PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2021

REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 009/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE CESTAS
BÁSICAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021
REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA – Estado da Bahia, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, por
determinação da Exmª. Srª. Prefeita LUCIANA SOUSA MACHADO RODRIGUES, torna público, para
conhecimento das empresas interessadas que será realizada licitação, na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, sob o regime de execução por preço unitário, regido
pela Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 10.024/19, de 20 de setembro de 2019, e pelo
Decreto Municipal n° 248/2021 de 17/03/2021, Lei Complementar n.º 123/2006, com aplicação subsidiária da
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, além das demais disposições legais aplicáveis, e pelas condições
estabelecidas no presente Edital e seus anexos. O Pregão será realizado em sessão pública on line por meio
de recursos de tecnologia da informação – internet, através do site www.licitacoes-e.com.br, constante da
página eletrônica do Banco do Brasil.
RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS:
Início do Acolhimento das Propostas: ........................................................ 2004/2021, às 12h00min
Abertura das Propostas: ............................................................................. 30/04/2021 às 08h00min
Início da Disputa:........................................................................................... 30/04/2021 às 08h15min
Modo De Disputa: Será adotada a disputa em modo o aberto e fechado, conforme os critérios definidos no
art. 33 do Decreto n.º 10.024/2019.
Consultas: Observando o prazo legal, interessados poderão formular consultas por e-mail, informando o
número da licitação, por meio do endereço: licitacao@novavicosa.ba.gov.br
Referência de tempo: Para todas as referências de tempo será considerado o horário de Brasília – DF, e
para efeitos de contagem de prazo será considerada hora útil o intervalo entre as 08h às 18h, sem
interrupções.
Cópia deste Edital, seus anexos e eventuais alterações estarão, a partir da data da publicação de seu
resumo em Diário Oficial, à disposição no site do Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br) para todos os
interessados.
Outras informações sobre a licitação serão prestadas pelo Pregoeiro e equipe de apoio da Prefeitura de
NOVA VIÇOSA, situado Av. Oceânica, n.º 2.994, Bairro Abrolhos 01, CEP 45920-000, Nova Viçosa/BA,
1. DO OBJETO
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1.1. O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE CESTAS
BÁSICAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme
especificações e quantitativos indicados no processo Administrativo nº 120/2021 e nos anexos deste edital.
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atendam a todas as exigências constantes neste
Edital e seus anexos.
2.2. Estarão impedidos de participar da presente licitação:
2.2.1. Os interessados suspensos do direito de licitar com a Administração Municipal de NOVA VIÇOSA, cujo
conceito abrange a administração direta e indireta, as entidades com personalidade jurídica de direito privado
sob o seu controle e as fundações por ela instituída ou mantida, no prazo e nas condições do impedimento;
2.2.2. Os interessados que tenham sido declarados inidôneos pela Administração Municipal, Estadual ou
Federal, o que abrange a administração direta e indireta, as entidades com personalidade jurídica de direito
privado sob o seu controle e as fundações por ela instituída e mantida, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja reabilitado perante a autoridade que aplicou a penalidade;
2.2.3. Os interessados que estiverem em regime de falência, concordata, dissolução, liquidação ou concurso
de credores;
2.2.4. Empresas em forma de consórcio.
2.2.5. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
2.2.6. Estrangeiros que não estejam autorizados a comercializar no País;
2.2.7. Servidores de órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, inclusive Fundações instituídas
e/ou mantidas pelo Poder Público, por si ou por interposta pessoa, direta ou indiretamente, como licitante
neste processo licitatório;
2.2.8. Empresa isoladamente responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor
do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito
a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;
3. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E EFETIVA PARTICIPAÇÃO
3.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão dispor de
chave de identificação e senha pessoal e intransferível, obtida junto às Agências do Banco do Brasil S.A.
sediadas no País.
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3.2. O credenciamento se dará por intermédio da atribuição de chave de identificação e/ou senha individual.
3.3. O credenciamento será pessoal e intransferível para acesso ao sistema. O usuário credenciado será
responsável por todos os atos praticados nos limites de suas atribuições e competências.
3.4. O credenciamento implica em responsabilidade legal do usuário e na presunção de sua capacidade
técnica para realização das transações inerentes ao pregão.
3.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S.A., ao provedor do
sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.
3.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
3.7. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.
3.8. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
3.9. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E
FORMULAÇÃO DOS LANCES:
4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edita (Item 7 e subitens), proposta inicial com a descrição do objeto
ofertado e o preço (item 05 e subitens), até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
4.1.1. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
4.2. Na data e horário determinados no preâmbulo deste edital, as propostas serão abertas para disputa de
lances. A sessão pública do pregão eletrônico será realizada conforme data e horário determinado igualmente
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no preâmbulo, momento em que ocorre a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o
Pregoeiro a avaliar sua aceitabilidade.
4.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema
para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de
seu recebimento e respectivo horário de registro e valor através do sistema.
4.3. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
4.4. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real pelo sistema,
do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.
4.5. No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o Pregoeiro,
quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.
4.5.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico
será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos participantes, através de mensagem
eletrônica no campo “mensagens”, próprio do site licitacoes-e ou outro meio eletrônico, divulgando data e
hora da reabertura da sessão.
4.5.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5. DA PROPOSTA INICIAL
5.1. A proposta de preços inicial deverá ser informada e anexada em campo especifico, exclusivamente por
meio do Sistema Eletrônico (licitações-e), com observância as disposições do Termo de Referência,
conforme do Anexo III, sob pena de desclassificação.
5.1.1. A proposta inicial deve ser formulada contendo as informações e dados da empresa, devidamente
assinada por seu representante legal, conforme especificações do Anexo III, contendo as seguintes
informações e elementos:
a) Planilha contendo preços unitários e totais expressos em moeda corrente nacional em algarismos e por
extenso, já inclusos todos os tributos, fretes, seguros e quaisquer outras despesas inerentes ao objeto
licitado.
I – Caso a proposta apresente mais de dois algarismos (centavos) serão considerados, tão somente, os dois
primeiros.
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II - No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão esses últimos e, entre
preços unitários e totais, os primeiros.
b) Inclusão de todas as despesas que influam no valor final, tais como: despesas com custo, fretes, seguros,
tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais (ICMS e outros), e para-fiscais, obrigações
sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos;
c) Indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
d) Qualificação completa do representante da empresa que assinará o futuro contrato.
e) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão deste pregão
eletrônico;
f) Cotação de todos os itens que compõem o objeto da presente licitação, ou do(s) lote(s), sob pena de
desclassificação integral da proposta.
g) Declaração do licitante de que está desimpedida de licitar e/ou contratar com a Administração direta e
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo, inclusive, as entidades
com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas
ou mantidas;
h) Declaração formal de que a empresa encontra-se habilitada para participar do certame.
5.3. O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a
sessão pública.
5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão eletrônico.
5.5 O licitante é responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer
mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
5.6 O licitante deverá apresentar as declarações elencadas nas alíneas ‘e’, ‘f’, ‘g’ e ‘h’ do subitem 5.1.1 do
edital exclusivamente no campo informações adicionais da proposta no momento do cadastramento sob
pena de desclassificação.
6. FORMULAÇÃO DE LANCES / JULGAMENTO
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6.1. Neste Pregão o modo de disputa adotado é o aberto e fechado, conforme os critérios definidos no art. 33
do Decreto n.º 10.024/2019.
6.2. Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), os licitantes deverão encaminhar lances, exclusivamente
através do sistema eletrônico, sendo que os demais licitantes serão imediatamente informados do
recebimento da proposta e do seu respectivo valor.
6.3. Para julgamento, será adotado o critério de MENOR PREÇO LOTE, observados os prazos para
fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais
condições definidas neste Edital.
6.3.1. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, para cada lote (QUANDO APLICÁVEL), observando
o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
6.3.2. O intervalo (R$) de diferença entre os lances deverá ser obedecido de acordo com planilha abaixo,
tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta.
LOTES
O intervalo (R$) de diferença entre os lances
ÚNICO
R$ 100,00
6.3.3. Não se aplica os intervalos disposto no item 6.3.2 para o caso de lance de desempate técnico previsto
no art. 44 da Lei Federal nº123/2006.
6.4. Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido
anteriormente registrado no sistema.
6.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e
registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico.
6.6. Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados em tempo real do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor.
6.7. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor imediatamente após o
encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo
Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.
6.8. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se
for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao Edital.
6.9. A etapa de lances não permite registro de valores iguais, contudo no momento do registro da proposta
inicial, esta situação pode ocorrer. Ao finalizar a etapa do tempo aleatório, caso não tenha ocorrido lances
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para o item e se verifique a existência de propostas com valores iguais, o desempate será processado pelo
próprio sistema.
6.10. No momento seguinte, será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação às
Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP.
6.10.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas –
ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta
mais bem classificada.
6.10.2. O sistema automaticamente avaliará se existem Microempresas - ME e/ou Empresas de Pequeno
Porte - EPP participando do item do pregão.
6.10.3. Se estas forem encontradas, então o sistema verificará se o preço por elas ofertado é até 5% (cinco
por cento) maior do que o da melhor empresa previamente classificada.
6.10.4. Constatada a ocorrência da hipótese descrita no subitem 6.10.3, a Microempresa – ME ou Empresa
de Pequeno Porte – EPP melhor classificada na fase de lances poderá ofertar proposta de preço inferior.
6.10.5. O lance de desempate deve obrigatoriamente ser menor do que o lance ofertado pela empresa
previamente classificada.
6.10.6. O fornecedor terá no máximo 5 (cinco) minutos para ofertar o lance de desempate. Se assim não o
fizer, então o sistema passará para a próxima Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP
melhor classificada, desde que esta atenda aos critérios da Lei Complementar n. 123/06.
6.10.7. A Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP que oferecer um lance menor do que a
primeira empresa previamente classificada será a nova empresa classificada, sendo encerrada a fase do
desempate para o item, mesmo que ainda existam Microempresas – ME ou Empresas de Pequeno Porte –
EPP na mesma condição.
6.10.8. Decairá do direito de ofertar o lance a Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP que
não realizar este procedimento dentro dos 5 (cinco) minutos.
6.11. O disposto no item 6.10 e seus respectivos subitens não serão aplicados quando a melhor oferta
classificada tiver sido apresentada por uma Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP.
6.12. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retornando o Pregoeiro,
quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
6.12.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão do Pregão Eletrônico
será suspensa e terá reinício somente após a comunicação expressa aos participantes.
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6.13. Após o fechamento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico
contrapropostas diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido
preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação.
6.13.1. Para fins de aceitação pelo Pregoeiro, a proposta final não poderá ultrapassar o valor estimado
pela Prefeitura de NOVA VIÇOSA, inclusive no que tange aos valores unitários dos itens, e os
serviços/produtos/materiais ofertados deverão atender todas as condições do Edital e seus Anexos.
6.14. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes.
6.15. DA PROPOSTA VENCEDORA / PROPOSTA FINAL / PROPOSTA REFORMULADA
6.15.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública ou negociação com o pregoeiro, a licitante detentora
da melhor oferta deverá formular, de imediato, a respectiva Proposta de Preços (Conforme Anexo III),
contendo as especificações detalhadas do objeto ofertado, recomposta em função do valor vencedor e
negociações (se for o caso), devendo ser anexada ao sistema no prazo máximo de 2 (duas) horas após
solicitação do Pregoeiro, sob pena de decair do direito do licitante de ser declarado vencedor, sem prejuízo
das sanções previstas neste Edital.
6.15.1.1. A proposta deve ser reformulada em papel timbrado, contendo as informações e dados da empresa,
devidamente assinada por seu representante legal, conforme especificações do Anexo III, e com observância
as seguintes disposições:
6.15.1.2. A proposta final deverá respeitar os limites de preços máximos estabelecidos para cada item contido
nas planilhas do Anexo III, sob pena de desclassificação.
6.15.1.2. Os itens de propostas que eventualmente contemplem produtos / serviços / materiais que não
correspondam às especificações contidas na planilha do ANEXO III deste Edital serão desconsideradas.
6.15.2. Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente:
a) Marcas / Modelo dos produtos, preços unitários e totais / ou percentual de desconto ofertado (se for o
caso), expressos em moeda corrente nacional em algarismos e por extenso, já inclusos todos os tributos,
fretes, seguros e quaisquer outras despesas inerentes ao objeto licitado.
I – Caso a proposta apresente mais de dois algarismos (centavos) serão considerados, tão somente, os dois
primeiros.
II - No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão esses últimos e, entre
preços unitários e totais, os primeiros.
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b) Inclusão de todas as despesas que influam no valor final, tais como: despesas com custo, fretes, seguros,
tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais (ICMS e outros), e para-fiscais, obrigações
sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos;
c) Indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
d) Qualificação completa do representante da empresa que assinará o futuro contrato.
e) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão deste pregão
eletrônico;
f) Cotação de todos os itens que compõem o objeto da presente licitação, ou do(s) lote(s), sob pena de
desclassificação integral da proposta.
g) Declaração do licitante de que está desimpedida de licitar e/ou contratar com a Administração direta e
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo, inclusive, as entidades com
personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou
mantidas;
h) Declaração formal de que a empresa encontra-se habilitada para participar do certame.
6.15.5. Poderão ser admitidos, pelo Pregoeiro, erros de natureza formal, desde que não comprometam o
interesse público e da Administração, e que sua correção não acarrete majoração no preço ofertado.
6.15.6. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em
vigor.
6.16. SERÃO REJEITADAS AS PROPOSTAS QUE:
6.16.1. Sejam incompletas, isto é, não contenham informações suficientes que permitam a perfeita
identificação do objeto licitado.
6.16.2. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, ou
seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro, conforme artigo 48 da Lei 8.666/93.
6.17. DAS AMOSTRAS
6.17.1. Com observância aos critérios e requisitos estabelecidos no item 5.5 do Anexo I – Termo de
Referência, a licitante arrematante, deverá apresentar amostra do produto, conforme informações contidas nas
planilhas do Anexo III, em sua embalagem original, para avaliação e seleção do produto a ser adquirido, as
quais deverão ser submetidas a testes necessários.
7. DA HABILITAÇÃO
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7.1. Recomenda-se que os documentos relativos à habilitação deverão ser apresentados de forma
legível, numerados em ordem sequencial, conforme as seguintes disposições:
7.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
7.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
7.3.2. Prova de Regularidade de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Seguridade
Social (INSS);
7.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual sede do licitante;
7.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do licitante;
7.3.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante
apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
7.3.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
7.4. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte participantes do certame deverão declarar sua
condição conforme informações no presente edital.
7.4.1. Às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que apresentarem restrição na comprovação de
regularidade fiscal será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventual Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de
Negativa.
7.4.1.1. Para fins de utilização do benefício assegurado no item 7.4.1, a empresa deverá apresentar toda a
documentação fiscal, ainda que a referida certidão esteja com prazo vencido.
7.4.2. O prazo assegurado no subitem 7.4.1 terá como termo inicial o momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração.
7.4.2.1. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 7.4.1 implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções administrativas previstas no artigo 81, da Lei Federal no
8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para a assinatura da ata, ou revogar a licitação.
7.5. HABILITAÇÃO JURÍDICA
7.5.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis.
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7.5.2. Documentos de identificação todos os sócios ou da diretoria em exercício.
7.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
7.6.1. Declaração de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de todas as informações e
das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
7.6.2. Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecidos por pessoa jurídica, de direito público ou privado,
compatível em características técnicas, quantidades e prazos com o objeto licitado.
7.6.2.1. Os atestados devem conter produtos similares aos lotes que esteja concorrendo.
7.6.2.2. Os atestados deverão ser apresentados constando as seguintes informações da emitente: papel
timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de quem assina o documento, bem
como conter objeto e o período da contratação.
7.6.2.2.1. Caso o atestado apresentado não demostre os elementos de identificação exigidos no item anterior, o
licitante DEVERÁ informa-los por meio de declaração acostado ao mesmo, para fins de diligência, caso seja
necessário.
7.6.2.3. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da Concorrente ou
pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais participem sócios ou diretores da
Concorrente.
7.6.3. Alvará da Vigilância Sanitária da Sede da licitante, válido no dia da abertura das propostas.
7.7. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA:
a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor judicial competente da
sede do licitante.
a.1) No caso de sociedade civil não registrada na Junta Comercial, deverá ser apresentada Certidão Negativa
de Execução Patrimonial da sede ou domicílio da Licitante.
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional - CRP, fornecido pelo Conselho
Regional de Contabilidade em nome do contabilista responsável pela confecção do documento, com termos
de abertura e encerramento devidamente registrados na Junta Comercial do domicílio ou sede da empresa,
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da
data de apresentação da proposta.
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b.1) A comprovação de que trata o inciso acima, deverá ser feita através de cópias de referências do livro
diário (número do livro, termo de abertura e encerramento), inclusive cópias autenticadas das folhas onde
contenham o balanço patrimonial e demonstrativos contábeis extraídas deste Livro, com evidência e registro
na Junta Comercial ou publicação na imprensa, de acordo com a personalidade jurídica da empresa licitante.
b.2) As empresas optantes do Sistema Público de Escrituração Contabil Digital (SPED), deverão comprovar
a documentação acima apresentando o Livro Digital com o Termo de autenticação, termos de abertura e
encerramento.
b.3) Se necessária a atualização do Balanço e do capital social, deverá ser apresentado juntamente com os
documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.
b.4) As empresas com menos de um ano de exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item
mediante apresentação de balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o
caso, e devidamente registrado na Junta Comercial.
b.5) A boa situação financeira de que trata o item acima, será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral – ILG
e Índice de Liquidez Corrente – ILC, resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

ILG=ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL=

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

ILC=ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE =

≥ 1,0

Ativo Circulante ≥ 1,0
Passivo Circulante

IET= INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL = Exigível total ≤ 0,70
Ativo total
b.6) As fórmulas em apreço deverão ser apresentadas em memorial de cálculos, devidamente assinadas
pelo representante da empresa e pelo contador responsável pela sua elaboração.
b.7) O Microempreendedor individual fica dispensado da apresentação dos documentos elencados nos itens
7.7 b) e alíneas b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 e b.6.
7.8. Cumprimento do dispositivo Constitucional
7.8.1. Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado (s) com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da constituição Federal de 1998.
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7.9. Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos
da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz
e todas as filiais.
7.10. Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital e transcorrida a fase de análise da
documentação, o licitante será declarado vencedor, sendo homologado o procedimento e adjudicado o objeto
da licitação pela autoridade competente.
7.11. Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a capacidade
jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou inidoneidade, em
razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento.
7.12. As certidões deverão ser apresentadas dentro do respectivo prazo de validade. Caso não conste prazo
de validade no corpo da certidão, considerar-se-á o prazo de 60 (sessenta) dias da data de emissão.
7.13. Os documentos apresentados para habilitação são definitivos, não sendo admissível substituição ou
posterior inclusão de documentos, com exceção do disposto no subitem 7.4.1.
7.14. O licitante vencedor que deixar de apresentar qualquer dos documentos exigidos ou apresentar
documento com prazo expirado, será julgado inabilitado.
7.15. Se o licitante desatender as exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente,
verificando a sua aceitabilidade conforme a ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração
de uma proposta que atenda ao Edital.
8. DO ENVIO DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS
8.1. Após o comunicado do Pregoeiro, o licitante deverá encaminhar os ORIGINAIS OU CÓPIAS
AUTENTICADAS, VIA SEDEX ou outro meio que lhe for conveniente, no prazo máximo de 02 (dois) dias, sob
pena de decair do direito do licitante de ser contratado, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
8.1.1. Os Documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada
por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.
8.2. Também deverá ser enviada o original da proposta impressa assinada, com o último lance ofertado no
certame, conforme disposições do item 6.15.
8.3. No prazo máximo de 02 (dois) dias úteis o licitante deverá comprovar a postagem dos documentos com
o ENCAMINHAMENTO DO CÓDIGO RASTREADOR OU OUTRO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO da
sua postagem, para o email licitacao@novavicosa.ba.gov.br .
8.3.1. Os documentos deverão ser encaminhados aos cuidados do PREGOEIRO para o seguinte endereço:
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº.009/2021 - Página 14 de 70

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Av. Oceânica, n.º 2.994, Bairro Abrolhos 01, CEP 45920-000, Nova Viçosa/BA,
Destinatário: Sr. Cristiano Xavier Gomes.

9. DO VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO
9.1. O valor máximo fixado para a presente licitação é sigiloso conforme estabelece art. 15º do Decreto
10.024/19.
9.1.1. Para fins de aceitação pelo Pregoeiro, a proposta final não poderá ultrapassar o valor estimado pela
Prefeitura de NOVA VIÇOSA.
10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS
10.1. Impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 03 (três) dias úteis anteriores a data
fixada para abertura da licitação, por meio do email indicado no preambulo deste edital.
10.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação, no prazo de 02 (dois) dias úteis.
10.1.2. Deferida a impugnação do ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.
10.2. Ao final da sessão pública, após declarado o vencedor, o proponente que desejar recorrer contra
decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões
imediatamente em até 15minh (quinze minutos), sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três)
dias, devendo anexar ao sistema do licitacoes-e (mesmo local de anexação da proposta reformulada).. Os
interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a correr
do término do prazo do recorrente.
10.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recorrer e
a adjudicação ao vencedor do certame.
10.4. Os recursos contra decisões do Pregoeiro referente à habilitação ou inabilitação do licitante e
julgamento das propostas terão efeito suspensivo e deverão respeitar os ditames legais previstos no artigo
109, §2º, da Lei Federal nº. 8.666/93 e no artigo 4º, XVIII a XXI, da Lei Federal nº 10.520/02 e no Decreto
Municipal n.º 8807/2017.
10.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
10.6. Havendo recurso, o Pregoeiro apreciará os mesmos e, caso não reconsidere sua posição, caberá à
autoridade máxima competente, a Prefeita Municipal, a decisão em grau final.
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10.6.1. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento mediante publicação na
imprensa oficial.
10.7. Não serão conhecidas as impugnações e recursos apresentados fora do prazo legal, subscrito por
representante não habilitado legalmente, ou não identificado no processo para responder pelo proponente.
10.8. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até
03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via internet, no endereço indicado no edital.
11. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
11.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente
homologará e adjudicará o objeto ao vencedor, podendo revogar a licitação nos termos do artigo 49 da Lei
Federal n º 8.666/93 e suas alterações posteriores.
12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (Anexo IV - Minuta)
12.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 02 (dois) dias, contados a partir da
data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela
fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
12.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata
de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante meio eletrônico, para
que seja assinada e devolvida para o endereço indicado no item 8.2.1, no prazo de 01 (um) dia, a contar da
data do envio do email.
12.3. Como condição para o fornecimento, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de
habilitação, prestar as informações solicitadas pela Prefeitura Municipal de NOVA VIÇOSA, dentro dos prazos
estipulados, bem como não transferir a outrem as obrigações decorrentes deste Edital.
12.3.1. Para celebração do contrato ou instrumento equivalente, o licitante deverá manter todas as condições
de habilitação, reapresentando todas as certidões de regularidade exigidas por ocasião da licitação.
13. DA CONTRATAÇÃO
13.1. Terá o adjudicatário o prazo de 02 (dois) dias, contados a partir da data de sua convocação, para
assinar o contrato sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital.
13.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata
de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante meio eletrônico, para
que seja assinada e devolvida para o endereço indicado no item 8.2.1, no prazo de 01 (um) dia, a contar da
data do envio do email.
Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº.009/2021 - Página 16 de 70

13.3. Para celebração do contrato o licitante deverá manter todas as condições de habilitação,
reapresentando todas as certidões de regularidade exigidas por ocasião da licitação.
13.4. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor, que
tenham servido de base à Licitação, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
14. DO PAGAMENTO
14.1. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente devendo o fornecedor informar o
número do banco, da agência e conta bancária, ou através de banco credenciado, a critério da Administração.
14.2. O pagamento devido pelo Município será efetuado até 30 (trinta) dias após apresentação da nota fiscal
devidamente atestada pelo setor requisitante, conforme minuta do contrato.
15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.1. Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este contrato correrão por conta das
dotações orçamentárias e elementos de despesa inseridos na Minuta do Contrato.

16 - DAS PENALIDADES E SANÇÕES
16.1. A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para fornecimento
do objeto adjudicado, sujeitando-se as penalidades constantes nos artigos 86 e 88 da Lei 8.666/93 e suas
alterações, dentre elas a suspensão do direito de licitar pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
16.1.2 Para os efeitos do art. 88 da Lei nº 8.666/93, fica estabelecida a multa cominatória de 2% (dois por
cento) sob o valor global da proposta apresentada, a ser aplicada em caso de infringência de qualquer das
cláusulas contratuais celebradas, no presente instrumento e/ou da proposta apresentada;
16.1.3 Pelo não fornecimento do objeto licitado após assinatura do contrato, multa de 2% (dois por cento) do
valor do contrato, e nessa hipótese, poderá ainda o Município de NOVA VIÇOSA revogar a licitação (ou
rescindir o contrato) ou convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazer o
fornecimento do objeto, nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
16.2. Multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso na entrega programada, incidente sobre o valor
da quantidade que deveria ser entregue. A partir do 16º décimo sexto dia de atraso será considerado como
inexecução parcial e a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia inexecução total do ajuste, incidindo sobre estas
as multas estabelecidas nos subitens a seguir:
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16.2.1. Multa de 2% (dois por cento) por inexecução parcial do ajuste, calculada sobre o valor da parcela
inexecutada, inclusive por entregar o produto em desconformidade com o exigido no Edital e seus respectivos
anexos.
16.2.1.1. Quando o tipo de embalagem e/ou rotulagem do produto estiver em desacordo com o solicitado,
além da troca do produto pela licitante, que será aceita uma única vez, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a
contar da data da intimação/notificação, sem qualquer ônus para o Município.
16.2.2. Multa de 5% (cinco por cento) por inexecução total do ajuste, calculada sobre o valor do contrato ou
Ordem de Fornecimento respectiva.
16.3. Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do produto entregue, que será aplicada após
regular processo, nos seguintes casos:
16.3.1. Quando na análise sensorial, o produto apresentar características alteradas e/ou quando na re-análise
técnica, o produto apresentar distorções em relação ao estabelecido na ficha técnica, além da troca do
produto pela licitante, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da data da notificação/intimação,
sem qualquer ônus para o Município.
16.3.2. Quando apurado por laudo, o produto apresentar alguma diferença em suas características físicoquímicas, além da troca da mercadoria pela licitante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data da
intimação/notificação, sem qualquer ônus para o Município.
16.3.3. Quando apurado por laudo, a análise microscópica e/ou toxicológica do produto comprovar a
presença de sujidades, parasitas e larvas ou substâncias estranhas à sua composição, além da troca da
mercadoria, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data da notificação/intimação, sem qualquer ônus
para o Município,
16.3.4. Quando apurado por laudo, a análise microbiológica e/ou toxicológica do produto comprovar a
presença de substâncias nocivas à saúde, contaminação e/ou deterioração, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade civil e criminal, perante os Órgãos de Defesa do Consumidor.
16.3.5. Nesta hipótese, o produto será posto à disposição do Órgão de Fiscalização Federal, Estadual ou
Municipal competente, para que o mesmo disponha sobre sua retirada e destinação, devendo a licitante
providenciar a sua substituição, responsabilizando-se por todas as despesas relativas ao transporte e
armazenamento do produto.
16.4. Nos casos acima descritos, se a licitante efetuar a troca do produto, sem nele perdurar as
irregularidades anteriormente constatadas, pode a Administração, mediante justificativa expressa, dispensar a
aplicação das referidas penalidades.
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16.5. Se a infração cometida caracterizar-se de má-fé ou causar prejuízos ao abastecimento efetuado pela
Prefeitura Municipal de NOVA VIÇOSA, poderá esta impor àquela a pena de suspensão temporária do direito
de licitar e contratar com o Poder Público ou propor à autoridade competente, a declaração de inidoneidade,
pelo período de até 02 (dois) anos.
16.6. No caso de troca do produto na forma estabelecida nos subitens anteriores, a licitante assumirá a
responsabilidade pelos custos de armazenagem, que incluem: transporte, carga, descarga, estocagem e
movimentação, relativos ao período em exame, que deverão ser pagos pela licitante através da Guia de
Arrecadação própria, emitida pela Prefeitura Municipal de NOVA VIÇOSA. Nenhum pagamento será efetuado
à Contratada até que seja atestado o novo recebimento do produto.
16.7. As multas são independentes entre si e a aplicação de uma não exclui a das outras, sendo descontadas
do respectivo pagamento, através da retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos valores
apurados.

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. O proponente vencedor será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução da obrigação, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
17.2. As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança
da contratação.
17.3. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
17.4. A Administração reserva-se o direito de transferir o prazo para o recebimento e abertura das propostas
descabendo, em tais casos, direito à indenização pelos licitantes.
17.5. A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por parte do licitante, com todos os
termos e condições deste Edital e das cláusulas contratuais já estabelecidas.
17.6. A autoridade competente, para determinar a contratação, poderá revogar a licitação em face de razões
de interesse público derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
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justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa,
mediante ato escrito e fundamentado.

17.7. O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura de NOVA VIÇOSA,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no presente edital e no contrato e das
demais cominações legais.

17.7. Fica eleito o Foro da Comarca de NOVA VIÇOSA - BA, excluindo qualquer outro, por mais privilegiado
que seja ou venha a se tornar, para dirimirem-se eventuais litígios oriundos do presente Edital.

18. ANEXOS DESTE EDITAL:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Modelo de Declaração de Cumprimento a Disposto Constitucional (Declaração de menor);
Anexo III – Modelo Carta de Apresentação da Proposta + Planilhas Orçamentárias;
Anexo IV – Minuta da Ata de Registro de Preços;
Anexo V – Minuta do Contrato;
Anexo VI – Modelo de Procuração;
Anexo VII – Modelo de Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte.
Anexo VIII – Declaração de pleno conhecimento as disposições do edital;
NOVA VIÇOSA, 19 de abril de 2021
Cristiano Xavier Gomes
Pregoeiro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO
1.1. O presente termo de referência visa orientar a licitação cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS para futura
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, para atender as demandas das diversas Secretarias Municipais, conforme
especificações e quantidades estabelecidas, a ser executado via ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
1.2 DA JUSTIFICATICA
1.2.1 Justifica-se a solicitação do que se trata o presente, tendo em vista suprir as necessidades REGISTRO DE
PREÇOS para futura AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, para atender as demandas das diversas Secretarias
Municipais:
Primeiramente, compete destacar que a legalidade dos atos é uma condição para o bom andamento dos procedimentos
administrativos e, por esta razão, para que a Administração desenvolva de forma eficiente e célere a sua missão de
melhor prestação de serviço ao cidadão, faz se necessário à contratação de empresa prestadora deste tipo serviço.
Na lição de Hely Lopes Meirelles, "Denomina-se motivação a exposição ou a indicação por escrito dos fatos e
fundamentos jurídicos do ato (CF. Artigo 50º, caput, da Lei 9.784/1999)". "o agente da Administração, ao praticar o ato,
fica na obrigação de justificar a existência do motivo, sem o quê o ato será inválido ou, menos invalidável, por ausência
de motivação".
Na CF em seu Artigo 196º, aponta para a saúde como "dever do Estado", estendendo a noção de dever como ações e
serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde da população, o que, indefectivelmente, perpassa por
canais de aquisição de bens e/ou materiais para efetivação desta máxima.
A Assistência Social é um direito do cidadão e dever do Estado, instituído pela Constituição Federal de 1988. A partir de
1993, com a publicação da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS é definida como Política de Seguridade Social,
compondo o tripé da Seguridade Social, juntamente com a Saúde e Previdência Social, com caráter de Política Social
articulada a outras políticas do campo social.
A Assistência Social, diferentemente da previdência social, não é contributiva, ou seja, deve atender a todos os
cidadãos que dela necessitarem. Realiza-se a partir de ações integradas entre a iniciativa pública, privada e da
sociedade civil, tendo por objetivo garantir a proteção social à família, à infância, à adolescência, à velhice; amparo a
crianças e adolescentes carentes; à promoção da integração ao mercado de trabalho e à reabilitação e promoção de
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integração à comunidade para as pessoas com deficiência e o pagamento de benefícios aos idosos e às pessoas com
deficiência.
Os Benefícios Eventuais são previstos pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e oferecidos pelos municípios
aos cidadãos e às suas famílias que não têm condições de arcar por conta própria com o enfrentamento de situações
adversas ou que fragilize a manutenção do cidadão e sua família.
Nesse Contexto a Secretaria Municipal de Assistência Social visa atender as necessidades das famílias em situação de
vulnerabilidade social do Município de NOVA VIÇOSA.
Segundo o Art. 22 da Lei n° 8.742/1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social (LOAS) e dá outras
providências: Entendem-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram
organicamente as garantias do SUAS e são prestadas aos cidadãos e às famílias.
Segundo o Inciso I do Artigo 15 da LOAS, é competência dos Municípios: I - destinar recursos financeiros para custeio
do pagamento dos benefícios eventuais de que trata o art. 22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos
Municipais de Assistência Social;
O Benefício Eventual, na forma de auxílio cesta básica, constitui-se em uma prestação temporária, não contributiva da
assistência social, em pecúnia por uma única parcela, ou em alimentos, para reduzir a vulnerabilidade provocada pela
falta de condições socioeconômicas para aquisição de alimentos com qualidade e quantidade de forma a garantir uma
alimentação saudável e com segurança às famílias beneficiárias.
Conceder cestas básicas às famílias referenciadas no Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, Centro de
Referência Especializado em Assistência Social e outros programas sociais da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social. O CRAS é o local responsável pelo atendimento direto às famílias em vulnerabilidade social,
por meio deste, acompanham situações de fragilidade de vínculos familiares e comunitários, agindo com concessões de
alguns dos benefícios e serviços ofertados pela assistência social objetivando a superação de dada condição conforme
previstos no artigo 22 da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, nº 8.742/93 e regulamentados pelo Conselho
Municipal de Assistência Social através da resolução nº 12/CNAS/2012, e aprovada despesa pela resolução nº
CMAS/2016, concretizando-se como uma importante ferramenta no atendimento das famílias vulneráveis do município.
O Cadastro Único para Programas Sociais reúne informações socioeconômicas das famílias brasileiras de baixa renda
– aquelas com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Essas informações permitem ao gestor conhecer
as reais condições de vida da população e, a partir dessas informações, selecionar as famílias para diversos programas
sociais. Nesse sentido, considerando os dados apresentados o município de Nova Viçosa possui um número bastante
significativo de famílias em situação de vulnerabilidade alimentar, o que é confirmado através dos dados apresentados
pelo setor de Benefícios Eventuais nos CRAS no que se refere a demanda mensal de procura por cestas básicas, o que
justifica a preocupação da gestão municipal em aumentar o quantitativo de cestas básicas a serem distribuídas à
população, garantindo por um período acesso a alimentação que é um direito de todos.
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Considerando que Política de Assistência Social tem seu serviço pautado no público em situação de miserabilidade
social, que a principal população brasileira está inserida no contexto de pobres e vulneráveis em escala nacional e a
capilaridade necessárias à superação da extrema pobreza de cerceia os direitos sociais envolve uma série de fatores,
inclusive alguns benefícios eventuais que são tipificados na Política Nacional de Assistência Social, bem como o acesso
a bens, serviços e consumo.
Desta forma, verifica-se que diversas pessoas usuárias dos serviços socioassistenciais necessitam de alimentação para
dar continuidade ao processo de superação da expressão da questão social refletida na condição de insegurança
alimentar.
Com o vírus do COVID-19 que permeia o mundo e em seu processo evolutivo desarticula toda economia global e obriga
a recessão dos negócios, as pessoas estão obrigadas a ficarem em casa na tentativa de evitar a expansão do vírus e
degradação total da sociedade, são pessoas que sobrevivem, basicamente, da informalidade, do subemprego, da
criatividade da sobrevivência que é refletida na vulnerabilidade social.
Colocamos em destaque que, a demanda por procura de cestas básicas aumentou consideravelmente, uma vez que
parcela significativa da população de NOVA VIÇOSA vivem do comercio e o mesmo vive em sistema instável e com
isso, a economia municipal está em xeque. Tendo em vista os impactos oriundos do efeito pandemia, estima-se que a
política municipal de Assistência Social obterá os reflexos no futuro, obrigando os cidadãos a buscarem cada vez mais
os benefícios ofertados pela mesma, principalmente, Cesta Básica.
2. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS GLOBAL, conforme quadros abaixo:

ITEM

DESCRIÇÃO

LOTE ÚNICO
ARROZ AGULHINHATIPO 01, com as seguintes características: beneficiado; polido;
grãos inteiros, longos e finos; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado
em embalagem plástica com capacidade de 01 kg, com tolerância de grãos quebrados
1
máximo de 10%, isento de matéria terrosa, parasitas, detritos, animais e vegetais de
mofo. Demais condições de acordo com as normas de saúde/sanitárias vigentes
(ANVISA, SIF e outras). Validade mínima de 12 meses contados a partir da data de
entrega na unidade requisitante.
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 01 novo, com as seguintes características: constituído
de grãos inteiros e sãos, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras
variedades e espécies. Acondicionada em embalagem plástica atóxica, capacidade de
2
01 kg. Demais condições de acordo com as normas de saúde/sanitárias vigentes
(ANVISA, SIF, INMETRO e outras). Validade mínima de 06 meses contados a partir do
recebimento do produto.

UNID

QUANTIDADE

UNI

30000

UNI

20000
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3

4

5

6

7

8

9

10

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE C/OVOS 500GR vitaminado, sêmola, composição
básica: sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico (vitamina B9), farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9) e corante natural de cúrcuma.
Não contém glúten. Acondicionada em embalagem plástica, capacidade de 500g.
Demais condições de acordo com as normas de saúde/sanitárias vigentes (ANVISA,
SIF, INMETRO e outras). Validade mínima de 06 meses contados a partir do
recebimento do produto
ÓLEO DE SOJA REFINADO com as seguintes características: obtido de espécie
vegetal, isento de ranço e substâncias estranhas, 0% de gorduras trans. Acondicionada
em frasco plástico com capacidade de 900 ml. Demais condições de acordo com as
normas de saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, SIF, INMETRO e outras). Validade
mínima de 10 meses contados a partir do recebimento do produto
SAL REFINADO IODADDO com as seguintes caracteristicas: sal refinado (cloreto
de sódio), para consumo doméstico, embalagem contendo 01kg. Não contem
glútem. Acondicionado em saco plástico de polietileno resistente e vedado com
capacidade de 1000g. Demais condições de acordo com as normas de
saude/sanitárias vigentes (ANVISA, SIF, INMETRO e outras). Validade mínima de
12 meses contados a partir da data de entrega na unidade requisitante.
AÇÚCAR CRISTAL com as seguintes características: obtido da cana de açúcar;
aspecto cor, cheiro próprios; sabor doce; sem fermentação; isento de sujidades,
parasitas, materiais terrosos e detritos animais e vegetais; acondicionado em
embalagem plástica atóxica, peso líquido de 1 kg. Deve constar data e empacotamento,
ser resistente ao manuseio e ter boa selagem. Demais condições de acordo com as
normas de saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, SIF, INMETRO e outras). Validade
mínima de 06 meses contados a partir da data de entrega na unidade requisitante.
CAFÉ TORRADO puro, café torrado e moído, embalagem a vácuo de 500 gramas, de
primeira qualidade, o produto deverá ter registro no ministério da saúde e atender a
portaria 451/97 do ministério da saúde e a resolução 12/78 da comissão nacional de
normas e padrões para alimentos - cnnpa da anvisa/ms. embalagem contendo data de
fabricação e prazo de validade. Deverá constar na embalagem, selo da ABIC –
Associação Brasileira de Indústria de Café). Validade mínima de 06 meses contados a
partir da data de entrega na unidade requisitante.
CARNE BOVINA SALGADA (CHARQUE)- curada e seca, ponta de agulha, de 1ª
qualidade, com baixo teor de gordura, embalado à vácuo em pacote de 1KG. A
embalagem deve conter selo de inspeção federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal
(SIM), dados de indentificação do produto, validade, fabricação. Acondicionado em
embalagens plásticas lacrada. Validade mínima de 06 meses contados a partir da
data de entrega na unidade requerente.
FARINHA DE MANDIOCA seca em embalagem de 1 kg, embalagem contendo dados
de identificação do fabricante, peso líquido, data de fabricação e prazo de validade.
Demais condições de acordo com as normas de saúde/sanitárias vigentes (ANVISA,
SIF, INMETRO e outras). Validade mínima de 12 meses contados a partir da data
de entrega na unidade requisitante
FUBÁ DE MILHO. Especificações do uso: preparo de doces e salgados. Não deverá
apresentar resíduos ou impurezas. Bolor ou cheiro não caracteristico, embalagem
contendo 500g, transparente e baixa densidade linear. Demais condições de acordo
com as normas de saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, SIF, INMETRO e outras).
Validade minima de 06 mesescontados a partir da data de entrega na unidade
requisitante.

UNI

20000

UNI

20000

UNI

10000

UNI

20000

UNI

20000

UNI

20000

UNI

10000

UNI

10000
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11

12

13

14

15

16

17
18

LEITE EM PÓ INTEGRAL – cor branco amarelada, odor e sabor agradável, não
rançoso, - mínimo de 26% de gordura, máximo de 3,5% de acidez em sólidos não
gordurosos. Embalagem de 800g e de acordo com as normas e/ou resoluções vigentes
da anvisa/ms. No seu rótulo deverá ter informação sobre glúten, tabela nutricional com
identificação da porção, modo de preparo, rendimento, prazo de validade e número de
lote. Validade mínima de 12 meses da data da entrega na unidade requisitante.
MOLHO DE TOMATE - tradicional concentrado, embalagem com 340g, com dados de
fabricação e identificação do produto, marca do fabricante, número de lote, prazo de
validade, peso liquido e de acordo com as normas e/ou resoluções da ANVISA/MS. As
embalagens deverão estar integras, uniformes quanto ao tipo e peso, conter
informações nutricionais. VALIDADE MÍNIMA DE 08 MESES CONTADOS A PARTIR
DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE.
BISCOITO SALGADO - TIPO "CREAM CRACKER". A base de farinha de trigo,
amido de milho, sal refinado, gordura vegetal, leite (ou soro) e outros ingredientes,
desde que permitidos pela legislação e mencionados. O biscoito deverá ser fabricado a
partir de matérias primas sãs e limpas, em perfeito estado de conservação, sem
apresentar excesso de dureza e nem quebradiço. Embalado em saco plástico, pacotes
de 400g (3 x 1) acondicionados em embalagem plástica. Deverá constar na embalagem
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido
e de acordo com as normas e resoluções vigentes da Anvisa/MS. Prazo de validade
de no mínimo 06 meses a partir da data do recebimento.
BISCOITO MAIZENA 400G. A base de farinha de trigo, amido de milho, açúcar cristal,
sal, gordura vegetal, leite (ou soro) e outros ingredientes, desde que permitidos pela
legislação e mencionados, não permitido o uso de corantes, embalagem dupla,
contendo 400g, com dados de indentificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e de acordo com as normas e resoluções vigentes da
ANVISA/MS. Prazo de validadede no mínimo de 06 meses a partir da data do
recebimento.
SARDINHA EM CONSERVA, embalagem com 125 grs, óleo comestível, eviscerada,
descamada mecanicamente, livre de nadadeiras, cauda e cabeça deve ser elaborado
com matéria-prima em perfeito estado de conservação e higiene, submetido a processo
tecnológico adequado e esterilizados comercialmente sendo inspecionado pelo serviço
de inspeção de origem animal- sipa. A embalagem não deve ser apresentada
amassada, e/ou estufada, contendo os dados de identificação. O prazo de validade da
data de fabricação, embalagem- lata cromada, provida de uma camada de verniz,
tampo da lata contendo peso líquido de 125 g. Prazo de validade de no mínimo 12
meses a partir da data do recebimento.
CREME DENTAL - creme dental 90g com mínimo de 1.500 ppm de flúor, ação
bacteriana. A embalagem deverá conter impresso na mesma os seguintes dados:
nome/cnpj do fabricante, marca do produto, endereço, quantidade, composição,
garantia, prazo de validade, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e
segurança dos consumidores, normas vigentes e registros no órgão competentes.
Valdade mínima de 12 meses a partir da data do recebimento.
SABONETE SÓLIDO - em embalagem de papel com peso de 90 gramas e fragrância
agradável. Composição: sais sódicos de ácidos graxos, hidróxido de sódio, glicerina,
hidratante, cloreto de sódio, formaldeído, distirilbifenil, dissulfonato dissódico, edetato
tetra sódico, etidronato tetra sódico, fragrância,. água e corantes. Registro no Ministério
da Saúde. Validade mínima de 12 meses da data da entrega.
SABÃO EM BARRA-neutro, em embalagem com 05 unidades de 200g. A embalagem
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deve conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data
de válidade, quantidade do produto. Número de registro na ANVISA. Validade mínima
de 12 meses a contar da data de entrega.
SABÃO EM PÓ - biodegradável, para limpeza em geral, caixa com 500g no mínimo ou
embalagem plástica de 500g no mínimo. A embalagem deve conter externamente os
dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade de
produto. Deve constar na embalagem número de registro na ANVISA. Validade
mínima de 12 meses da data da entrega.
PAPEL HIGIÊNICO - folha dupla de alta qualidade, pacotes: com 04 rolos de
60mx10cm unidade, 100% de fibras celulósicas virgens, sem extrato de algodão,
picotado e gofrado. não reciclado, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde e ou
órgão equivalente. as empresas deverão apresentar laudos de análise microbiológica e
de composição do papel ofertado, mencionando marca do papel, emitido por laboratório
de terceiros para o fabricante do papel. apresentar na proposta ficha técnica e laudo
microbiológico conforme portaria ms nº 1.480:90. Validade mínima de 12 meses da
data da entrega.
SACO PLASTICO POLIETILENO TIPO CESTA BÁSICA ALTA – densidade mínima
de 50cm x 80cm de 0,07mm de espessura
SACO PLASTICO POLIETILENO TIPO CESTA BÁSICA ALTA – densidade mínima
de 50cm x 80cm de 0,07mm de espessura
VALOR TOTAL

UNI

10000

UNI

10000

UNI

10000

UNI

10000

3. DA CLASSIFICAÇÃO POR (LOTES, UNITARIOS OU GLOBAL)
3.1.
A licitação, para a contratação de que trata o objeto deste Termo de Referência, em Lote ÙNICO, nos moldes
em que se encontra, permite à Administração Pública uma maior economia com o ganho de escala, haja vista que os
licitantes poderão vir a ofertar preços mais competitivos, sem restringir a competitividade.
3.2.
A opção de licitar em LOTE ÚNICO ao invés de ITEM dá-se em razão da economia de escala. Além disso, o
fornecimento, que compõem o objeto deste termo de referência, usualmente são comercializados no mercado pelo
mesmo fornecedor, dada a sua similitude. Dessa forma, mantém-se preservada a competitividade.
3.3
Justifica-se a decisão do lote objetivando sanar possíveis problemas de operacionalização de logística, caso
vários fornecedores vencessem os itens, a fim de sejam minorizadas as chances de interrupções no fornecimento.
3.4 Considerando a natureza dos itens a serem adquiridos, conforme justificativas apontadas acima, respaldado em
entendimento pacificado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 5.260/2011-1ª Câmara e Acórdão nº 861/2013
Plenário), e para priorizar a eficiência no Serviço Público, mostra-se pertinente a aquisição dos itens GLOBAL(s).
4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS
4.1 O objeto deste instrumento pode ser considerado como bem comum, pois, conforme prevê o parágrafo único do Art.
1º da Lei nº 10.520/02, a classificação do bem ou o serviço será comum quando for possível estabelecer, para efeito de
julgamento das propostas, mediante especificações utilizadas no mercado, padrões de qualidade e desempenho
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peculiares ao objeto e descritos de forma objetiva no instrumento convocatório, não acarretando prejuízos à qualidade
dos serviços e, tampouco, ao interesse público, e ainda, consoante o art. 1º do Decreto nº 3.555/00 e o art. 1º do
Decreto no 10.024/19, resta claro que o serviço a ser contratado é comum, sendo, portanto, obrigatória a contratação
na modalidade Pregão Eletrônico.
5. PRAZO ENTREGA/ EXECUÇÃO/ AMOSTRA
5.1
A entrega PARCELADA dos PRODUTOS objeto da presente licitação, será no prazo máximo de até 48
(quarenta e oito) horas, após recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO, devidamente assinado pelo Servidor
competente, nas quantidades e especificações descritas.
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4

5.1.5

Todos os hortifrutis devem ser entregues em plena condições de armazenamento e manipulação quando
necessário deve-se utilizar caixas plásticas higienizadas .
Todos os produtos congelados e/ou resfriados deverão: Ser entregues embalados à vácuo, sem
anormalidades como estufamento das mesmas , respeitando as especificações do edital quanto ao peso.
A qualidade dos produtos será contestada caso haja irregularidades.
Os produtos em estado de deterioração, maturação avançada, cor, textura e odor não característico serão
devolvidos no ato de entrega, devendo ser repostos na próxima entrega. O mesmo ocorrerá para produtos
com as embalagens rompidas, sujas, amassadas e/ ou enferrujadas.
Todas as frutas deverão estar verdes e embaladas evitando-se assim perdas no transporte.

A licitante vencedora deverá entregar os PRODUTOS de segunda à sexta-feira, nos locais abaixo indicados:
 Na sede da Prefeitura de Nova Viçosa– Av. Oceânica, n.º 2.994, Bairro Abrolhos 01, CEP 45920-000, Nova
Viçosa/BA,, Segunda à Sexta, Das 08:00 às 14:00 hrs;
5.2.1. Caso haja necessidade de alteração nos locais das entregas, haverá indicação do novo local na Ordem de
Fornecimento.
5.2.2. A Contratada deverá entregar os produtos dentro dos limites do Município de Nova Viçosa, sendo responsável
por todos os custos inerentes a entrega dos mesmos.
5.3
No local de entrega, o Fiscal do fará o RECEBIMENTO PROVISÓRIO dos PRODUTOS, no prazo de 01 dia,
limitando-se a verificar sua conformidade com o discriminado na Nota Fiscal e a data da entrega.
5.2

5.4

Os PRODUTOS, para serem recebidos, no ato da entrega, serão inspecionados por técnicos da
PREFEITURA, para verificar se atendem às especificações técnicas, constantes no Edital, e ainda deverão vir
acompanhados de: Nota fiscal e Termo de garantia indicando prazo e o objeto da garantia do produto quando
couber.

5.5

Quantos as Amostras:
5.5.1 Será solicitada da licitante vencedora, amostra dos produtos indicados na Planilha Orçamentária através do
Chat.
5.5.2 A entrega das amostras deverá ser realizada até o 3º dia útil após a convocação do pregoeiro, no Setor de
Licitações de Nova Viçosa, situado Av. Oceânica, n.º 2.994, Bairro Abrolhos 01, CEP 45920-000, Nova Viçosa/BA,
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acompanhados quando couber: das respectivas fichas técnicas, Registro do produto em órgão competente
(Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento ou Ministério da Saúde) observando a legislação vigente.
(Certificado do Serviço de Inspeção Federal – SIF ou Serviço de Inspeção Estadual – SIE) para produtos de origem
animal, a quem caberá fornecer à CPL um Relatório com parecer definindo quanto as APROVAÇÕES ou
REPROVAÇÕES, SENDO ESSE PARECER CONDIÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO NO CERTAME.

5.5.3 As amostras deverão ser encaminhadas em embalagem que assegure a sua chegada em perfeitas condições
de análise, devidamente identificadas (nome da licitante, modalidade e número da licitação). A PMNV não se
responsabilizará por amostra que seja entregue com embalagem danificada e/ou sem condições para análise.
5.5.4 Com base no art. 15, I, da Lei 8.666/1993, as amostras serão avaliadas com base nas especificações
técnicas deste termo e desempenho apresentados do material, conforme disposto nos arts. 37 e 70 da
Constituição Federal que primam pela eficiência e economicidade (relação custo-benefício) na Administração
5.5.5 A análise das amostras consiste em avaliar se os produtos atendem a todas as exigências inerentes à
descrição constante no Termo de Referência, serão considerados motivos para desclassificação:







Produtos que não atenda as especificações contidas no edital;
Produtos com procedência duvidosa;
Produtos sem registro no ministério da Agricultura;
Apresentação de amostras com a marca divergente da proposta inicial;
Apresentação de produtos com data de validade vencida;
Produtos com embalagem danificada.

5.5.5 Poderão ser efetuadas outras determinações, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se
tornar necessário a obtenção de dados sobre o estado higiênico-sanitário do produto ou quando da ocorrência de
toxinfecções alimentares, no decorrer do fornecimento, durante o exercício de 2021/2022, sem ônus para o poder
público.
5.5.6 Poderão ser efetuadas outras determinações, microbiológicas, microscópicas ou toxicológicas, sempre que se
tornar necessário a obtenção de dados sobre o estado higiênico-sanitário do produto ou quando da ocorrência de
toxinfecções alimentares, no decorrer do fornecimento, durante o exercício de 2021/2022, sem ônus para o poder
público.
5.6

A ata terá vigência de 12 meses.

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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6.1 A despesa orçamentária decorrente da aquisição dos PRODUTOS de que trata o objeto deste Termo, neste
exercício, com dotação suficiente para atender esta finalidade, correrá à conta da Natureza de Despesa, abaixo
informada de acordo com:
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VIÇOSA
SECRETARIA: 4.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE: 4.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
AÇÃO: 2.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS
ELEMENTO: 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
7. DA HABILITAÇÃO JURIDICA
7.1

Habilitação Jurídica - documentos exigidos no art.28 da lei 8.666/93.

7.2

Regularidade fiscal- documentos exigidos no art.29 da lei 8.666/93.

7.3
Capacitação Técnica - documentos exigidos no art.30 da lei 8.666/93 Pregão- deve estar de acordo com o
objeto e a avaliação dos agentes administrativos.
7.4
Capacitação econômico-financeira- documentos exigidos no art.31 da lei 8.666/93 Pregão- deve estar de
acordo com a avaliação dos agentes administrativos, não esquecendo do art.3º do Decreto n.6.204/07 “na habilitação
em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou locação de materiais, não será exigido da
microempresa ou empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social”
8. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E SUAS CONDIÇÕES.
8.1 - O licitante deverá encaminhar proposta de preços com a descrição do objeto e o preço apresentando o valor
unitário ou global do item de acordo com o Termo de Referência. O preço ofertado deve ter a inclusão dos tributos,
fretes, tarifas e as despesas decorrentes da execução. Não será aceita oferta de objeto com especificações diferentes
do TR.
A lei n.10.520/02 não se atém a aceitação ou não de preços praticados acima do mercado, subsidiariamente a lei 8.666
estabelece em seu artigo 40, X. Logo o dispositivo citado permite a fixação do preço máximo no edital, assim o melhor é
já estipular o valor máximo.
8.2 - Quanto à inexequibilidade das propostas a lei n.10.520/02 não prescreve norma alguma, assim novamente a lei
LGL merece destaque o inciso IV do artigo 43, o § 3º do artigo 44 e o inciso II do artigo 48, assim cabe à Administração
deixar claro no edital que os valores devem ser compatíveis com os preços praticados no mercado sob pena de
desclassificação; o que a Administração jamais pode deixar de fazer é se recusar a apurar a inexequibilidade dos
preços.
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8.3 - Validade das propostas o art. 6º da lei n.10.520/02 “o prazo de validade das propostas no pregão deve ser de 60
dias, se outro não estiver fixado no edital”.

9. DO PAGAMENTO
9.1 - Fornecidos os PRODUTOS, a licitante vencedora deverá apresentar, mediante entrega no Setor de Almoxarifado e
posterior entrega nos Setores de Compras desta PMNV, a(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s), emitida(s) para fins de
protocolização, liquidação e pagamento, acompanhada(s) dos seguintes documentos:
9.2 - Ofício encaminhando a(s) Nota(s) Fiscal(is) para registro nos Setores de Compras.
9.3 - Certidões Conjuntas de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que abrange inclusive
as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” e “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991.
9.4 - Certificados de Regularidade de Situação do FGTS – CRF.
9.5 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), demonstrando a inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011.
9.6 - Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio sede do licitante.
9.7 - O pagamento devido á Contratada será efetuado mensamente pela Secretaria de Finanças, no prazo de 30(trinta)
dias após a prestação do serviço com a nota fiscal/fatura atestada, emitida em nome da Contratante, no valor e
condições estabelecidas neste termo.
9.8 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, na pendência de qualquer uma das situações abaixo
especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:
9.9 - A falta de atestação pela PMNV, com relação ao cumprimento do objeto deste Termo e da licitação, das notas
fiscais emitidas pelo licitante vencedor.
9.10 - Para efeito de pagamento serão computados apenas os quantitativos efetivamente fornecidos.
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1 A Contratada obriga-se a:
a) A licitante vencedora, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da PREFEITURA,
encarregada de acompanhar a entrega, prestando esclarecimento solicitados atendendo as reclamações
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formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado pelo
responsável da Contratante.
b) Entregar os PRODUTOS de acordo com os requisitos de quantidades, especificações técnicas, e demais
condições consignadas nas propostas técnicas e/ou de preços, de acordo com Termo de Referência.
c) Entregar impreterivelmente, nos prazos previstos, no local designado e conforme especificações constantes no
Termo de Referência.
d) Garantir que os PRODUTOS fornecidos estarão isentos de defeitos de fabricação, independentemente de a
CONTRATADA ser ou não o fabricante, devendo providenciar a correção ou a substituição daqueles que
apresentarem defeitos ou divergência com as especificações fornecidas.
e) Deverão ser consideradas juntamente com o que estipula este documento, todas as normas do MINISTÉRIO
DA AGRICULTURA E/OU ANVISA/MS, compreendendo: normas de fornecimento de PRODUTOS,
especificações, métodos de ensaio, terminologias, padronização e simbologias.
f)

Responsabilizar-se perante a Administração e terceiros, por ações ou omissões de seus empregados,
prepostos e contratados, das quais resultem danos ou prejuízos a pessoas ou bens, não implicando
corresponsabilidade da CONTRATANTE.
g) Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos, inclusive transporte e de pessoal, necessários à
adequada e regular entrega dos PRODUTOS contratados, em plena conformidade com os termos e
especificações, inclusive prazos, horários e local de entrega, previstos neste Termo de Referência e anexos;
h) Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e
indiretamente, sobre os produtos vendidos, bem como eventual custo de frete e entrega, inclusive seguro;
i)

Assumir todos os encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais resultantes da execução
contratual, bem como por eventuais demandas de caráter cível ou penal;

j)

Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações assumidas sem prévia e expressa anuência da
contratante;

k) Manter, durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação
correspondente, devendo comunicar à Administração, por escrito, qualquer normalidade de caráter urgente e
prestar esclarecimentos julgados necessários.
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1 - A Contratante obriga-se a:
11.2

Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
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11.3
Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
11.4
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente
designado;
11.5

Efetuar o pagamento no prazo previsto.

12. SUBCONTRATAÇÃO
12.1 - Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
13. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
13.1 - Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do presente
contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado.
13.2 - Eventual reequilíbrio econômico-financeiro, para restabelecer relação que as partes pactuaram inicialmente sobre
os encargos do contratado e a retribuição da Administração, poderá ser solicitado pela contratada, observando o
previsto no art. 65, inciso II, d e §5º, da Lei nº 8.666/93.
13.3 - São admitidas prorrogações desde que, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção
de seu equilíbrio econômico-financeiro, caso ocorra algum dos motivos previstos no art. 57, §1º da lei 8.666/93.
14. DA FISCALIZAÇÃO
14.1
A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir
as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
14.2
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade
da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.3
O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que
for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.
15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - PENALIDADES
15.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de
Nova Viçosa, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do
contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que:
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15.1.1
15.1.2
15.1.3
15.1.4
15.1.5

Apresentar documentação falsa;
Fraudar a execução do contrato;
Comportar-se de modo inidôneo;
Cometer fraude fiscal; ou
Fizer declaração falsa.

15.2 Para os fins do item 16.1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único,
96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.
15.3 Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de
17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de inexecução parcial ou de
inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente, ou
juntamente com as multas definidas nos itens “15.4” a “15.12”, e nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as seguintes
penalidades:
15.3.1 Advertência;
15.3.2 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
Nova Viçosa, por prazo não superior a dois anos;
15.3.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou
15.3.4 Impedimento de licitar e contratar com o Município de Nova Viçosa, ou nos sistemas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos;

15.4 Configurar-se-á a inexecução total, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA deixar de iniciar, sem
causa justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) dias contados da data estipulada para início da execução
contratual.
15.5 No caso de inexecução total do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta
por cento) do valor do contrato.
15.6 Configurar-se-á o retardamento da execução, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA, sem causa
justificada, deixar de iniciar, a qualquer tempo, a execução do contrato ou atrasar a entrega do objeto definido no
contrato.
15.7 No caso de cometimento das infrações elencadas no item acima, a CONTRATADA poderá ser sancionada com
multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento).
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15.8 Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto, entre outras hipóteses, quando decorridos 20 (vinte) dias do
término do prazo estabelecido para a execução do contrato, houver fornecimento do objeto pela CONTRATADA, mas
não em sua totalidade.
15.9 No caso de inexecução parcial do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 20% (vinte
por cento) do valor total do contrato.
15.10 O contrato será rescindido unilateralmente pela Administração, nos casos de inexecução parcial ou de
inexecução total do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em legislação específica.
15.11 A falha na execução do contrato estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em qualquer das
situações previstas na tabela 2 do item 15.12 a seguir:
15.12 Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação
estabelecida nas tabelas seguintes:

Tabela 1
CORRESPONDÊNCIA
% do valor total do
Contrato
1%
2%
3%

GRAU DA INFRAÇÃO
1
2
3

Tabela 2
Item
1
2
4
5

Descrição
Manter empregado sem qualificação para a execução dos
serviços/fornecimentos.
Fornecer informação falsa de serviço/fornecimento ou substituição
de material licitado por outro de qualidade inferior
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes.
Recusar-se a executar serviço/fornecimento determinado pela
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado;

Grau

Incidência
1

Por empregado e por dia

2

Por ocorrência

3

Por ocorrência

3

Por ocorrência
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6

8
9
10
11
12
13
14

15

16

Permitir, por dolo ou culpa, situação que crie ou aumente os riscos
de ocorrência de danos físicos, lesões corporais ou consequências
letais.
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou
incompatível com suas atribuições.
Manter a documentação de habilitação atualizada.
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso
de seus empregados.
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da
FISCALIZAÇÃO.
Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal e outros
documentos necessários à comprovação do cumprimento dos
demais encargos trabalhistas.
Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a documentação
exigida na Cláusula Décima – DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL.
Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais
solicitados para sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas
durante a análise da documentação exigida por força do contrato.
Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus
empregados e de impor penalidades àqueles que se negarem a
usá-los.
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não
previstos nesta tabela, após reincidência formalmente notificada
pela unidade fiscalizadora.

3

Por ocorrência

2

Por empregado e por dia

2

Por item e por ocorrência

1

Por ocorrência

2

Por ocorrência

2

Por ocorrência e por dia

2

Por ocorrência e por dia
de atraso

2

Por ocorrência e por dia
de atraso

2

Por empregado e por
ocorrência

3

Por item e por ocorrência

15.13 O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
15.14 Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica a CONTRATADA
obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
15.16 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE,
aquela será encaminhada para inscrição em dívida ativa;
15.17 O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais nele previstas, poderá ser rescindido
unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº
8.666/93.
16. DAS CONDIÇÕES GERAIS
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16.1 - A PMNV poderá a qualquer tempo recusar o serviço, no todo ou em parte, sempre que não atender ao estipulado
neste Termo ou aos padrões técnicos de qualidade exigíveis.
16.2 - O serviço do objeto deste Termo e da licitação deve ser executado diretamente pela licitante vencedora, não
podendo ser transferido, sub-empreitado, cedido ou sublocado.
16.3 - No interesse da PMNV, o objeto da contratação poderá sofrer acréscimos ou supressões, nos termos do artigo
65, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, com a apresentação das devidas justificativas.
16.4 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido em lei, exceto as supressões resultantes
de acordo entre as partes.
16.5 - De acordo com o art. 48 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, as propostas que apresentem valores
incompatíveis com os preços praticados no mercado ou que apresentem valores excessivos, superiores aquele fixado
no ato convocatório como sendo o maior valor que a Administração está disposta a desembolsar, serão
desclassificadas, acaso não haja a sua readequação.
16.6 - Nos preços propostos e nos lances que vier a ofertar deverão estar inclusos todos os custos necessários a
execução do serviço objeto do presente Termo e da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, deslocamento de pessoal, transporte, garantia dos PRODUTOS e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado constante da proposta. Não será permitido,
portanto, que tais encargos sejam discriminados em separado.

Nova Viçosa, 05 de abril de 2021.
José Antônio de Almeida Gouveia
Setor de Compras
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APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA
APROVO o presente Termo de Referência, cuja finalidade é subsidiar os licitantes de todas as informações necessárias
à participação do certame, estando presentes os elementos necessários à identificação do objeto e todos os critérios
para participação de forma clara e concisa.

ROMILDO SOUSA MACHADO
Secretário Municipal de Administração
Decreto nº 019/2021
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ANEXO II
Local e Data

À
Comissão Permanente de licitação
Prefeitura Municipal de ...............

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INC.XXXIII, DO ART. 7º DA CF

(Nome da Empresa...............) devidamente inscrita no CNPJ sob o nº ........................., com
sua sede à Rua........................... (endereço completo), Declara, para os fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
empregamos menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( )
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
_________________________________
(Assinatura do representante legal)
Nome e identidade do representante legal
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ANEXO III
MODELO PADRÃO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXX/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, para atender as
demandas das diversas Secretarias Municipais.
Atendendo às exigências deste EDITAL, estamos apresentando nossa “PROPOSTA COMERCIAL” relativa ao
presente PREGÃO ELETRÔNICO, cujo o valor total é de .................... (por extenso) de acordo com as
especificações relacionadas na planilha anexa.
Declaramos expressamente que:
1) Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições desta Licitação, expressas neste
PREGÃO ELETRÔNICO, bem assim com as condições de contratação estabelecidas na minuta do Contrato
anexa ao Edital.
2) Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua
apresentação e abertura.
3) Temos conhecimento dos locais e das condições da realização do objeto deste edital e seus anexos.
4) Na realização do objeto licitado (serviços/compras/fornecimento) observaremos rigorosamente as Normas
Técnicas brasileiras, bem assim as recomendações e instruções da Fiscalização da Prefeitura Municipal de
NOVA VIÇOSA, assumindo, desde já, a integral e exclusiva responsabilidade pela perfeita realização dos
trabalhos.
5) Que nos preços propostos estão incluídos todos os encargos, previdenciários, fiscais (ICMS e outros),
comerciais, trabalhistas, tributários, embalagens, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte,
responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir direta ou indiretamente sobre o
objeto desta licitação.
6) Que a Prefeitura não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não
considerados nos preços, ressalvadas as hipóteses de criação ou majoração de encargos fiscais
7) Indicação do banco........, número da conta ........e agência......... do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
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8) Qualificação completa do representante da empresa que assinará o futuro contrato................
9) Meios de contato: ..........Telefone, ..........celular........., e-mails..........;
________________________________
(Assinatura do representante legal)
Nome e identidade do representante legal
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO III

PLANILHA QUANTITATIVA / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

ITEM

DESCRIÇÃO

LOTE ÚNICO
ARROZ AGULHINHATIPO 01, com as seguintes
características: beneficiado; polido; grãos inteiros, longos e
finos; isento de sujidades e materiais estranhos;
acondicionado em embalagem plástica com capacidade de
01 kg, com tolerância de grãos quebrados máximo de 10%,
1
isento de matéria terrosa, parasitas, detritos, animais e
vegetais de mofo. Demais condições de acordo com as
normas de saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, SIF e outras).
Validade mínima de 12 meses contados a partir da data
de entrega na unidade requisitante.
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 01 novo, com as seguintes
características: constituído de grãos inteiros e sãos, isento de
material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e
espécies. Acondicionada em embalagem plástica atóxica,
2
capacidade de 01 kg. Demais condições de acordo com as
normas de saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, SIF,
INMETRO e outras). Validade mínima de 06 meses contados
a partir do recebimento do produto.

UNID

MARCA

QUANTIDADE

BANCO DE
PREÇOS

P. UNIT.

TOTAL

UNI

30000

R$
-

UNI

20000

R$
-
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3

4

5

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE C/OVOS 500GR
vitaminado, sêmola, composição básica: sêmola de trigo
enriquecido com ferro e ácido fólico (vitamina B9), farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9) e
corante natural de cúrcuma. Não contém glúten.
Acondicionada em embalagem plástica, capacidade de 500g.
Demais condições de acordo com as normas de
saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, SIF, INMETRO e outras).
Validade mínima de 06 meses contados a partir do
recebimento do produto
ÓLEO DE SOJA REFINADO com as seguintes
características: obtido de espécie vegetal, isento de ranço e
substâncias estranhas, 0% de gorduras trans. Acondicionada
em frasco plástico com capacidade de 900 ml. Demais
condições de acordo com as normas de saúde/sanitárias
vigentes (ANVISA, SIF, INMETRO e outras). Validade
mínima de 10 meses contados a partir do recebimento do
produto
SAL REFINADO IODADDO com as seguintes
caracteristicas: sal refinado (cloreto de sódio), para
consumo doméstico, embalagem contendo 01kg. Não
contem glútem. Acondicionado em saco plástico de
polietileno resistente e vedado com capacidade de 1000g.
Demais condições de acordo com as normas de
saude/sanitárias vigentes (ANVISA, SIF, INMETRO e
outras). Validade mínima de 12 meses contados a partir
da data de entrega na unidade requisitante.

UNI

20000

R$
-

UNI

20000

R$
-

UNI

10000

R$
-
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6

7

8

AÇÚCAR CRISTAL com as seguintes características: obtido
da cana de açúcar; aspecto cor, cheiro próprios; sabor doce;
sem fermentação; isento de sujidades, parasitas, materiais
terrosos e detritos animais e vegetais; acondicionado em
embalagem plástica atóxica, peso líquido de 1 kg. Deve
constar data e empacotamento, ser resistente ao manuseio e
ter boa selagem. Demais condições de acordo com as
normas de saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, SIF,
INMETRO e outras). Validade mínima de 06 meses
contados a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
CAFÉ TORRADO puro, café torrado e moído, embalagem a
vácuo de 500 gramas, de primeira qualidade, o produto
deverá ter registro no ministério da saúde e atender a portaria
451/97 do ministério da saúde e a resolução 12/78 da
comissão nacional de normas e padrões para alimentos cnnpa da anvisa/ms. embalagem contendo data de fabricação
e prazo de validade. Deverá constar na embalagem, selo da
ABIC – Associação Brasileira de Indústria de Café). Validade
mínima de 06 meses contados a partir da data de entrega na
unidade requisitante.
CARNE BOVINA SALGADA (CHARQUE)- curada e seca,
ponta de agulha, de 1ª qualidade, com baixo teor de gordura,
embalado à vácuo em pacote de 1KG. A embalagem deve
conter selo de inspeção federal (SIF), Estadual (SIE) ou
Municipal (SIM), dados de indentificação do produto,
validade, fabricação. Acondicionado em embalagens plásticas
lacrada. Validade mínima de 06 meses contados a partir
da data de entrega na unidade requerente.

UNI

20000

R$
-

UNI

20000

R$
-

UNI

20000

R$
-

Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº.009/2021 - Página 43 de 70

9

10

11

FARINHA DE MANDIOCA seca em embalagem de 1 kg,
embalagem contendo dados de identificação do fabricante,
peso líquido, data de fabricação e prazo de validade. Demais
condições de acordo com as normas de saúde/sanitárias
vigentes (ANVISA, SIF, INMETRO e outras). Validade
mínima de 12 meses contados a partir da data de entrega
na unidade requisitante
FUBÁ DE MILHO. Especificações do uso: preparo de doces
e salgados. Não deverá apresentar resíduos ou impurezas.
Bolor ou cheiro não caracteristico, embalagem contendo
500g, transparente e baixa densidade linear. Demais
condições de acordo com as normas de saúde/sanitárias
vigentes (ANVISA, SIF, INMETRO e outras). Validade
minima de 06 mesescontados a partir da data de entrega
na unidade requisitante.
LEITE EM PÓ INTEGRAL – cor branco amarelada, odor e
sabor agradável, não rançoso, - mínimo de 26% de gordura,
máximo de 3,5% de acidez em sólidos não gordurosos.
Embalagem de 800g e de acordo com as normas e/ou
resoluções vigentes da anvisa/ms. No seu rótulo deverá ter
informação sobre glúten, tabela nutricional com identificação
da porção, modo de preparo, rendimento, prazo de validade e
número de lote. Validade mínima de 12 meses da data da
entrega na unidade requisitante.

UNI

10000

R$
-

UNI

10000

R$
-

UNI

10000

R$
-
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12

13

MOLHO DE TOMATE - tradicional concentrado, embalagem
com 340g, com dados de fabricação e identificação do
produto, marca do fabricante, número de lote, prazo de
validade, peso liquido e de acordo com as normas e/ou
resoluções da ANVISA/MS. As embalagens deverão estar
integras, uniformes quanto ao tipo e peso, conter informações
nutricionais. VALIDADE MÍNIMA DE 08 MESES CONTADOS
A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE
REQUISITANTE.
BISCOITO SALGADO - TIPO "CREAM CRACKER". A
base de farinha de trigo, amido de milho, sal refinado, gordura
vegetal, leite (ou soro) e outros ingredientes, desde que
permitidos pela legislação e mencionados. O biscoito deverá
ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, em
perfeito estado de conservação, sem apresentar excesso de
dureza e nem quebradiço. Embalado em saco plástico,
pacotes de 400g (3 x 1) acondicionados em embalagem
plástica. Deverá constar na embalagem dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso líquido e de acordo com as normas e
resoluções vigentes da Anvisa/MS. Prazo de validade de no
mínimo 06 meses a partir da data do recebimento.

UNI

10000

R$
-

UNI

10000

R$
-
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14

15

BISCOITO MAIZENA 400G. A base de farinha de trigo,
amido de milho, açúcar cristal, sal, gordura vegetal, leite (ou
soro) e outros ingredientes, desde que permitidos pela
legislação e mencionados, não permitido o uso de corantes,
embalagem dupla, contendo 400g, com dados de
indentificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e de acordo com as normas e
resoluções vigentes da ANVISA/MS. Prazo de validadede
no mínimo de 06 meses a partir da data do recebimento.
SARDINHA EM CONSERVA, embalagem com 125 grs, óleo
comestível, eviscerada, descamada mecanicamente, livre de
nadadeiras, cauda e cabeça deve ser elaborado com matériaprima em perfeito estado de conservação e higiene,
submetido a processo tecnológico adequado e esterilizados
comercialmente sendo inspecionado pelo serviço de inspeção
de origem animal- sipa. A embalagem não deve ser
apresentada amassada, e/ou estufada, contendo os dados de
identificação. O prazo de validade da data de fabricação,
embalagem- lata cromada, provida de uma camada de verniz,
tampo da lata contendo peso líquido de 125 g. Prazo de
validade de no mínimo 12 meses a partir da data do
recebimento.

UNI

10000

R$
-

UNI

10000

R$
-
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16

17

18

19

CREME DENTAL - creme dental 90g com mínimo de 1.500
ppm de flúor, ação bacteriana. A embalagem deverá conter
impresso na mesma os seguintes dados: nome/cnpj do
fabricante, marca do produto, endereço, quantidade,
composição, garantia, prazo de validade, bem como sobre os
riscos que apresentam a saúde e segurança dos
consumidores, normas vigentes e registros no órgão
competentes. Valdade mínima de 12 meses a partir da data
do recebimento.
SABONETE SÓLIDO - em embalagem de papel com peso
de 90 gramas e fragrância agradável. Composição: sais
sódicos de ácidos graxos, hidróxido de sódio, glicerina,
hidratante, cloreto de sódio, formaldeído, distirilbifenil,
dissulfonato dissódico, edetato tetra sódico, etidronato tetra
sódico, fragrância,. água e corantes. Registro no Ministério da
Saúde. Validade mínima de 12 meses da data da entrega.
SABÃO EM BARRA-neutro, em embalagem com 05
unidades de 200g. A embalagem deve conter externamente
os dados de identificação, procedência, número de lote, data
de válidade, quantidade do produto. Número de registro na
ANVISA. Validade mínima de 12 meses a contar da data
de entrega.
SABÃO EM PÓ - biodegradável, para limpeza em geral,
caixa com 500g no mínimo ou embalagem plástica de 500g
no mínimo. A embalagem deve conter externamente os
dados de identificação, procedência, número de lote, data de
validade, quantidade de produto. Deve constar na
embalagem número de registro na ANVISA. Validade
mínima de 12 meses da data da entrega.

UNI

20000

R$
-

UNI

10000

R$
-

UNI

10000

R$
-

UNI

10000

R$
-
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20

21
22

PAPEL HIGIÊNICO - folha dupla de alta qualidade, pacotes:
com 04 rolos de 60mx10cm unidade, 100% de fibras
celulósicas virgens, sem extrato de algodão, picotado e
gofrado. não reciclado, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro no ministério da saúde e ou órgão
equivalente. as empresas deverão apresentar laudos de
análise microbiológica e de composição do papel ofertado,
mencionando marca do papel, emitido por laboratório de
terceiros para o fabricante do papel. apresentar na proposta
ficha técnica e laudo microbiológico conforme portaria ms nº
1.480:90. Validade mínima de 12 meses da data da
entrega.
SACO PLASTICO POLIETILENO TIPO CESTA BÁSICA
ALTA – densidade mínima de 50cm x 80cm de 0,07mm de
espessura
SACO PLASTICO POLIETILENO TIPO CESTA BÁSICA
ALTA – densidade mínima de 50cm x 80cm de 0,07mm de
espessura

UNI

10000

R$
-

UNI

10000

R$
-

UNI

10000

R$
R$
-

VALOR TOTAL
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ANEXO IV
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021
Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 13.635.016/0001-12, com sede na Praça Visconde de Nova Viçosa, s/n, Centro, Cidade de
Nova Viçosa, Estado da Bahia, neste ato representado pela Prefeita Sra. LUCIANA SOUSA MACHADO
RODRIGUES, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, bem como a classificação das propostas, do processo Administrativo
120/2021, RESOLVE registrar os preços nos termos do Art. 15 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, das
empresas abaixo listadas, nas quantidades estimadas, atendendo as condições previstas no Instrumento
Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, regida pela Lei Federal nº. 10.520/2002 pelo
Decreto Municipal nº 228/2021 (Registro de Preços), Decreto Municipal nº 231/2021 (Pregão Eletrônico) e pela Lei
Federal no 8.666/93 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir:
CLÁUSULA I - DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura AQUISIÇÃO DE CESTAS
BÁSICAS, para atender as demandas das diversas Secretarias Municipais, conforme especificado nos
anexos do edital PE009/2021 e do Processo Administrativo nº 120/2021 com as seguintes empresas:
EMPRESA - XXXXXXXXXXXXXXXXXX - Nº CNPJ - XXXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL: XXXXXXXX - CPF nº XXXXXXXXX
TELEFONE(S) Nº ......
EMAIL(S): .............
VALOR: ............
Parágrafo primeiro: O objeto desta Ata deverá estar de acordo com as condições e características contidas no
processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 e seu respectivo Termo de Referencia, com a proposta
da Empresa; a Lei Federal nº. 8.666/93; com as cláusulas desta ata e demais leis pertinentes.
Parágrafo Segundo: Após assinar a Ata de Registro de Preços, o licitante deverá manter sua condição de
habilitação e propostas durante o período de vigência da mesma, apresentando para a Administração as certidões
que vencerem no decurso dos 12 (doze) meses.
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A Ata de Registro de Preços relativa ao PE009/2021 terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
publicação, conforme inciso III, § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93 e nos contratos dela decorrentes serão
observadas as disposições contidas no art. 57, da Lei 8666/93.
CLÁUSULA III - DO PREÇO
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Os preços para o fornecimento dos produtos são os constantes da cláusula primeira, entendidos como justos e
suficientes para a total execução do objeto.
CLÁUSULA IV - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
I - A partir da assinatura desta ata de registro de preços, o licitante se obriga a cumprir, na sua íntegra, todas as
condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas
cláusulas, bem como daquelas previstas no Termo de Referência.
II - A existência da Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar contratações que dela poderão
advir, ficando-lhe facultada a realização de outras licitações para aquisição dos mesmos produtos, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
III - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante a retirada da nota de empenho.
IV - O fornecedor fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da ata de registro de
preços, desde que não ultrapassem a estimativa de consumo anual estabelecida na proposta financeira.
V - Quando, por motivo superveniente, o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado
a Administração tomará as seguintes providências:
a) convocará o fornecedor visando a negociação para redução dos preços e sua adequação aos praticados no
mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocarão os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
VI - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
VII - O preço registrado poderá ser cancelado nos seguintes casos:
1 - Pela Administração, quando:
a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços;
b) o fornecedor não retirar o instrumento equivalente (nota de empenho) no prazo estabelecido, desde que não
aceita sua justificativa pela Administração;
c) o fornecedor der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços;
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
f) por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
g) comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº. 8.666/93.
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2 - Pelo fornecedor quando:
Mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento
convocatório que deu origem a Ata de Registro de Preços.
VIII - A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita por correspondência com aviso de
recebimento, juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços.
IX - A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência de
30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório,
caso não aceitas as razões do pedido.
X - O segundo classificado só poderá fornecer à Administração quando houver se esgotado a capacidade de
fornecimento do primeiro.
XI - O detentor ficará obrigado a atender todas as ordens de fornecimento emitidas durante a vigência da ata de
registro de preços, mesmo se a entrega dela decorrente for prevista para data posterior ao vencimento da ata.
CLÁUSULA V - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Os recursos orçamentários que farão frente às despesas da presente ata, no caso de aquisição, serão alocados
quando da solicitação de empenho, conforme seguinte dotação:
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VIÇOSA
SECRETARIA: 4.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE: 4.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
AÇÃO: 2.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS
ELEMENTO: 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

CLÁUSULA VI - DA REVISÃO DOS PREÇOS
I - A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto, nas hipóteses de redução do preço praticado no
mercado ou quando houver, comprovadamente, necessidade de se manter o equilíbrio econômico financeiro
desde que não haja obrigação pendente, em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
II - Havendo alteração de preços tabelados por órgãos oficiais competentes, os preços poderão ser reajustados de
conformidade com as modificações ocorridas.
III - Na hipótese de redução do preço praticado no mercado, a Administração fica obrigada a convocar os
fornecedores registrados para renegociar o novo valor.
IV - Em qualquer caso, a revisão do preço registrado não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado.
CLÁUSULA VII – DO PAGAMENTO

Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº.009/2021 - Página 51 de 70

I. Fornecidos os materiais, a licitante vencedora deverá apresentar, mediante entrega na Secretaria de
Administração e posterior entrega no Setor de Protocolo desta PMNV, a(s) nota(s) fiscal (is) /fatura(s), emitida(s)
para fins de protocolização, liquidação e pagamento, acompanhada(s) dos seguintes documentos:
a)
b)
c)
d)

Ofício encaminhando a(s) Nota(s) Fiscal (is) para registro no Setor de Protocolo.
Certidão Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF.
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), demonstrando a inexistência de débitos inadimplidos
perante a Justiça do Trabalho, nos termos da Lei nº 11.440, de 7 de julho de 2010.
e) Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio sede do licitante.
II. O pagamento devido á Contratada será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a entrega do material com a
nota fiscal/fatura atestada, emitida em nome da Contratante, no valor e condições estabelecidas neste termo.
III. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, na pendência de qualquer uma das situações acima
especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.
IV. Para efeito de pagamento, serão computados apenas os quantitativos efetivamente fornecidos, aceitos e
aprovados pela Município.
CLÁUSULA VIII - DA ENTREGA – LOCAL, PRAZOS E CONDIÇÕES

8.1. A entrega PARCELADA dos PRODUTOS objeto da presente licitação, será no prazo máximo de até 48 (quarenta
e oito) horas, após recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO, devidamente assinado pelo Servidor competente,
nas quantidades e especificações descritas.
8.1.6
8.1.7

8.1.8

A qualidade dos produtos será contestada caso haja irregularidades.
Os produtos em estado de deterioração, maturação avançada, cor, textura e odor não
característico serão devolvidos no ato de entrega, devendo ser repostos na próxima entrega. O
mesmo ocorrerá para produtos com as embalagens rompidas, sujas, amassadas e/ ou
enferrujadas.
Todas as frutas deverão estar verdes e embaladas evitando-se assim perdas no transporte.

8.2

A licitante vencedora deverá entregar os PRODUTOS de segunda à sexta-feira, nos locais abaixo indicados no
Termo de Referência.

8.3

No local de entrega, o Coordenador de Material e Patrimônio fará o RECEBIMENTO PROVISÓRIO dos
PRODUTOS, no prazo de 01 dia, limitando-se a verificar sua conformidade com o discriminado na Nota Fiscal
e a data da entrega.

8.4

Os PRODUTOS, para serem recebidos, no ato da entrega, serão inspecionados por técnicos da
PREFEITURA, para verificar se atendem às especificações técnicas, constantes no Edital, e ainda deverão vir
acompanhados de: Nota fiscal e Termo de garantia indicando prazo e o objeto da garantia do produto quando
couber.
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8.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias
úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
8.6. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório,
após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo
circunstanciado.
8.6.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo.
8.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
CLÁUSULA IX - DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DA ATA
O fornecedor garante que o objeto será entregue no prazo e qualidade contidos no processo licitatório, nas
quantidades solicitadas na respectiva nota de empenho e no presente Instrumento.

CLÁUSULA X - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
Parágrafo primeiro - DOS DIREITOS
Constitui direito de o Município receber o objeto desta ata quando for solicitado, nas condições avençadas no
Termo de Referência (Anexo I do edital), e do fornecedor perceber o valor ajustado na forma e prazos
convencionados.
Parágrafo segundo - DAS OBRIGAÇÕES
I – Além daquelas previstas no Termo de referência, também constituem obrigações do Município:
a) efetuar o pagamento ajustado; e
b) dar ao fornecedor as condições necessárias a regular execução das obrigações assumidas.
II - Além daquelas previstas no Termo de referência, também constituem obrigações do fornecedor:
a) Manter durante toda a execução da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
b) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução da presente ata;
c) Entregar o objeto desta ata, conforme convencionado, sem qualquer encargo ou despesa para o
Município de NOVA VIÇOSA.
d) Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, de forma parcelada, de acordo com as
quantidades indicadas na Ordem de Fornecimento, com as especificações constantes no presente
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e)

f)

g)
h)
i)

j)

k)
l)

m)

Termo, dentro do prazo máximo estabelecido, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho
emitida pela PMNV.
Deve conter características marca, qualidade, composição, data de fabricação, peso, validade da
garantia. Quando se tratar de material de origem estrangeira as informações deverão estar em língua
portuguesa, conforme prescreve o art. 31 da Lei 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do
Consumidor.
Substituir os produtos fornecidos em desacordo com a proposta de preços e as especificações
constantes do objeto deste Termo, ou que porventura sejam entregues com defeitos, e em desacordo
ou com imperfeições, cabendo ao licitante vencedor providenciar a reposição, em no máximo 05
(Cinco) dias, sem ônus para o PMNV.
Comunicar, antecipadamente, a data e o horário da entrega, não sendo aceito o produto que estiver
em desacordo com as especificações constantes deste Termo.
Dar ciência ao PMNV, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da
entrega dos produtos.
Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao PMNV, ou
ainda a terceiros, na execução do objeto deste Termo e da licitação, não sendo excluída, ou mesmo
reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou acompanhamento pela PMNV.
Manter, durante todo o período de entrega, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação, quando da realização do pagamento pela PMNV, comunicando, imediatamente, a
superveniência de fato impeditivo da manutenção dessa condição, nos termos da Lei 8.666/93 e suas
alterações posteriores.
Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90)
que sejam compatíveis com o regime de direito público.
Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a esta Prefeitura ou a terceiros em
razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de
outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeitas.
Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela PMNV.

CLÁUSULA XI - DA INEXECUÇÂO DA ATA
O fornecedor reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa, previstos no Art. 77
da Lei Federal nº. 8666/93.
CLÁUSULA XII - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
I - Havendo descumprimento de qualquer uma das condições estabelecidas no Termo de Referência (Anexo
I) e nesta Ata de Registro de Preços, poderão ser aplicadas as penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da
Lei Federal nº. 8.666/93, e conforme as disposições seguintes:
12.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com o
Município de NOVA VIÇOSA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da
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rescisão unilateral do contrato/ata de registro de preços e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento)
sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que:
12.1.1Apresentar documentação falsa;
12.1.2Fraudar a execução do contrato;
12.1.3Comportar-se de modo inidôneo;
12.1.4Cometer fraude fiscal; ou
12.1.5Fizer declaração falsa.
12.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº
10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de inexecução
parcial ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada,
isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens “12.4” a “12.12”, e nas tabelas 1 e 2 abaixo,
com as seguintes penalidades:
12.2.1 Advertência;
12.2.2 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de NOVA VIÇOSA, por prazo não superior a dois anos;
12.2.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
anterior; ou
12.2.4 Impedimento de licitar e contratar com o Município de NOVA VIÇOSA, ou nos sistemas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos;
12.3. Configurar-se-á a inexecução total, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA deixar de iniciar, sem causa
justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) dias contados da data estipulada para início da execução contratual;
12.4. No caso de inexecução total do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta
por cento) do valor do contrato;
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12.5. Configurar-se-á o retardamento da execução, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA, sem causa
justificada, deixar de iniciar, a qualquer tempo, a execução do contrato ou atrasar a entrega do objeto definido no
contrato;
12.6. No caso de cometimento das infrações elencadas no item acima, a CONTRATADA poderá ser sancionada com
multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento);
12.7. Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto, entre outras hipóteses, quando decorridos 20 (vinte) dias do
término do prazo estabelecido para a execução do contrato, houver fornecimento do objeto pela CONTRATADA, mas
não em sua totalidade;
12.8. No caso de inexecução parcial do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 20% (vinte
por cento) do valor total do contrato;
12.9. O contrato será rescindido unilateralmente pela Administração, nos casos de inexecução parcial ou de
inexecução total do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em legislação específica;
12.10. A falha na execução do contrato estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em qualquer das
situações previstas na tabela 2 do item 15.12 a seguir:
12.11. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação
estabelecida nas tabelas seguintes:
Tabela 1
GRAU DA INFRAÇÃO
1
2
3

CORRESPONDÊNCIA % do valor total do Contrato
1%
2%
3%
Tabela 2

Item
1
2
4
5
6

Descrição
qualificação

Manter empregado sem
para a execução dos
serviços/fornecimentos.
Fornecer informação falsa de serviço/fornecimento ou substituição de
material licitado por outro de qualidade inferior
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes.
Recusar-se a executar serviço/fornecimento determinado pela
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado;
Permitir, por dolo ou culpa, situação que crie ou aumente os riscos de
ocorrência de danos físicos, lesões corporais ou consequências letais.

Grau

Incidência

1

Por empregado e por dia

2

Por ocorrência

3

Por ocorrência

3

Por ocorrência

3

Por ocorrência
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7
8
9
10
11
12
13
14
15

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com
suas atribuições.
Manter a documentação de habilitação atualizada.
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus
empregados.
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da
FISCALIZAÇÃO.
Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal e outros documentos
necessários à comprovação do cumprimento dos demais encargos
trabalhistas.
Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a documentação exigida na
Cláusula Décima – DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL.
Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados
para sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas durante a análise da
documentação exigida por força do contrato.
Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus empregados
e de impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los.
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos nesta
tabela, após reincidência formalmente notificada pela unidade fiscalizadora.

2

Por empregado e por dia

2

Por item e por ocorrência

1

Por ocorrência

2

Por ocorrência

2

Por ocorrência e por dia

2

Por ocorrência e por dia
de atraso

2

Por ocorrência e por dia
de atraso

2

Por empregado e por
ocorrência

3

Por item e por ocorrência

12.12. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA;
12.13. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica a CONTRATADA
obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
12.14. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE,
aquela será encaminhada para inscrição em dívida ativa;
12.15. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais nele previstas, poderá ser rescindido
unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº
8.666/93.
Parágrafo primeiro: Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, assegurado a ampla
defesa e o contraditório.
Parágrafo segundo: A aplicação da penalidade de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique outras sanções previstas na Lei nº. 8.666/93.
CLÁSULA XIII - Disposições Gerais
I - Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Eletrônico nº.
009/2021, seus anexos e as propostas classificadas.
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II - Na hipótese do fornecedor primeiro classificado ter seu registro cancelado, poderão ser convocados os fornecedores
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações.
III - Observados os critérios e condições estabelecidas na presente Ata, a Administração poderá comprar de mais de
um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o
primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pela Administração,
observadas as condições do Edital e o Preço Registrado.
IV - O Registro de Preços poderá ser cancelado ou suspenso pela Administração, por interesse público ou por fatos
supervenientes, desde que amplamente justificado, sem que caibam quaisquer direito ou indenização.
CLÁUSULA XIV - Foro
I - Fica eleito o foro da comarca de NOVA VIÇOSA como o competente para dirimir questões decorrentes do
cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciado as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
II - E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em 02 vias de igual teor, obrigandose por si e sucessores para que surtam todos os efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso.
NOVA VIÇOSA, BA, em ____ de ______________ de __________
________________________________________
MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA
LUCIANA SOUSA MACHADO RODRIGUES
__________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EMPRESA CLASSIFICADA
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ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO
O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o
nº 13.635.016/0001-12, com sede na Av. Oceânica, n.º 2.994, Bairro Abrolhos 01, CEP 45920-000, Nova
Viçosa, Estado da Bahia, neste ato representado por sua Prefeita Sra. LUCIANA SOUSA MACHADO
RODRIGUES, doravante denominada CONTRATANTE e do outro lado a empresa, xxxxxxxxxxxxx, pessoa
jurídica de direito privado, estabelecida na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CEP xxxxinscrita do CNPJ/MF, sob o nº
xxxxxxxxxxxx, aqui representada pelo xxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, >>>>>>>>>,inscrito no CPF sob o nº
>>>>>>>>>>>>>>>,
RG nº >>>>>>>>>>, residente e domiciliado à>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> CEP
>>>>>>>>>>>>>>>>>>aqui denominado CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato, nos termos do
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2021, considerando os valores e condições estipulados,
observadas as disposições contidas na Lei Federal nº 12.520, de 17/07/2002, Decreto Federal nº 3.555, de
08/08/2000 e suas alterações, Decreto Municipal 231/2021 e com fundamento nas disposições e princípios
gerais estatuídos pela Lei Federal Nº 8.666/93 e alterações posteriores resolvem, de comum acordo, firmar o
presente contrato na forma e condições seguintes
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto
1.1. O presente contrato tem por objeto o a Contratação de empresa para fornecimento de PRODUTOS alimentícios
destinados a diversas Secretarias do Município de NOVA VIÇOSA – BA, conforme especificações e quantitativos
indicados no PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2021 e relacionados nas planilhas contidas nos Anexos
do PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2021 e na proposta vencedora.
1.2. A execução do presente contrato será realizada de forma parcelada.
1.3. Constitui parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções que compõem o PREGÃO
ELETRÔNICO N° 009/2021, completando o presente instrumento para todos os fins de direito, independente de
sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.
1.3.1. Ficam também fazendo parte deste CONTRATO, as normas vigentes, as instruções, a Ordem de
Fornecimento e, mediante aditamento, qualquer modificação que venha ser necessária durante sua vigência.
CLÁUSULA SEGUNDA – Responsabilidade das Partes:
Além das condições dispostas no Termo de Referência (Anexo I do edital) Obriga-se a
CONTRATANTE:
a)
b)

A Contratante obriga-se a:
Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
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c)
Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com
as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
d)
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor
especialmente designado;
e)
Efetuar o pagamento no prazo previsto.
Além das condições dispostas no Termo de Referência (Anexo I do edital) Obriga-se a CONTRATADA:
a)
Entregar os materiais objeto da presente licitação, no prazo máximo de até 03 (três) dias, após recebimento da
ORDEM DE FORNECIMENTO, devidamente assinado pelo Servidor competente, nas quantidades e especificações
descritas.
b)
Fornecer os produtos em boa qualidade e de excelente aceitação no mercado, e sem deformidades, produtos
de acordo com as normas técnicas em vigor e legislação pertinente.
c)
Conter no rótulo dos produtos entregues as seguintes informações: características marca qualidade,
quantidade, composição, data de fabricação, peso e de validade para uso. Quando se tratar de material de origem
estrangeira as informações deverão estar em língua portuguesa, conforme prescreve o art. 31 da Lei 8.078 de 11/09/90
– Código de Defesa do Consumidor.
d)
Substituir os produtos fornecidos em desacordo com a proposta de preços e as especificações constantes do
objeto deste Termo, ou que porventura sejam entregues com defeitos, em desacordo ou imperfeições, cabendo ao
licitante vencedor providenciar a reposição, em no máximo 05 (Cinco) dias, sem ônus para o PMNV.
e)
Comunicar, antecipadamente, a data e o horário da entrega, não sendo aceito o produto que estiver em
desacordo com as especificações constantes deste Termo.
f)
Dar ciência ao PMNV, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da entrega
dos produtos.

g)
Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao PMNV, ou
ainda a terceiros, na execução do objeto deste Termo e da licitação, não sendo excluída, ou mesmo reduzida,
a responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou acompanhamento pela PMNV.
h)
Manter, durante todo o período de entrega, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação, quando da realização do pagamento pela PMNV, comunicando, imediatamente, a superveniência
de fato impeditivo da manutenção dessa condição, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
i)
Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público.
j)
Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a esta Prefeitura ou a terceiros em
razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
k)
Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela PMNV.
l)
No ato da entrega, deverá o contratado levar uma balança para pesagem dos produtos, conforme a
planilha com o quantitativo especificado.
m)
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas,
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo
de Referência ou na minuta de contrato;
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n)
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
o)
Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que
incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
p)
A inadimplência com referência aos encargos e obrigações estabelecidos não transfere ao PMNV a
responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o fornecimento, razão pela qual a Empresa
Vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante;
q)
Quando for o caso, assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas
na legislação de acidentes de trabalho, quando em ocorrência da espécie forem vítimas as suas empregados
no desempenho de alguma atividade pertinente ao fornecimento ou em conexão ou contingência, na forma
como a expressão;
r)
Fornecer os materiais nas embalagens e adotar todas as medidas preventivas no sentido de se
minimizar acidentes ou danos que venham a comprometer a qualidade e a quantidade fornecida;
s)
Manter, pessoal e equipamentos suficientes para o atendimento;
t)
Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade do fornecimento.
CLÁUSULA TERCEIRA – Do Valor
3.1. O valor do presente contrato será de R$ .........., conforme definido na proposta apresentada (De acordo com o
somatório dos lotes);
3.2. Nos preços já estão inclusos todos os custos necessários à execução do serviço/fornecimento do presente
contrato, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes,
deslocamento de pessoal, transporte, garantia dos materiais/acessórios e quaisquer outros que incidam ou venham a
incidir sobre o objeto licitado constante da proposta. Não será permitido, portanto, que tais encargos sejam
discriminados em separado.
CLÁUSULA QUARTA – Do Pagamento
4.1. A contratante pagará a contratada de acordo com a quantidade efetivamente executada e entregue, em até 30
(trinta) dias após a apresentação das Notas Fiscais correspondentes e depois de atestada pelo Contratante a efetiva
satisfação do objeto contratual.
4.1.1. Os valores deverão ser pagos a CONTRATADA através de crédito na Conta Corrente......, da Agência ..........
Banco........., cidade de......
4.2. A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente o estabelecido na Lei nº 4320/64.
4.3. Os pagamentos poderão ser sustados pelo Município nos seguintes casos:
a)

Não cumprimento das obrigações assumidas que possam de qualquer forma prejudicar a contratante;
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b)

Inadimplência de obrigações da contratada para com o Município, por conta do estabelecido no contrato;

4.4. Nenhum pagamento será efetuado enquanto houver qualquer pendência de liquidação ou obrigação que lhe for
imposta, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção.
4.5. Fica assegurado ao contratado, na forma do art. 65, II, alínea “d” da Lei 8666/93 e alterações posteriores,
estabelecer o equilíbrio financeiro do contrato, desde que devidamente comprovado.
4.6. Obriga-se a Contratada, nos termos do art. 55, XIII, da Lei 8666/93 e alterações posteriores, manter-se durante a
execução do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações aqui assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.
4.7. Para efeito de pagamento serão computados apenas os quantitativos efetivamente fornecidos.
CLÁUSULA QUINTA – Condições gerais de Entrega dos Produtos
5.1. A entrega PARCELADA dos PRODUTOS objeto da presente licitação, será no prazo máximo de até 48 (quarenta
e oito) horas, após recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO, devidamente assinado pelo Servidor competente,
nas quantidades e especificações descritas.
5.1.1
A qualidade dos produtos será contestada caso haja irregularidades.
5.1.2
Os produtos em estado de deterioração, maturação avançada, cor, textura e odor não característico serão
devolvidos no ato de entrega, devendo ser repostos na próxima entrega. O mesmo ocorrerá para produtos com as
embalagens rompidas, sujas, amassadas e/ ou enferrujadas.
5.1.3
Todas as frutas deverão estar verdes e embaladas evitando-se assim perdas no transporte.
5.2

A licitante vencedora deverá entregar os PRODUTOS de segunda à sexta-feira, nos locais abaixo indicados:
 Na sede da Prefeitura de Nova Viçosa– Av. Oceânica, n.º 2.994, Bairro Abrolhos 01, CEP 45920-000, Nova
Viçosa/BA,, Segunda à Sexta, Das 08:00 às 14:00 hrs;

5.2.1. Caso haja necessidade de alteração nos locais das entregas, haverá indicação do novo local na Ordem de
Fornecimento.
5.2.2. A Contratada deverá entregar os produtos dentro dos limites do Município de Nova Viçosa, sendo responsável
por todos os custos inerentes a entrega dos mesmos.
5.3
No local de entrega, o FISCAL DO CONTRATO fará o RECEBIMENTO PROVISÓRIO dos PRODUTOS, no
prazo de 01 dia, limitando-se a verificar sua conformidade com o discriminado na Nota Fiscal e a data da entrega.
5.4
Os PRODUTOS, para serem recebidos, no ato da entrega, serão inspecionados por técnicos da
PREFEITURA, para verificar se atendem às especificações técnicas, constantes no Edital, e ainda deverão vir
acompanhados de: Nota fiscal e Termo de garantia indicando prazo e o objeto da garantia do produto quando couber.
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CLÁUSULA SEXTA – Do Prazo de Vigência
6.1. O prazo de execução do contrato a ser celebrado com a Licitante vencedora será de até 31/12 do exercício que for
celebrado , a contar de sua assinatura e posterior publicação.
6.1.1. Havendo interesse da Municipalidade, o contrato decorrente desta Licitação poderá ter o seu prazo prorrogado, por
meio de aditivo contratual, sempre se observando o prazo estabelecido no art. 57 da Lei 8666/93 e alterações posteriores e
a existência de saldo contratual.
6.2. As alterações contratuais atenderão ao interesse público, obedecidas as normas gerais previstas na Lei Federal
8.666/93, incorporando as alterações posteriores.
CLÁUSULA SÉTIMA – Da Dotação Orçamentária
7.1. Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este contrato correrão por conta das dotações
orçamentárias e elementos de despesa abaixo discriminados:
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VIÇOSA
SECRETARIA: 4.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE: 4.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
AÇÃO: 2.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS
ELEMENTO: 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
CLÁUSULA OITAVA – Do Recebimento do Objeto
8.1. Caberá, à Prefeitura Municipal de NOVA VIÇOSA, a cada entrega, certificar-se que a nota fiscal do produto
entregue esteja atestada, datada, na forma e condições estabelecidas em edital, sob pena de responsabilidade
funcional.
8.2. Fica facultado à Prefeitura Municipal de NOVA VIÇOSA proceder à análise oficial do produto adquirido, de acordo
com as exigências do presente Edital, quando entender necessário e conveniente. As despesas desta atividade
correrão às expensas do fornecedor.
8.3.1. Constatada a desconformidade do produto fica o fornecedor obrigado a substituir todo o produto no prazo
máximo de 05 (cinco) dias corridos, independente da aplicação das penalidades previstas neste Edital.
CLÁUSULA NONA – Da Fiscalização
9.1. A execução do Contrato será acompanhada por servidor previamente designado pela Administração, nos termos do Art.
67 da Lei nº 8.666/93, que verificará o cumprimento das especificações técnicas, dando ênfase aos aspectos de
qualidade e presteza no atendimento, podendo rejeitá-los no todo ou em parte, quando estes não obedecerem ou não
atenderem ao desejado ou especificado.
9.2. A fiscalização por parte da CONTRATANTE não desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto ao
perfeito fornecimento dos produtos contratados.
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9.3. As ordens de serviço e toda a correspondência referente ao contrato, exceto as de rotina, serão feitas por ofício. Na
hipótese de a CONTRATADA se negar a assinar o recebimento do ofício no competente livro de carga, o mesmo será
enviado pelo correio, registrado, considerando-se feita a comunicação para todos os efeitos.

CLÁUSULA DÉCIMA – Das Penalidades
10.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de
NOVA VIÇOSA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do
contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que:
10.1.1Apresentar documentação falsa;
10.1.2Fraudar a execução do contrato;
10.1.3Comportar-se de modo inidôneo;
10.1.4Cometer fraude fiscal; ou
10.1.5Fizer declaração falsa.
10.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de
17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de inexecução parcial ou de
inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente, ou
juntamente com as multas definidas nos itens “10.4” a “10.12”, e nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as seguintes
penalidades:
10.2.1 Advertência;
10.2.2 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
NOVA VIÇOSA, por prazo não superior a dois anos;
10.2.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou
10.2.4 Impedimento de licitar e contratar com o Município de NOVA VIÇOSA, ou nos sistemas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos;
10.3. Configurar-se-á a inexecução total, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA deixar de iniciar, sem causa
justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) dias contados da data estipulada para início da execução contratual;
10.4. No caso de inexecução total do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta
por cento) do valor do contrato;
10.5. Configurar-se-á o retardamento da execução, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA, sem causa
justificada, deixar de iniciar, a qualquer tempo, a execução do contrato ou atrasar a entrega do objeto definido no
contrato;
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10.6. No caso de cometimento das infrações elencadas no item acima, a CONTRATADA poderá ser sancionada com
multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento);
10.7. Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto, entre outras hipóteses, quando decorridos 20 (vinte) dias do
término do prazo estabelecido para a execução do contrato, houver fornecimento do objeto pela CONTRATADA, mas
não em sua totalidade;
10.8. No caso de inexecução parcial do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 20% (vinte
por cento) do valor total do contrato;
10.9. O contrato será rescindido unilateralmente pela Administração, nos casos de inexecução parcial ou de
inexecução total do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em legislação específica;
10.10. A falha na execução do contrato estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em qualquer das
situações previstas na tabela 2 do item 10.11 a seguir:
10.11. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação
estabelecida nas tabelas seguintes:
Tabela 1
GRAU DA INFRAÇÃO
1
2
3

CORRESPONDÊNCIA % do valor total do Contrato
1%
2%
3%
Tabela 2

Item
1
2
4
5
6

7
8
9
10

Descrição
qualificação

Manter empregado sem
para a execução dos
serviços/fornecimentos.
Fornecer informação falsa de serviço/fornecimento ou substituição de
material licitado por outro de qualidade inferior
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes.
Recusar-se a executar serviço/fornecimento determinado pela
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado;
Permitir, por dolo ou culpa, situação que crie ou aumente os riscos de
ocorrência de danos físicos, lesões corporais ou consequências letais.
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com
suas atribuições.
Manter a documentação de habilitação atualizada.
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus
empregados.
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da

Grau

Incidência

1

Por empregado e por dia

2

Por ocorrência

3

Por ocorrência

3

Por ocorrência

3

Por ocorrência

2

Por empregado e por dia

2

Por item e por ocorrência

1

Por ocorrência

2

Por ocorrência
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11
12
13
14
15

FISCALIZAÇÃO.
Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal e outros documentos
necessários à comprovação do cumprimento dos demais encargos
trabalhistas.
Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a documentação exigida na
Cláusula Décima – DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL.
Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados
para sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas durante a análise da
documentação exigida por força do contrato.
Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus empregados
e de impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los.
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos nesta
tabela, após reincidência formalmente notificada pela unidade fiscalizadora.

2

Por ocorrência e por dia

2

Por ocorrência e por dia
de atraso

2

Por ocorrência e por dia
de atraso

2

Por empregado e por
ocorrência

3

Por item e por ocorrência

10.12 . O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA;
10.13. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica a CONTRATADA
obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
10.14. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE,
aquela será encaminhada para inscrição em dívida ativa;
10.15. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais nele previstas, poderá ser rescindido
unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRO – Da Rescisão
11.1. A CONTRATANTE poderá rescindir este Contrato de pleno direito, a qualquer tempo, independentemente de
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que caiba a CONTRATADA o direito de qualquer reclamação
ou indenização, nos casos previstos no Art. 88 e seguintes da Lei 8.666/93 e suas alterações e nos seguintes casos:
I - descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
II - atraso injustificado na entrega dos produtos;
III - paralisação do fornecimento sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
IV - cessão total ou parcial do seu objeto sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE, bem como a
associação, fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE;
V - desatendimento das determinações regulares do preposto do CONTRATANTE designado para acompanhar e
fiscalizar a sua prestação, assim como as de seus superiores;
VI - cometimento reiterado de faltas na sua prestação, anotadas em registro próprio, desde que atingido o limite
estabelecido no contrato para a soma dos valores das multas aplicadas;
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VII - decretação da falência da sociedade, a dissolução da sociedade, a alteração social ou a modificação da finalidade ou
da estrutura da empresa, que a juízo do CONTRATANTE, prejudique a prestação do serviço;
§ 1o. A rescisão acarretará como consequência imediata a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos
prejuízos causados ao CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Alteração
12.1 - Este contrato poderá ser alterado mediante assentimento das partes através de Termos Aditivos, objetivando
promover os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários ou em decorrência de fatores supervenientes que
possam torná-lo inexequível.
12.2. A contratada é obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se
fizerem no objeto do presente contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado;
12.3. Eventual reequilíbrio econômico-financeiro, para restabelecer relação que as partes pactuaram inicialmente sobre
os encargos do contratado e a retribuição da Administração, poderá ser solicitado pela contratada, observando o
previsto no art. 65, inciso II, d e §5º, da Lei nº 8.666/93;
12.4. São admitidas prorrogações desde que, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção
de seu equilíbrio econômico-financeiro, caso ocorra algum dos motivos previstos no art. 57, §1º da lei 8.666/93.
12.5. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Do Foro
13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de NOVA VIÇOSA, BA para dirimir as questões decorrentes deste Contrato,
renunciando as partes, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e combinadas, as partes firmam, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, o presente Contrato.
NOVA VIÇOSA, BA, ...............
_________________________________
MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA
________________________________
CONTRATADA
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ANEXO VI
(MODELO)

Papel Timbrado da empresa
PROCURAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 009/2021

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito a empresa (Nome da
Empresa..............., ), com sede à Rua........................(endereço completo), devidamente inscrita no CNPJ sob
o nº ........................., representada, neste ato por seu sócio gerente, Sr..................., brasileiro, casado,
empresário, residente e domiciliado nesta cidade, nomeia e constitui seu representante, o
Sr................................., brasileiro, (estado civil), ....(profissão...), portador da cédula de identidade nº
...................... e do CPF nº ........................., a quem são conferidos poderes para representar a empresa
outorgante no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, instaurado pela Prefeitura Municipal de NOVA VIÇOSA,
em especial para firmar declarações e atas, apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais,
negociar os valores propostos, interpor ou desistir da interposição de recursos e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame acima indicado.

Local e data

____________________________________
Assinatura do responsável pela outorga
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ANEXO VII
(MODELO)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021
DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

______________ (nome da empresa), estabelecida na _________________ (rua; nº e cidade), neste ato
representada por seu representante legal ___________ (nome do representante), ____________________
(nacionalidade), ____________ (estado civil), RG nº _______________ e CPF nº ____________, residente e
domiciliado na _____________ (rua; nº e cidade), declara, sob as penas das Leis Civis e Penais, que a
empresa acima citada classifica-se como Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, perante a
_____________ (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado).

_____________- ____ , ____ de ______ de _____

_________________________________
(Assinatura do representante legal)
Nome e identidade do representante legal
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ANEXO VIII
(MODELO)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL

______________ (nome da empresa), estabelecida na _________________ (rua; nº ecidade), neste ato representada
por seu representante legal ___________ (nome dorepresentante), ____________________ (nacionalidade),
____________ (estadocivil), RG nº _______________ e CPF nº ____________, residente e domiciliado
na_____________ (rua; nº e cidade), declara, sob as penas das Leis Civis e Penais, que recebeu os documentos e de
que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da
licitação.

_____________- ____ , ____ de ______ de _____

________________________________
Representante da empresa
Cédula de Identidade nº: _____

Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº.009/2021 - Página 70 de 70

