÇ
ÇÃO

Quan
ntidade

1.

Abacaxxi, espécie pérola fruta no seu
s estado de
matura
ação ideal, com
m cascas firmes. Sem
manchas e sem defe
eitos que preju
udiquem sua
qualida
ade. Só será solicitada
s
no período
p
de
safra do
d produto e
de aspecto fresco.

500 Unidades

2.

Abaca
ate, espécie manteiga:
m
de 1ªª qualidade,
tamanh
ho médio, sem
m ferimentos ou
o defeitos, em
m
grau médio
m
de amad
durecimento, sem
s
danos
físicos e mecânicos, isenta
de parttes pútridas.

220 Unidades

3.

Abóborra in- natura cabotia
c
sadias, frescas, sem
m
danifica
ações físicas, casca integra
a. Isenta de
substancias terrosass sujidades, pa
arasitas,
larvas, folhas. Com no
n
mínimo
o 3 kg a unida
ade.

450 Quilogramas

4.

Abobo
ora: tipo verde
e ‘’abobrinha’’, sadias,
frescass, sem danifica
ações físicas, casca
integra
a. Isenta de su
ubstancias terrrosas
sujidad
des,
parasittas, larvas, folhas.
Acerolla, espécie co
omum.

200 Quilogramas

5.
6.

7.

Agrião
o de 1ª qualida
ade, tenra e frresca, isenta
de matterial terroso, com
c
coloração
o uniforme
verde
escuro sem mancha
as, livre de
midades.
enferm
meira qualidade casca lisa,
Aipim in natura prim
e , sem fungoss,sem rachadu
uras, sem
grande
corpos estranhos ou
u terra aderida
a à superfície.

8.

Alface
e tipos: americcana / crespa /
romana
a / lisa de prim
meira qualidad
de, fresca,
tamanh
ho médio, firm
me e sem manchas

9.

Alho: Graúdo
G
do tipo
o comum, cabeça inteira,
fisiolog
gicamente dessenvolvido, com bulbos
curado
os, sem chocamento, danoss mecânico
ou causado por prag
gas.

100 Pacotes
30 Pacotes

200 Unidades

600 Pacotes

70 Quilogramas
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10. Banana
a Nanica: de primeira
p
qualid
dade, de
tamanh
ho médio, firm
me, sem rachaduras, nível
médio de amadureciimento e sem
manchas;

250 Dúzias

11. Banana
a prata: de priimeira qualida
ade, de tamanho
médio, firme, sem ra
achaduras, nívvel médio de
urecimento e sem
s
amadu
manchas;

120 Dúzias

12. Batata doce: lavada,, de 1ª qualida
ade, de casca
branca
a, sem lesões de origem física ou
mecânica, não apressentarem rach
haduras ou
cortes na casca, livre
e de enfermidades, isenta
de parttes pútridas. Com
C
tamanho
uniform
me, devendo ser
s graúdas.
13. Batata inglesa: comu
um especial, lavada ,
tamanh
ho grande ou médio, uniform
me, inteira sem
m
ferimen
ntos ou defeito
os, firme e com
m brilho, sem
corpos estranho ou terra
t
aderida à
superfíície externa.
14. Berinje
ela livre de ressíduos de fertillizantes,
sujidad
des e danos po
or lesão de orrigem física ou
u
mecânica; aroma, co
or e sabor
próprio
os da espécie, tamanho bem
m desenvolvido e
uniform
me.
15. Beterrraba: nova, lavvada, de 1ª qu
ualidade,
tamanh
ho médio, com
m casca sã, se
em rupturas.
Não esstarem danifica
adas por qualquer lesão de
e
origem
m física ou meccânica. Livre de
d
enferm
midades.
Isenta de partes pútrridas.
16. Brócoliis – de primeirra qualidade, novo,
n
firme,
intacto, não poderá estar
e
murcho, isento de
oração uniform
me e sem
partes pútridas, colo
d tamanho
manchas. Unidade de
médio.
17. Cebola
a branca, tama
anho médio, consistência
c
firme, sem
s
ferimento
os ou defeitos nem indicio de
germin
nação. Kg.

18. Cenoura: sem folhass, primeira qua
alidade,
tamanh
ho médio, unifforme, sem ferimentos ou
defeitos, sem corposs estranhos ou
u
tenros aderida à sup
perfície.
19. Cheiro verde, compo
osição: cebolin
nha e coentro,
isento de partes pútrridas, não pod
derão estar
murcho
os, maço gran
nde.

20. Chuchu
u: verde, novo
o, sem brotos, de 1ª
qualida
ade, de taman
nho médio, não
o poderão esttar
murcho
os, com casca
a sã, sem rupturas, não deve
e
aprese
entar rachadurras ou cortes na
n casca.
Estarem
m suficientemente desenvolvidos.
Não esstarem danifica
ados.

200 Quilogramas

700 Quilogramas

60 Quilogramas

300 Quilogramas

30 Pacotes

450 Quilogramas

500 Quilogramas

150 Pacotes

250 Quilogramas
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21. Couve flor: de 1ª qua
alidade, firme e intacta,
erroso, com co
oloração
isenta de material te
uniform
me, sem mancchas, livre de enfermidades,
e
,
isento de partes pútrridas. Unidade
e de tamanho
médio.
22. Couve
e manteiga: fre
esco, em molh
hos grandes,
livre de
e resíduos de fertilizantes, sujidades,
s
parasittas e larvas, se
em danos físiccos
oriundo
os do manuse
eio e transporte
23.

Goiaba vermelha- frruta de boa qu
ualidade,
aprese
entando taman
nho, cor e com
m formação
uniform
me, devendo ser
s bem desen
nvolvida e
madura
a, com polpa intacta
i
e firme
e, sem danos
físicos e mecânicos
oriundo
os do manuse
eio e transporte.
24. Laranja
a pêra: de prim
meira qualidad
de, sem
defeitos graves, apre
esentando tam
manha
mação uniform
me;
conform

25. Limão espécie galeg
go: tamanho
comerccial, firme e se
em brotos.

26.

Maçã Fuji: - tipo naccional, selecio
onada, com
casca sã
s sem rupturras e pancada
as na casca.
Taman
nho médio e co
or uniforme, com
c
polpa
firme e intacta, bem
desenvvolvida e maduras.
27. Mamão
o formosa: de primeira qualidade, tamanh
ho
comerccial sem mach
hucados, manchas e firme.

80 Unidades

200 Pacotes

580 Quilogramas

3.900 Unidades

80 Dúzias

1.360 Unidades

100 Quilogramas

28. Mamão
o papaya de boa
b qualidade,, casca sã,
com tamanho e cor uniformes,
u
sem
m rupturas,
sem da
anos físicos e mecânicos, issento de parte
es
pútrida
as. Devendo estar
bem de
esenvolvidos com
c
80 a 90%
% de
matura
ação.
29. Manga
a, espécie palm
mer produto ín
ntegro, sem
manchas, picadas de
e insetos ou sinais
s
de
apodre
ecimentos; esttar em ponto de
d
matura
ação próprio para o consumo.

130 Quilogramas

30. Manga
a, espécie rosa
a produto íntegro, sem
manchas, picadas de
e insetos ou sinais
s
de
ecimentos; esttar em ponto de
d maturação
apodre
próprio
o para o consu
umo.

32
20 Quilômetros

31. Manga
a, espécie tommy produto ín
ntegro, sem
manchas, picadas de
e insetos ou sinais
s
de
apodre
ecimentos; esttar em ponto de
d
matura
ação próprio para o consumo.

500 Quilogramas

300 Quilogramas
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32.

Maraccujá doce nas seguintes esp
pecificações
mínima
as: De primeirra; coloração
amarella.Tamanho e colorações uniformes;
Deve ser
s bem desen
nvolvido e mad
dura; Com
polpas intactas e firm
mes; Livres de
e
resíduo
os e larvas. Sa
aco com no mínimo
m
100
unidades por saca.
33. Maxixe
e de primeira qualidade, ap
presentando
tamanh
ho, cor e com formação unifforme,
devend
do ser
bem de
esenvolvida, sem
s
danos físiicos e mecânicos,
oriundo
os do manuse
eio e transporte.
34. Melanccia, espécie re
endonda, em bom
b
estágio
de matturação, sem
danos.

35. Melão de primeira qu
ualidade, ama
arelo, casca sã
ã,
sem da
anos físicos ou
u mecânico. Devendo
D
estarr
bem de
esenvolvido e maduros de 80
8
a 90% de maturação
o.

170 Sacos

150 Dúzias

1.000
Quilograma
as

300 Unidades

36. Morang
go: de primeirra qualidade sem marcas,
machucados, firme, embalados em
m bandeja de
isopor e
papel filme.
f

15
50 Embalagens

37.

130 Quilogramas

Pepino
o: de primeira qualidade,
tamanh
ho comercial, de cor verde escuro.
e

38. Pera: in
n natura, espé
écie William.

47 Quilogramas

39. Pimenttão verde ,amrelo e vermelh
ho. de boa
qualida
ade; tamanho e coloração uniformes;
u
sem lessões de origem.

1.020 Unidades

40. Quiabo
o liso De boa qualidade;
q
Tam
manho e
coloraçção uniforme; Sem dano físico ou
mecânico
oriundo
o do transporte (rachadurass e cortes).

140 Dúzias

41. Repolh
ho Verde: Tam
manho médio, primeira
qualida
ade, cabeças grandes
g
fecha
adas, sem
ferimen
ntos ou defeito
os, tenros, sem
m manchas e
com co
oloração uniforme. livres de
terra na
as folhas exte
ernas.
42. Rúcula
a: de 1ª qualidade, tenra e frresca, isenta
de matterial terroso, com
c
coloração
o uniforme e
sem
nfermidades. Maço
M
grande.
manchas, livre de en

400 Unidades

30 Pacotes
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43. Salsinh
ha de primeira
a qualidade
fresca, firme e sem manchas.
m

44. Tangerrina ponkan, com
c
grau de maturação
m
tal
que lhe
es permita sup
portar transporte,
manipu
ulação e conve
ersação adequada para
consum
mo mediato e imediato, tam
manho médio,
aprese
entando cor,
tamanh
ho e coloração
o uniforme, co
om polpa
firme e intacta.
45. Tomate
e, coloração vermelho,
v
tamanho e
coloraçção uniforme. Produto seleccionado
consisttente ao toque
e e isento de partes
p
amassadas, batidas ou outros deffeitos que
m alterar sua aparência
a
e qu
ualidade.
possam
46. Uva, esspécie itália, roxa.
r

50 Pacotes

35 Dúzias

650 Quilogramas

47. Vagem
m: de primeira qualidade,
tamanh
ho comercial e firme.

90 Quilogramas

30 Quilogramas

2. JUSTIFICAT
J
TIVA E OBJ
JETIVO DA
A CONTRA
ATAÇÃO
A aquisição
o dos mate
eriais acima descritos
s não nece
essários, p
para atendimento dass
d
demandas
das diverssas secreta
arias, tendo
o em vista
a os progrramas e serviços de
e
a
atendimento
o em funcionamento no
o município, para o bom andamen
nto da gestã
ão da coisa
a
p
pública.

3. DISPONIBIL
D
LIDADE OR
RÇAMENTÁ
ÁRIA E FIN
NANCEIRA PARA A D
DESPESA
O de
esembolso se
s fará med
diante a rubrica da seguinte dotaçção orçamen
ntária:
02.04
4.00 – SEC
CRETARIA MUNICIPA
AL DE EDUC
CAÇÃO
2094
4 – Manuten
nção da Edu
ucação Infa
antil – FUND
DEB 40%
2.096
6 – Manutenção do FU
UNDEB 40%
%
2098
8 - Manuten
nção do Enssino Básico
2235
5 – Manuten
nção da Edu
ucação Infa
antil
5.00 – FUN
NDO MUNIC
CIPAL DE SAUDE
S
02.05
2.065
5- Gestão do
d Piso de Atenção
A
Bá
ásica – PAB
B
2070
0- Gestão das Ações Municipais
M
d Saúde – 15% Recurrsos Próprio
de
os
2289
9 – Gestão de
d Outros Programas
P
do Fundo a Fundo

7.00 – FUN
NDO MUNIC
CIPAL DE ASSITÊNCI
A
IA SOCIAL
02.07
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2057
7- Manutençção do FMA
AS
2285
5- Programa
a Bolsa Fam
mília – IGD
2286
6- Programa
a de Apoio a Criança e o Adolesce
ente
2.293
3 – Program
ma CRAS (P
PAIF)
2294
4 – Program
ma de Assisttência Social - FNAS
2.296
6 – Manutenção do Se
erviço de Co
onvivência e Fortalecim
mento de Vínculos – SCFV
2311
1 – Program
ma Primeira Infância no
o SUAS
8.00 – SEC
CRETARIA MUNICIPA
AL DE MEIO
O AMBIENT
TE
02.08
2.142
2 – Manutenção da Se
ecretaria de Meio Ambiiente
02.09
9.00 – SEC
CRETARIA MUNICIPA
AL DE AGRIICULTURA
A
2.161 – Manuten. da Secre
etaria de Ag
gricultura
Elem
mento de Despesa:
3.3.9
9.0.30.01.00
0 – Materiall de Consum
mo
Fontes de Recu
ursos: 00, 01, 02, 14, 15, 19, 28, 29
2
4. DEVERES
D
D CONTR
DA
RATADA E DA CONTR
RATANTE
4.1– Da Contra
atante:
4.1.1
1 Receber os
o produtoss conforme
e especifica
ado no Edital do Pregã
ão Presenc
cial nº 025-2019
9-PP.
4.1.2
2- Atestar na
as notas fisscais/faturass a efetiva entrega
e
do objeto
o
desta
a licitação;
4.1.3
3- Aplicar a empresa ve
encedora penalidades, quando fo
or o caso;
4.1.4
4- Prestar a contratada toda e qualquer
q
infformação, por
p esta so
olicitada, ne
ecessária à
perfe
eita execuçã
ão do contrato;
4.1.5
5- Efetuar o pagamento
o à contrata
ada no praz
zo avençado, após a e
entrega da Nota Fiscall
no se
etor compettente;
4.1.6
6- Notificar, por escrito, à Contrata
ada da aplic
cação de qu
ualquer sanção.
4.1.7
7– Garantir à Contrata
ada o direitto ao contra
aditório e ampla
a
defessa nos casos em que
e
forem
m exigidas trocas
t
ou no
o caso de aplicação
a
de
e sanção.
4.1.8
8- Informar a contratad
da eventuaiis defeitos, identificado
os mesmo após o rece
ebimento e
exigir a sua sub
bstituição ou
u reparação
o, conforme o caso.

4.2

Da Conttratada:

4.2.1
1- Fornecerr o objeto desta
d
licitaçção de aco
ordo com as
a especificcações contidas neste
e
Edita
al e anexos;;
4.2.2
2 – Pelo não
o cumprime
ento deste item, o bem
m será tido como
c
não e
entregue, ap
plicando-se
e
as sa
anções adia
ante estipuladas para o caso de in
nadimpleme
ento.
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4.2.3
3 – Substitu
uir, no prazzo de 3 (trrês) dias qu
ualquer bem
m que apre
esente defe
eito ou porr
manu
useio inade
equado no transporte.
4.2.4
4 – Arcar co
om todos oss custos de reposição ou reentreg
ga nos caso
os em que os
o produtoss
não atenderem
a
as condições do edital.
4.2.5
5 – Cumpriir rigorosam
mente o prrazo de entrega, e se
e for o casso a substituição doss
produtos.
4.2.6
6 – Retirar o pedido de serviços e assinar a Ata
A nos prazzos estipula
ados no edital.
4.2.7
7 - Pagar todos os tribu
utos que inccidam ou ve
enham incid
dir, direta ou
u indiretame
ente, sobre
e
os prrodutos ven
ndidos.
4.2.8
8- Aceitar, nas mesma
as condiçõe
es contratu
uais, os acrréscimos o
ou supressõ
ões que se
e
fizere
em necessá
ários no qu
uantitativo do
d objeto desta
d
licitaçção, até o limite de 25
5% (vinte e
cinco
o por cento)) do valor co
ontratado.
4.2.9
9 - Comunicar à Prefe
eitura, imed
diatamente, qualquer ocorrência
o
ou anorma
alidade que
e
venh
ha interferir na aquisiçã
ão dos produtos objetiv
vados na prresente licita
ação;
4.2.1
10- Respon
nder por danos
d
matteriais e físicos,
f
cau
usados po
or seus em
mpregados,,
direta
amente à Prefeitura
P
M
Municipal
de
e Ibipitanga ou a terceiros, decorre
entes de su
ua culpa ou
u
dolo..

V
C
CONTRATU
UAL
5. VIGÊNCIA
O forrnecimento do objeto referente
r
a esta licitaçã
ão dar-se-á
á do dia da a
assinatura do
d contrato
o
até 31.12.2019.
3
A vig
gência pode
erá ser prorrrogada com
m base no art.
a 57 da Le
ei nº 8.666/9
93.

6. GESTÃO
G
E FISCALIZA
AÇÃO DO CONTRATO
C
O
O accompanham
mento e a fisscalização do contrato
o, assim como a verificcação e a conferência
c
a
do objeto
o
desta
a licitação, constatando que está
á de acordo
o com o qu
uanto solicittado, serão
o
realizzados por servidor
s
da Secretaria Municipal
M
de
d Administrração.
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ANEXO
O III

MOD
DELO DE PROCURA
AÇÃO PA
ARA A PRÁ
ÁTICA DE ATOS CO
ONCERNE
ENTES AO
O
CER
RTAME
Modalida
ade
Licitação
o
PREGÃO
O
PRESEN
NCIAL

de Núm
mero
025-2019-PP

Atravvés do presente
p
instrumentto, nomea
amos e constituím
mos o(a) Senhor(a))
....................................................., (nacionalidade, esta
ado civil, profissão), portadorr
do Registro
R
de
e Identidad
de nº ..............., exped
dido pela ..........., devvidamente inscrito no
o
Cadastro de Pessoas
P
Físsicas do Ministério
M
da
d Fazenda
a, sob o nºº ....., residente à rua
a
n
ma
andatário, a quem
m
..................................................., nº ........ como nosso
orgamos am
mplos pod
deres para praticar todos os atos
a
relativos ao proc
cedimento
o
outo
licita
atório indica
ado acima
a, conferind
do-lhe pode
eres para:
(apre
esentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor re
ecursos e
negociar preços e demaiss
desisstir deles, contra-a
arrazoar, assinar contratos,
c
cond
dições, confessar, firmar compromissos ou acord
dos, recebe
er e dar quitação
q
e
pratiicar todos os demaiss atos pertinentes ao certame etc).
e
____
_________
_____de __________
_
_________
_ de_____
__.
RAZ
ZÃO SOCIA
AL
CNP
PJ
NOM
ME DO RE
EPRESENT
TANTE LE
EGAL
E AS
SSINATUR
RA
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ANEXO
O IV
MOD
DELO DE DECLARA
AÇÃO DE PROTEÇÃ
ÃO AO TR
RABALHO DO MENO
OR

Modalida
ade
Licitação
o
PREGÃO
O
PRESEN
NCIAL

de Núm
mero
025-2019-PP

Decllaramos, sob
s
as pe
enas da le
ei, em atendimento ao quanto
o previsto no inciso
o
XXX
XIII do art. 7º da Constituição Federal,
F
pa
ara os fins do dispossto Lei 8.66
66/93, que
e
não empregam
mos menorr de 18 ano
os em trabalho noturno, perigosso ou insalubre,
(
(

) nem meno
or de 16 an
nos.
) nem meno
or de 16 an
nos, salvo na condição de apre
endiz, a pa
artir de 14 anos.
a

____
_________
___de ____
__________
_______ de
d _____.
RAZ
ZÃO SOCIA
AL
CNP
PJ
NOM
ME DO RE
EPRESENT
TANTE LE
EGAL
E AS
SSINATUR
RA
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OV
ANEXO
MOD
DELO DE DECLARA
AÇÃO DE PLENO CONHECIM
C
MENTO E ATENDIM
MENTO ÀS
S
EXIG
GÊNCIAS DE HABIL
LITAÇÃO

Modalida
ade
Licitação
o
PREGÃO
O
PRESEN
NCIAL

de Núm
mero
025-2019-PP

Decllaramos so
ob as pena
as da lei, especialm
e
ente em fa
ace do qua
anto dispo
osto na Leii
Fede
eral n. 8.6
666/93 e Lei
L n. 10.5
520/02, o pleno con
nhecimento
o e atendimento àss
exigências de habilitação
o, cientes das
d sançõe
es factíveis de serem
m aplicadas
s.

____
_________
___de ____
__________
_______ de______
d
____
_________
_________
_________
_________
_________
_________
__
RAZ
ZÃO SOCIA
AL
CNP
PJ
NOM
ME DO RE
EPRESENT
TANTE LE
EGAL
E AS
SSINATUR
RA
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ANEXO
O VI

MOD
DELO DE
CON
NTRATAR
R

DECL
LARAÇÃO

DE

DESIMPED
D
DIMENTO

DE

Mod
dalidade de
e Licitação
o
PRE
EGÃO PRE
ESENCIAL
L

LIC
CITAR

E

Núm
mero
025-2019-PP

pena
sob
de
Lei,
que
a
empresa
a
Decllaramos,
.........................................................(razão so
ocial/CNPJJ) ...................................... não
o
está impedida de licitar ou
o contrata
ar com a Administraç
A
ção direta e indireta da União,
al e dos Município
os, abrang
gendo inc
clusive ass
dos Estados, do Distrrito Federa
dades com
m persona
alidade jurrídica de direito priivado sob controle do poderr
entid
público e as fu
undações por
p ele insttituídas ou mantidas.
____
_________
_____de __________
_
_________
_ de_____
___
RAZ
ZÃO SOCIA
AL
CNP
PJ
NOM
ME DO RE
EPRESENT
TANTE LE
EGAL
E AS
SSINATUR
RA
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PR
REGÃO PR
RESENCIA
AL Nº 025-2019-PP
FO
OLHA DE DADOS PARA
P
ELAB
BORAÇÃO
O DE CONTRATO
Razã
ão
____
_________
_________
_________
_________
_________
_________
______.

Social:

Ende
ereço:
____
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_.
ade: _____
_________
______ Esttado: ____
________ CEP:
C
____
_________
_____.
Cida
efone: (___
____) ____
_________
______ Fax
x: (______
_) _______
_________
_________
_
Tele
.
Nom
me
da
pessoa
____
_________
_________
_________
_________
________.

para

contatos:

Tele
efone: (___
____) ____
_________
________ E-mail:
E
___
_________
_________
________.
Nom
me completto da pesso
oa que asssinará o co
ontrato: __
__________
__________
_______.
Carg
go
que
a
pessoa
____
_________
_________
_________
_________
_.

ocup
pa

na

empresa:

n ______
_________
_________
_____ CPF
F: _______
_________
_________
________.
RG nr.:
Ende
ereço:____
_________
_________
_________
_________
_________
_________
________
__
Obs.: em caso
o de repre
esentação por procurador, junttar o instru
umento de
e mandato
o
espe
ecífico para
a assinatura do contrrato.
a:
Data
____
_________
_________
_________
_________
_________
_________
____
(Carrimbo e asssinatura do
o responsá
ável pelas informações)
Observação: Solicitamos
S
s a gentilezza de pree
encher este
e formulário
o, e entreg
gá-lo
junta
amente com os enve
elopes da presente
p
lic
citação. Ca
aso essa e
empresa se
eja
venccedora, esttes dados facilitarão a elaboraç
ção e assin
natura do ccontrato re
eferente a
este procedime
ento licitató
ório. A não
o apresentação desssa folha não implicará
áa
inabilitação da
a Proponen
nte.
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