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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.
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2019
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O PREGÃO
O PRESENC
CIAL Nº. 02
24-2019-PP
P
EDITAL DO
PROC
CESSO ADM
MINISTRAT
TIVO Nº 044
4/2019
1. Preâm
mbulo
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.
D PREFEIT
TURA MUN
NICIPAL DE
E IBIPITANG
GA
SEDE DA
AV. CLE
ERISTON ANDRADE,
A
8 – CENT
815
TRO
DATA: 29/04/2019
2
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8
HORA: 8:30h

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
ntregar os envelopes
e
n próprio dia da sua abertura,
no
a
as Proponenttes deverão
o
9.2 – Se decidirem en
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
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.
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;
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..
14.8. A nã
ão apresenttação ou inccorreção in
nsanável de
e quaisquer documento
os de crede
enciamento
o
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
a conta-corrrente e prraça de pagamento), nome do representan
r
nte legal in
nvestido de
e
número da
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
nte vencedo
or pois inte
egrarão o co
ontrato a ser celebrad
do entre o m
mesmo e a Prefeitura
a
pelo licitan
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
a para resp
pectivo item
m, não se admitindo ofertas de parte da quantidade
e
Termo de Referência
d desclassificação da proposta ofertada para
a o respecttivo item.
solicitada, sob pena de
m
cottado deverá
á atender às condições aos dispo
ositivos da L
Lei nº8078//90 (Código
o
15.2.5. O material
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
c
resultado corrigido;
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;
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;
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
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))
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;
16.2.1. Considera-se preço exce
essivo ou inexequível, aqueles
a
que
e não venham a ter de
emonstrada
a
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
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
16.1.1. A desistência
d
da licitante
e em apressentar lance
e verbal, qu
uando convocada pela
a pregoeira,,
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
proposta classificada
c
or estimado
o para contrratação, co
om base na
a
escrita de menor valor e o valo
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;
16.1.5. Na
a fase de análise
a
de propostas, se a propo
osta classifficada em p
primeiro lug
gar não forr
aceitável, a pregoeirra examina
ará a propo
osta subsequente, na
a ordem de
e classificação, até a
d licitante que atenda
a a todas ass exigências
s do Edital;
apuração do
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
eços iguais ou até 5%
%(cinco por cento) superiores à proposta
p
de
e
mais bem classificada, com pre
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
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 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
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
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
hado de do
ocumentos de eleição de seus ad
dministrado
ores, com a
sociedade por ações, acompanh
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
d
regisstro na Juntta Comercia
al pertinente
e ou a publlicação prev
vista na Leii
deverá evidenciar o devido
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 exxigir.
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
seguintes documento
d
s:
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
p Tempo de
d Serviço (FGTS),
(
exp
pedida pela
a Caixa Eco
onômica Fed
deral.
Garantia por
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
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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
o(s) menorr(es) de 18
8(dezoito) anos em trabalho
t
no
oturno, perigoso ou insalubre e
empregado
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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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
ação;
documenta
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.
17.10.3. Após o julga
amento das amostras, a nutricionista responssável emitirrá um parec
cer técnico,
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;
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
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
m ordem cre
escente;
serão classsificadas em
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
ade do preçço será verificada some
ente após o encerrame
ento da fase de lances
s;
aceitabilida
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
fixadas no edital, o me
elhor preço
o
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;
18.22– O recurso
r
con
ntra decisão
o da pregoeira e sua eq
quipe de ap
poio terá efe
eito suspens
sivo;
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.
ação do pro
ocedimento
o licitatório;
Prefeito Municipal parra homologa
omologação
o desta licittação não obriga
o
a Adm
ministração à aquisição
o do objeto licitado.
19.2 – A ho
20 – ES
SCLARECIMENTO

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
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;
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
os apresenttados em qu
ualquer fase
e da licitaçã
ão;
documento
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;
e procuraçã
ão para prática de atos
s concernen
ntes ao certtame;
Anexo 03 – Modelo de
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

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

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

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
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
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
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
aterial de co
onsumo
Elemento: 3.3.9.0.30.00.00 – Ma
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 Proposta de
d Preços) constantes
c
deste contrrato.
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,

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

a

fiscaliização

ou
u
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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
a
nenhu
um risco futturo para o Município, contudo ficca estipulado multa de 30% (trinta
a
havendo assim
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
ATANTE;
a CONTRA
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:

PREFEITU
URA MUNIC
CIPAL DE IB
BIPITANGA
A
Av. Cléristo
on Andrade
e, 815 – Centro
CEP 46.54
40-000 – Ibipitanga – Bahia
B
CNPJ Nº. 13.781.364
1
/0001-06
Telefax: (7
77)3674-220
02

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
Valor
Descriçã
ão dos itens
Quan
ntidade
Unitário
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
validade e tabela com
m informaçã
ão nutricional.
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
quilog
dia da
a entrega.
gramas
05
Sal, tipo
o refinado, aplicação alimentícia,
a
100
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
ideal pa
ara salada, coloração vermelha
v
e
quilog
gramas
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:

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

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
preparo da me
erenda esccolar da re
ede municipal de ensino do m
município, com
c
entreg
ga
parce
elada de acordo
a
a ne
ecessidade da secreta
aria de edu
ucação, me
ediante a expedição
e
d
de
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.

2.1. NATUREZA
N
A DO SERV
VIÇO
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).

Q
ATIVOS APROXIMADO
OS
2.2. QUANTITA
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).

4. JUSTIFICAT
J
TIVA
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:

PREFEITUR
P
RA MUNICIIPAL DE IB
BIPITANGA
A Cléristo
Av.
on Andrade,, 815 – Cen
ntro
C
CEP
46.540
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ahia
C
CNPJ
Nº. 13.781.364/0
0001-06
T
Telefax:
(77
7)3674-2202
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nto à Conttratada, de acordo co
om o estab
belecido na
as Cláusula
as
Efetuar o pagamen

I.

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

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

umento gen
nético de licitação e de
d Contrato
o, podendo recusar o recebimentto, caso nã
ão
instru
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.

V
C
CONTRATU
UAL
8. VIGÊNCIA
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.

G
E FISCALIZA
AÇÃO DO CONTRATO
C
O
9. GESTÃO
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

instrumen
nto,

Modalidad
de de Licita
ação

mero
Núm

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
entidade nº .............., expedido
e
pe
ela .........., devidamen
nte inscrito no Cadastrro
Registro de Ide
de Pessoas Físicas
F
do
o Ministério da Faz
zenda, sob o nº ....., reside
ente à ru
ua
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

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

Modalidad
de de Licita
ação

Núm
mero

PREGÃO
O PRESENC
CIAL

024--2019-PP

ob as penass da lei, em atendimen
nto ao quanto previsto no inciso XXXIII
X
do arrt.
Declaramos, so
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

DELO DE DECLARA
AÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIM
MENTO ÀS
À
MOD
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

PREFEITUR
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ANEXO
O VI

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

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_______

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

PREFEITUR
P
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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: _________
________.
___) ______
__________
___ Fax: (__
_____) ___
__________
__________
___ .
Teleffone: (____
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
Data
a:
____
__________
__________
__________
__________
__________
________
(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

