ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
PÇA. ALTAMIRANDO REQUIÃO, 27, CONDE-BA.
Email: licitacao@pmconde.ba.gov.br – tel: (75) 3429-1214
C.N.P.J 14.126.692/0001-23

EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO Nº 013-2020
DADOS DO EDITAL

Conde, 13 de outubro de 2020.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 013-2020
I - PROCESSO ADMINISTRATIVO:

Nº 058/2020

II – LOCAL, DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO (Horário de Brasília):
Recebimento das propostas de preços: 23/10/2020, a partir das 8h00min;
Abertura das propostas de preços: 27/10/2020, às 10h00min;
Início da sessão de disputa: 27/10/2020, às 13h00min.
Site - www.licitacoes-e.com.br
Pregoeiro: Nathalli de Carvalho Goes Soares de Souza
III – OBJETO DA LICITAÇÃO: Registro de Preço para futura e eventual aquisição
de gêneros alimentícios, produtos de bombonieri, frutas, verduras e legumes,
visando atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de
Conde/BA, conforme especificações técnicas descritas neste edital e seus
anexos.
IV – VIGÊNCIA E ENTREGA:
a) DO REGISTRO DE PREÇOS: O prazo do registro de preços será de 12 (doze)
meses, contados a partir da publicação da Ata de Registro de Preços na imprensa
oficial;
b) DE ENTREGA: As entregas deverão ocorrer no prazo máximo de 07 (sete) dias,
contados a partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento ou documento
equivalente;
b-1) O transporte necessário para entrega dos produtos será de responsabilidade da
licitante vencedora.
V – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
O pagamento será realizado pela unidade compradora, em até 30 (trinta) dias, contados
a partir do recebimento definitivo e mediante a apresentação dos documentos fiscais e
trabalhistas legalmente exigíveis e devidamente atestados pelo servidor/comissão de
recebimento.
VI - LOCAL DE ENTREGA:
Os gêneros alimentícios deverão ser entregues no local indicado na OF, (Ordem de
Fornecimento), expedida pela secretaria solicitante, situada na Praça Altamirando
Requião n.º 27, Centro de Conde/BA, CEP 48.300-000.
VII – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
Somente serão admitidas a participar da licitação as empresas, que apresentarem os
interessados credenciados, que atenderem a todas as exigências de habilitação
contidas neste edital e seus anexos e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao
objeto licitado;
VII – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
Somente serão admitidas a participar da licitação as empresas, que apresentarem os
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interessados credenciados, que atenderem a todas as exigências de habilitação
contidas neste edital e seus anexos e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao
objeto licitado;
Não serão admitidas empresas que estejam declaradas inidôneas, na forma das leis e
regulamento citados neste Edital;
É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou
condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como
representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais
previstas em lei.
VIII – ANEXOS:
Anexo I - Termo de Referência;
Anexo II - Modelo de Proposta de Preço;
Anexo III - Modelo de Declaração de Atendimento as Condições de Habilitação;
Anexo IV - Minuta da Ata de Registro de Preços;
Anexo V - Formulário de Dados para assinatura da Ata de Registro de Preços;
Anexo VI - Minuta do Contrato;
Anexo VII - Modelo de Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa
de pequeno porte;
Anexo VIII - Modelo de Declaração de cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 7º
da Constituição Federal.
O MUNICÍPIO DE CONDE/BA, através da Comissão Permanente de Licitação –
CPL, designada pelo Decreto Municipal n.º 081/2020, torna público para conhecimento
dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, tipo menor preço global, de acordo com as condições estabelecidas
neste edital e seus anexos.
OS INTERESSADOS DEVERÃO ACOMPANHAR AS MENSAGENS REFERENTES A
ESTA LICITAÇÃO (RESPOSTAS AQUESTIONAMENTOS, IMPUGNAÇÕES,
RECURSOS,
ETC.)
NO
SITE
DE
LICITAÇÕES
DO
BANCO
DO
BRASIL(WWW.LICITACOES-E.COM.BR), SENDO EXCLUSIVOS RESPONSÁVEIS
PELO ÔNUS DECORRENTE DA PERDA DENEGÓCIOS DIANTE DA
INOBSERVÂNCIA DE QUAISQUER MENSAGENS EMITIDAS PELO PORTAL.

1. REGÊNCIA LEGAL
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nº 10.520/02, suas
alterações e lei 8.666/93, Decreto Municipal Nº 027/2017, e Lei Complementar 123/06 e suas
alterações posteriores e o Decreto Municipal nº 051 de 02 de junho de 2020.
2. TIPO
2.1 Menor Preço Por Lote.
2.2 Empreitada por Preço Unitário.
3. OBJETO
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3.1 Indicado no campo IV - Dados do Edital.
4. ENDEREÇO ELETRÔNICO
4.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública online, conduzido por servidor público
denominado (a) PREGOEIRO (A), por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação–
Internet, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo
www.licitacoes-e.com.br constante da página eletrônica do Banco do Brasil S/A, coordenador do
sistema, utilizando-se, para tanto, métodos de autenticação de acesso e recursos de criptografia,
garantindo segurança em todas as fases do certame.
5. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA REFERÊNCIA DE TEMPO
5.1 Indicado no campo II - Dados do Edital.
5.2 O interessado deverá observar, rigorosamente, as datas e os horários limites para o
recebimento e abertura da proposta, atentando também, para o início da disputa.
5.3 Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública, observarão,
obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema
eletrônico e na documentação relativa ao certame.
6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.
6.1 DO LICITANTE:
6.1.1 Os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão estar credenciados junto ao
Banco do Brasil S/A, no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis antes da data de realização do Pregão.
6.1.2 Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências
contidas neste edital e seus anexos, e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto
licitado.
6.1.3 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
a) declarados inidôneos por ato da Administração Pública e empresa privada;
b) estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação;
c) estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pelo Município de Conde, nas
hipóteses previstas no art. 88 da Lei 8.666/93;
d) enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei 8.666/93;
e) tenham funcionário ou membro da Administração Municipal, mesmo subcontratado, como
dirigente, acionista, detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, ou
controlador ou responsável técnico, consoante o art. 9º, II da Lei 8.666/93.
6.2 DO ÓRGÃO PARTICIPANTE:
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6.2.1 Os órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional,
fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades
controladas pelo poder Executivo Municipal,que participaram dos procedimentos iniciais do Sistema
de Registro de Preços elencados no Termo de Referência anexo I deste Edital integrarão a Ata de
Registro de Preços.
6.3 DO ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE:
6.3.1 Os órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional,
fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades
controladas pelo poder Executivo Municipal que não participaram dos procedimentos iniciais da
licitação, atendidos os requisitos do Decreto Municipal n.º 5742/2014, não integrarão a Ata de
Registro de Preços. Neste caso poderão solicitar ao órgão Gerenciador adesão à Ata de Registro
de Preços.
7. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES-E
7.1 Para acesso ao sistema eletrônico os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão
dispor de chave de identificação e senha pessoal e intransferível, obtidas junto às Agências do
Banco do Brasil S/A sediadas no País.
7.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a
apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma, atribuindo-lhes
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no licitaçõese do Banco do Brasil S/A.
7.3 Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
7.4 A chave de identificação e a senha terão validade de um ano e poderão ser utilizadas em
qualquer Pregão Eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por
iniciativa do Banco do Brasil S/A, devidamente justificado.
7.5 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 a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
7.6 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico
implica em responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
8. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
8.1 A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação de senha pessoal e
intransferível do credenciado da licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido. Obs.:
a informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do. site www.licitações-e.com
br, opção”Acesso identificado”.
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8.2 O encaminhamento de propostas pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências
de habilitação previstas no Edital.
8.3 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, bem como pela sua desconexão.
8.4 A apresentação de proposta implicará na plena aceitação, por parte da proponente, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
8.5 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances.
9. PROPOSTA ELETRÔNICA, PROCEDIMENTOS E FORMULAÇÃO DE LANCES.
9.1 A partir do horário previsto no sistema terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, com a
divulgação das propostas de preços recebidas e em perfeita consonância com as especificações e
condições de fornecimento previstas no Edital.
9.1.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com
os documentos de habilitação exigidos no edital e proposta com a descrição do objeto ofertado e o
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
9.1.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
9.2 Deverá constar no campo “Informações adicionais” do sistema licitações-e detalhamento de
todas as características do serviço de forma clara e inequívoca, e marca, quando for o caso, dos
produtos ofertados, VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO.
9.3 Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de
registro e valor.
9.4 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de
aceitação dos mesmos estabelecidas no edital.
9.5 O sistema eletrônico rejeitará automaticamente os lances em valores superiores aos
anteriormente apresentados pelo mesmo licitante.
9.5.1 Não serão registrados, para o mesmo item, 02 (dois) ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
9.5.2 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a cinco (05)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 05 (cinco) segundos.
9.6 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
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9.7 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.
9.8 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação,
inclusive no caso de lances intermediários.
9.9 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.
9.10 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública
de lances, em prol da consecução do melhor preço.
9.11 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a
identificação do detentor do lance.
9.12 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o PREGOEIRO examinará a
aceitabilidade da primeira oferta quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
9.13 Serão desclassificadas as propostas que consignem preços manifestamente inexequíveis,
assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que
os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato.
9.14 Havendo apenas uma oferta, esta poderá ser aceita, desde que atenda todas as condições
deste Edital e seu preço seja compatível com o valor estimado para a contratação e dentro da
realidade do mercado.
9.15 O PREGOEIRO anunciará, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão
pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor
valor, a proposta que, em consonância com as especificações contidas neste edital, apresentou o
menor preço.
9.16 Em caso de empate, real ou ficto, será assegurada, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei
complementar nº 123/06, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de
pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido, nos termos que se seguem:
9.16.1. Entendem-se por empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à proposta
mais bem classificada, e empate real as que sejam iguais.
9.16.2. Em qualquer das hipóteses de empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais
bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela de menor valor, exequível,
considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
9.16.3. Nesta hipótese, o direito a ofertar proposta de preço inferior deverá ocorrer no prazo máximo
de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
9.16.4. Se a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer o
direito, ou se sua oferta não for aceita, ou se for inabilitada, será concedido idêntico direito à
microempresa ou empresa de pequeno porte subsequente em situação de empate, se houver, na
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ordem classificatória, até a apuração de uma proposta que atenda às condições estabelecidas neste
edital.
9.16.5. No caso de as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem preços iguais,
será considerado como melhor classificado, aquela que registrou seu preço primeiro no sistema.
9.16.6. O disposto neste item 9.16 somente se aplica quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
9.16.7. Ocorrendo empate de propostas formuladas por licitantes que não detenham a condição de
microempresa ou de empresa de pequeno porte, será observado o disposto na Lei, procedendo-se,
sucessivamente a convocação na respectiva ordem de classificação dos licitantes, vedado qualquer
outro critério.
9.16.7.1. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances
equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos
licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.
9.17. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o PREGOEIRO examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
9.18. Havendo necessidade, o PREGOEIRO suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data
e horário para a continuidade da mesma.
9.19 O PREGOEIRO poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada
a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
9.20 Também nas hipóteses em que o PREGOEIRO não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9.20.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
9.20.2 Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o PREGOEIRO passar à
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o
caso.
10. PROPOSTA ESCRITA
10.1 A proposta de preços escrita contendo a planilha com os valores atualizados em
conformidade com os lances eventualmente ofertados e especificações detalhadas do
objeto, deverá ser anexado ao sistema através do site www.licitacoes-e.com.br, no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas contados a partir do encerramento da disputa de lances.
10.1.1 A proposta de preços escrita deverá ser apresentada em conformidade com as informações
contidas no anexo II deste ato convocatório, em papel timbrado da licitante, redigida por meio
mecânico ou informatizado, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, de forma clara e inequívoca,
assinada a última folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou representante legal da licitante,
devidamente identificado, nela constando, obrigatoriamente:
a) Razão Social, N.º do CNPJ, telefone/fax/e-mail/contato da empresa.
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b) Marca e modelo dos produtos ofertado.
c) Preço unitário e global do lote expresso em moeda nacional.
c.1) As propostas eletrônica e escrita e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer
despesas necessárias para execução do objeto desta licitação, tais como:
transporte e todos os custos com seus profissionais envolvidos na execução do objeto;
tributos; emolumentos; contribuições sociais, fiscais e parafiscais; fretes para entrega CIF/Conde;
treinamento; seguros; encargos sociais e trabalhistas; equipamentos de proteção individual e
demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às
especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa
avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela
autoridade competente.
d) Prazo de validade mínimo da proposta é de 120 (cento e vinte) dias.
10.1.2 Sendo aceitável a proposta de menor preço, será analisada a documentação de
habilitação, para confirmação das suas condições de habilitação.
10.2 Não será aceita cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional,
salvo se alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a
incidir sobre o objeto desta licitação, na forma da Lei.
10.3 Terá a proposta desclassificada, a licitante que não atender ao disposto nos itens 9 e 10
deste edital.
11. HABILITAÇÃO
11.1 Os documentos necessários à habilitação, deverão estar com prazo vigente, à exceção
daqueles que, por sua natureza, não contenham validade e poderão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor da unidade que
realizará o Pregão, ou publicação em órgãos da imprensa oficial, não sendo aceitos “protocolos”
ou“ solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos neste edital.
11.1.1 As Certidões deverão ter a validade relativa à data de ocorrência do certame, sob pena de
inabilitação. Salvo as licitantes classificadas remanescente, convocadas posteriormente em razão
da desclassificação ou inabilitação do arrematador do lote.
11.2 Para habilitação nesta licitação será exigida a seguinte documentação:
11.2.1 Habilitação Jurídica
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual.
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou inscrito, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores.
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.
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11.2.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista
a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa aos tributos federais e à Dívida Ativada União,
no âmbito da RFB e da PGFN abrangendo inclusive as contribuições sociais, previstas nas alíneas
“a” e “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991;
b) Prova de regularidade com as Fazendas Estaduais e Municipais da sede da licitante.
c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante
apresentação de Certificado de Regularidade de Situação/CRF.
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com prazo de validade de 180
(cento e oitenta dias), contados da data de sua emissão, de acordo com a Legislação federal “Lei nº
12.440, de 07 de julho de 2011”.
11.2.3 Qualificação Técnica
a) Apresentação de pelo menos 01 (um) atestado em nome da licitante para comprovação de
capacidade técnica para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da
licitação, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da empresa.
a.1) O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando as seguintes informações da
emitente: papel timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de
quem assina o documento.
a.2) 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.
11.2.4 Qualificação Econômico-Financeira
a) Certidão Negativa de concordata ou falência, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da
sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou,
na omissão desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação
sobre pena da inabilitação;
b) Comprovação, na forma da lei, de possuir, na data de abertura dos envelopes da presente
licitação, admitida a atualização para essa data através de índices oficiais, capital social ou
patrimônio líquido de, no mínimo 10% do valor global estimado da referida licitação.
11.2.5 Declaração assinada pelo titular ou representante legal da licitante, devidamente
identificado, de cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal
conforme Anexo VI.
11.2.6 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputarse-ão
válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.
11.2.7 A regularidade dos documentos exigidos no subitem 11.2.2 será confirmada a autenticidade
por meio de consulta “on-line”.
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11.3 Quando a licitante estiver participando da licitação com a documentação de habilitação de uma
filial, deverá apresentar os documentos relativos à Prova de Regularidade com a Fazenda Federal,
com a Seguridade social e Certidão de Falência ou Concordata da sede da licitante.
12. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO OU INABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS
12.1 O não atendimento a qualquer das exigências, bem como às especificações dos anexos deste
Edital, desclassificará ou inabilitará a licitante, respeitado o disposto neste edital.
12.2 Critério de Julgamento da Habilitação.
12.2.1 Serão habilitadas as licitantes que atenderem todas as exigências deste edital.
12.2.2 A licitante que deixar de atender às condições de habilitação contidas neste edital,
apresentar documento (s) incompleto (s), ilegível (is), com borrões, rasuras, entrelinhas, ou, ainda,
com seus prazos de validade vencidos será inabilitada. Salvo o tratamento diferenciado às Micro e
Pequenas Empresas no tratamento diferenciado da Lei Complementar 123/2006 e Alterações
posteriores, nas restrições relativas às certidões de regularidade fiscal.
12.3 Critérios de Julgamento Proposta de Preço.
12.3.1 O critério de julgamento das propostas será o de menor preço por lote, observados os
prazos para fornecimento, as especificações técnicas e demais condições definidas neste Edital.
12.3.2 Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado do
Pregoeiro da Comissão, desde que não comprometam o interesse público e da Administração.
12.3.3 Consideram-se erros materiais irrelevantes aqueles cuja ocorrência não comprometa a
idoneidade do documento ou a perfeita compreensão do conteúdo da proposta, a exemplo de:
a) Havendo constatação de erros de somas e/ou produtos nas planilhas apresentadas, a Comissão
poderá proceder à diligência para que a licitante efetue a correção dos cálculos,mantendo os
preços unitários e os quantitativos da planilha, passando a ter validade o resultado após a correção.
b) Ocorrendo divergência entre o valor total numérico e o valor descrito por extenso apresentados
na proposta ao documento equivalente, prevalecerá o extenso.
c) Os preços unitários e totais deverão ser arredondados e apresentados com 02 (duas) casas
decimais, salvo se na falta dessa operação não implicar alteração nos valores unitário e total da
planilha.
12.3.4 A classificação das propostas será por ordem crescente, a partir da mais vantajosa,
considerando-se os critérios estabelecidos neste Edital.
12.3.5 Será desclassificada a proposta que:
a) esteja em desacordo com o solicitado no Edital, e que não possibilite a aplicação do disposto nos
subitens 12.3.2 e 12.3.3 deste edital.
b) apresente divergência entre os quantitativos da planilha da licitante e a planilha do Município.
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c) não atender a(s) diligência(s) solicitadas pela Comissão, inclusive a constante nos subitens
12.3.2 e 12.3.3 deste Edital.
12.4 Até a assinatura do Contrato/Nota de Empenho poderá a Comissão de Licitação desclassificar
a licitante, em despacho motivado, sem direito a indenização ou ressarcimento, e sem prejuízo de
outras sanções, se tiver ciência de fato ou circunstancia anterior ou posterior ao julgamento desta
licitação que revele inidoneidade ou incapacidade financeira, técnica ou administrativa.
12.5 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele
contidas implicará a imediata desclassificação ou inabilitação do proponente que o tiver
apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, o cancelamento do pedido de compra, sem prejuízos
sanções cabíveis.
13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1 A Adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo (a) Pregoeiro (a) sempre
que não houver recurso.
13.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Superior e só poderá ser
realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo (a) Pregoeiro (a)
ou,quando houver recurso, pela própria Autoridade Superior.
14. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS
14.1 Até o segundo dia útil antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
14.2 Caberá ao (a) Pregoeiro (a) decidir sobre a petição de impugnação no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas.
14.3 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar a intenção de recorrer da decisão
do(a) Pregoeiro(a), sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis, o qual
deverá ser protocolado na Comissão Permanente de Licitação – CPL, (horário de atendimento das
8h às 14h). Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo de declaração do recorrente.
14.3.1 O sistema aceitará a manifestação do recurso, inicialmente, nos 10(dez) minutos
imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor.
14.3.2 O licitante desclassificado antes da fase de disputa também poderá manifestar a sua
intenção de interpor recurso naquele momento.
14.4 Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
14.5 Os recursos contra decisões do(a) Pregoeiro(a), em regra, terão efeito suspensivo, sendo este
restrito ao lote objeto das razões oferecidas.
14.6 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
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14.7 Os recursos e contrarrazões de recurso deverão ser dirigidos ao Pregoeiro (a), no endereço
citado abaixo, o qual deverá ser recebido, examinado e submetido à autoridade competente que
decidirá sobre a sua pertinência.
14.8 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados após os respectivos
prazos legais e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no
processo para responder pelo proponente, nem impugnações e recursos enviados por fax ou email.
14.9 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala de
Pregão da CPL, situada na Praça Altamirando Requião n.º 27, Centro, Comissão Permanente de
Licitação – CPL de Conde/BA, CEP 48.300-000.
15. VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
15.1 A validade do registro de preços será de 12 (doze) meses contados a partir da data da
publicação da Ata de Registro de Preços na imprensa oficial.
15.2 O registro do fornecedor será cancelado nas hipóteses previstas no Art. 16 do Decreto
Municipal n.º 5742/2014.
15.3 O registro de preços poderá ser cancelado na ocorrência de fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
I - por motivo de interesse público;
16. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1 Após a homologação do resultado da licitação pela autoridade competente, a licitante
vencedora e as licitantes que concordarem em executar o objeto da licitação pelo preço da
vencedora serão convocadas para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de 02 (dois) dias
úteis.
16.2 A Ata de Registro de preços será assinada pela licitante vencedora, e pelas licitantes que
concordarem em executar o objeto da licitação pelo preço da vencedora e pela autoridade
competente do órgão gerenciador.
16.3 A licitante, incluída na Ata de Registro de Preços, está obrigada a celebrar os instrumentos
contratuais nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria
ata, quando convocado.
16.4 Será excluída da Ata de Registro de Preços a licitante que deixar de assiná-la no prazo fixado.
16.5 Quando a licitante vencedora não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições
estabelecidos, é facultado à Administração, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas.
16.6 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei Federal 8.666/1993.
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17. UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO
PARTICIPANTES
17.1 Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua
vigência,pode ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal
direta,autárquica e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economia
mista e demais entidades controladas pelo poder Executivo Municipal, que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.
17.2 O pedido de utilização da Ata de Registro de preços deverá ser consultado ao órgão
gerenciador da Ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão, devidamente formalizado
por escrito pela Autoridade competente do órgão solicitante.
17.3 Cabe ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não
prejudique as obrigações presentes e futuras resultantes da ata, assumidas com o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
17.4 As aquisições ou contratações adicionais referenciadas neste item não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
17.4.1 O total de utilização de cada item não poderá exceder ao quíntuplo do quantitativo
inicialmente registrado, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
17.5 O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à Ata de Registro de Preços após a
primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata.
17.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição
ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
17.7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observados a ampla defesa e
o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais,
em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
17.8 Compete ao órgão não participante a responsabilidade de adimplemento das obrigações
contratuais.
18. CONTRATAÇÃO
18.1 Homologada a licitação pela Autoridade Superior, o Órgão Participante poderá manifestar ao
Órgão Gerenciador a formalização da contratação, dentro do quantitativo previamente estabelecido.
18.2 O Órgão Gerenciador convocará o promitente fornecedor para retirar a Nota de Empenho ou
documento equivalente, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data da
convocação. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo
proponente fornecedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo
órgão comprador.
18.2.1 A contratação de que trata o subitem 18.2, deverá ser efetuada com os fornecedores
registrados por intermédio de Nota de Empenho, bem como pela autorização de fornecimento ou
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por outro instrumento hábil, em conformidade com o edital e com o art. 62 da Lei
Federal8.666/1993.
18.2.2 Para cada fornecimento será emitido uma Nota de Empenho ou documento equivalente.
18.2.3 No ato da retirada da Nota de Empenho ou documento equivalente, o promitente fornecedor
deverá apresentar documento de procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o
seu preposto para tanto, em nome da empresa, quando for o caso.
18.2.4 O instrumento contratual decorrente do SRP deve ser assinado no prazo e validade da Ata
de Registro de preços.
18.2.5 Caberá aos órgãos participantes e não participantes a emissão de nota de empenho de
despesa, atendendo a normatização do órgão gerenciador.
18.2.6 Caberá aos titulares dos órgãos participantes e não participantes, a formalização do
processo para aquisição junto ao órgão gerenciador.
18.3 Havendo recusa do promitente fornecedor em atender a convocação no prazo mencionado no
subitem 18.2 é facultado ao Órgão Gerenciador convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para retirar a Nota de Empenho ou documento equivalente, ou, ainda, revogar a
licitação. Contudo, antes de tal convocação, deverão ser revalidadas as certidões de regularidade
fiscal, que deverão atender as exigências editalícias.
18.4 A execução do objeto não poderá ser cedida, transferida ou subcontratada, no todo ou em
parte,sem a prévia e expressa anuência da Contratante.
18.5 Os instrumentos contratuais decorrentes do SRP podem ser alterados, observado o disposto
no caput do art. 65 da Lei Federal 8.666/1993.
19. ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
19.1 O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de
Empenho ou documento equivalente da unidade gestora da despesa.
19.2 Não poderão ser entregues produtos fora das especificações, sem rotulagem que obedeça a
legislação em vigor e com marca diferente da constante na Ata de Registro de Preços.
19.3 Os produtos serão recebidos pelos responsáveis pelo recebimento e inspeção, nas seguintes
condições:
19.3.1 Provisoriamente, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do
material com a especificação, no prazo de até 10 (dez) dias contados do seu recebimento.Sendo
constatados defeitos e divergências das especificações, o setor responsável recusará o
recebimento, dando ciência dos motivos da recusa à contratada, que assumirá todas as despesas
daí decorrentes, sem prejuízo das penalidades previstas na lei, devendo, no prazo de 10 (dez) dias
contado a partir da notificação, repor o produto. Caso a verificação não seja procedida reputar-se-á
como realizada dentro do prazo fixado.
19.3.2 Definitivamente, após o decurso do prazo de verificação que comprove a adequação do
fornecimento, ou, no caso em que não haja por parte da contratante, qualquer manifestação até o
prazo final do recebimento provisório.
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19.3.3 Considerar-se-á definitivo o recebimento do objeto caso não haja qualquer manifestação da
CONTRATANTE, até o prazo final do recebimento provisório.
19.3.4 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada pela
perfeita execução, quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado.
19.4 Não será considerado entrega realizada para itens que tenham sido devolvidos por não
atender as especificações e marcas definidas na Ata de Registro de Preços, ou, quantidades a
menor ou a maior do que a solicitada.
19.5 Correrá por conta da FORNECEDORA, toda e qualquer despesa com ensaios, testes, laudos
e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto deste
instrumento.
19.6 A Nota Fiscal de fornecimento deverá ser emitida em conformidade com as unidades de
fornecimento indicadas na Ata de Registro de Preços e na proposta da FORNECEDORA.
19.7 A FORNECEDORA é obrigada a corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas,
os produtos em que se verificarem vícios ou desconformidades no total ou em parte com o objeto
desta Ata de Registro de Preços, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da hora
da convocação, independente da aplicação das penalidades previstas neste instrumento.
19.8 CONTRATANTE não se responsabilizará pelos produtos no caso de descumprimento do prazo
estabelecido no item 18.7, podendo ser adotada qualquer medida para desobstruir o almoxarifado
do órgão solicitante, conforme cada caso.
19.9 A entrega deverá ser realizada por preposto da FORNECEDORA, devidamente uniformizados
e identificados.
19.10 Os produtos, nacionais ou importados, deverão ser entregues contendo rótulos e bulas com
todas as informações sobre os mesmos em língua portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de
Defesa do Consumidor.
20. PAGAMENTO
20.1 O pagamento será realizado pela CONTRATANTE nas condições indicadas no campo VI –
Dados do Edital.
20.2 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA,
o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data
em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.
20.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem
que isso gere direito a reajustamento de preço.
20.4 O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser apresentado pela
CONTRATADA, através de Nota Fiscal, em duas vias, com os requisitos da lei vigente, dentro dos
prazos estabelecidos na sua proposta, após assinatura do contrato ou por outros instrumentos
hábeis, nas formas previstas no art. 62 da Lei 8.666/93 e recebimento Nota de Empenho.
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20.5 A entrega do material, por parte da CONTRATADA, para uma determinada unidade, não
poderá estar vinculada a débitos de outras unidades, porventura existentes, sob pena de sanções
previstas em lei.
21. REVISÃO DE PREÇOS
21.1 Toda vez que for constatado através de pesquisa de preços, que os valores registrados na Ata
de Registro de Preços estão divergentes daqueles praticados no mercado, a Administração
Municipal poderá:
21.1.1 Revisar os itens com preços superiores ou inferiores aos praticados no mercado, na
formados Art. 14 e Art. 15 do Decreto Municipal n.º 5742/2014.
21.1.2 Revogar a Ata de Registro de Preços na ocorrência do disposto no §4º do Art. 14 e §2º do
Art. 15 do Decreto Municipal n.º 5742/2014.
21.2 A revisão dos preços registrados na hipótese de restabelecimento do equilíbrio econômicofinanceiro do contrato, nos casos previstos no art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei 8.666/93, deverá
ser realizada mediante comprovação oficial, fundamentada e aceita pela Administração Municipal.
21.3 A CONTRATADA deverá demonstrar de maneira clara a composição do preço de cada item
constante de sua proposta, através de Planilha de Custos contendo: as parcelas relativas à mãode-obra direta, demais insumos, encargos em geral, lucro e participação percentual em relação ao
preço final.
21.4 A não apresentação da Planilha de Custos impossibilitará ao Órgão Gerenciador do Registro
de Preços de proceder às futuras revisões, caso venha à CONTRATADA solicitar equilíbrio
econômico financeiro.
21.5 A cada pedido de revisão de preço deverá a CONTRATADA comprovar e justificar as
alterações havidas na planilha apresentada à época da elaboração da proposta, demonstrando a
nova composição do preço.
21.6 No caso do detentor do Registro de Preços ser revendedor ou representante comercial, deverá
demonstrar de maneira clara a composição do preço constante de sua proposta, com descrição das
parcelas relativas ao valor de aquisição do produto com Notas Fiscais de Fábrica/Indústria, encargo
sem geral, lucro e participação percentual de cada item em relação ao preço final (Planilha de
Custos).
21.7 A critério da Administração Municipal poderá ser exigido da CONTRATADA lista de preço
expedida pelos fabricantes, que conterão, obrigatoriamente, a data de início de sua vigência e
numeração seqüencial, para instrução de pedidos de revisão de preços.
21.8 Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração Municipal adotará,
para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa
de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a
ser realizada pela própria unidade ou por instituto de pesquisa, utilizando-se, também, de índices
setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento ou
indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória
dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias.
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21.9 O percentual diferencial entre os preços de mercado vigente à época do julgamento da
licitação,devidamente apurado, e os propostos pela CONTRATADA/Detentora do Registro de
Preços, será mantido durante toda a vigência do registro. O percentual não poderá ser alterado de
forma a configurar reajuste econômico durante a vigência deste registro.
21.10 A revisão do preço, caso deferida, somente terá validade a partir da data da publicação da
deliberação na imprensa oficial.
21.11 É vedado à CONTRATADA interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do
processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas neste edital.
21.12 A revisão levará em consideração preponderantemente as normas legais federais, estaduais
e municipais, que são soberanas previsões deste item.
22. CANCELAMENTO
22.1 DO REGISTRO DO FORNECEDOR
22.1.1 O registro do fornecedor será cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado sem justificativa, na hipótese deste se tornar superior
ao preço praticado no mercado;
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei Federal8.666/1993 ou no
art. 7º da Lei Federal 10.520/2002.
22.1.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “d” deste item
será formalizado, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
22.2 DO REGISTRO DE PREÇO
22.2.1 O registro de preços poderá ser cancelado na hipótese prevista no subitem 22.1.2 ou, ainda,
na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por motivo de interesse público;
22.2.2 O cancelamento parcial ou total de itens registrados far-se-á sempre a critério do órgão
gerenciador, nas hipóteses previstas nesta Ata de Registro de Preços.
23. INCIDÊNCIAS FISCAIS
23.1 Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam
devido sem decorrência direta ou indireta do presente contrato, serão de exclusiva
responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária, neste caso, a PROMITENTE
FORNECEDORA.
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23.2 A PROMITENTE FORNECEDORA deverá ter levado em conta, na apresentação de sua
proposta os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas
as despesas incidentes sobre a compra de material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas
a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados
pela autoridade competente.
23.3 Ficando comprovado depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto que a
PROMITENTEFORNECEDORA acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a
quaisquer tributos não incidentes sobre a compra, tais valores serão imediatamente excluídos, com
a devolução ao MUNICÍPIO, do valor por ventura.
24. PENALIDADES
24.1 Ficará impedido de licitar e contratar com o município, sendo descredenciado do
cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e terá seu registro cancelado,
além de sanções civis e criminais, após prévio processo administrativo garantido a ampla defesa e
o contraditório, quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de preços;
b) recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou documento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
c) ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;
d) não mantiver a proposta;
e) deixar de entregar, ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame;
f) fraudar a execução do instrumento contratual;
g) for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração pública;
h) cometer fraude fiscal.
24.2 Nenhum pagamento isentará a FORNECEDORA das suas responsabilidades na execução do
objeto, as quais prevalecerão até a vigência da Ata de Registro de Preços e da garantia do produto,
quando for o caso.
24.3 A FORNECEDORA ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações, às
penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 com alterações posteriores, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal.
24.4 A FORNECEDORA após regular apuração pelo descumprimento parcial ou total dos
compromissos assumidos estará sujeito à aplicação das seguintes penalidades:
24.4.1 Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.
24.4.2 Multa por atraso imotivado do fornecimento do produto, nos prazos abaixo definidos:
a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento do produto;
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b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota de
empenho ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura do fornecimento do
produto;
c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou
documento correspondente: 20% sobre o valor da fatura do fornecimento do produto.
24.4.3 Suspensão nos prazos abaixo definidos:
a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 (quinze) dias;
b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da contratação, no
âmbito da Administração Pública Municipal.
24.4.4 Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor global da Nota de Empenho ou
documento equivalente, a depender do prejuízo causado à Administração Pública
Municipal,quando:
a) não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato: multa de
10% a 20%, sobre o valor da Nota de Empenho ou documento equivalente;
b) paralisar o fornecimento do produto, sem justa causa e prévia comunicação à Administração:
multa de 10% a 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou documento equivalente;
c) adulterar ou alterar as características: físicas, químicas ou biológicas do produto fornecido: multa
de 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou documento equivalente e suspensão do direito de
licitar e contratar com o município pelo prazo de até cinco anos;
d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, produto falsificado, furtado, deteriorado ou
danificado: multa de 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou documento equivalente; e
suspensão do direito de licitar e contratar com o município pelo prazo de até cinco anos;
e) entregar produto que cause dano à Administração ou a terceiros, devidamente comprovada:
multa de até 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou documento equivalente;, independente das
medidas civis, além de reparação do dano.
24.5 A suspensão temporária da FORNECEDORA durante a vigência da Ata de Registro de
Preços,impedirá a mesma de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município
até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta.
24.6 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal,
por até 5(cinco) anos, quando a FORNECEDORA incorrer por duas vezes nas suspensões
elencadas no subitem 24.4.3 e 24.4.4 e 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes
e depois de decorrido o prazo da penalidade aplicada.
24.7 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias
ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a
critério da Secretaria Municipal da Administração.
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24.8 Caso o valor da multa seja superior ao valor da Nota de Empenho ou documento equivalente,
a FORNECEDORA responderá pela sua diferença, a qual será cobrada judicialmente.
24.9 Não será efetivado qualquer pagamento à FORNECEDORA enquanto não efetuado o
pagamento da multa devida.
24.10 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do
grau da infração cometida pela FORNECEDORA e dos prejuízos causados à Administração Pública
Municipal, não impedindo que a Administração cancele esta Ata de Registro de Preços.
24.11 As sanções previstas no item 24 desta Ata de Registro de Preços são de competência
exclusiva do titular da Secretaria Municipal da Administração, permitida a delegação para a sanção
prevista no subitem 24.4.1, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias da abertura de vistas.
24.12 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 48 (quarenta
e oito)horas, após conclusão de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditório, contado da notificação administrativa à FORNECEDORA, sob pena de multa.
24.13 O cancelamento do registro, assegurado o contraditório, é formalizado por despacho da
autoridade competente do órgão gerenciador.
24.14 O procedimento para aplicação de penalidade de advertência e multa relativas ao
inadimplemento de obrigações contratuais é conduzido pela Coordenação de Materiais e
Patrimônio, e a penalidade aplicada pelo titular da Secretaria Municipal da Administração.
25. TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS MICRO-EMPRESAS E
EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (LEI COMPLEMENTAR N.º 123/06 E ALTERAÇÕES POSTERIORES).
25.1 Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP),
devidamente identificadas nos termos do art. 43 da Lei Complementar n.º 123/06 e alterações
posteriores, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
25.1.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo
de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Comissão de
Licitação, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
25.1.2 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 25.1.1, implicará na
inabilitação do licitante e decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.
25.1.3 Na ocorrência da hipótese prevista no dispositivo anterior, será facultado à Comissão de
Licitação declarar vencedor do certame o licitante, efetivamente habilitado, que tenha apresentado
a melhor proposta, ou revogar a licitação.
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25.2 Em caso de empate entre as propostas apresentadas será assegurada, como critério de
desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
25.2.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores
à proposta mais bem classificada.
25.3 Para efeito do disposto no item 25.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado;
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da
alínea “a”, serão convocadas as microempresa ou empresas de pequeno porte remanescentes que
porventura se enquadrem na hipótese do item 25.2.1, na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no item 25.2.1, será realizado sorteio entre elas
para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
25.4 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 25.3, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
25.5 O disposto nos itens 25.2 e 25.3 somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
25.6 Independente do disposto nos itens 25.2 e 25.3, a microempresa ou empresa de pequeno
porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
26. DISPOSIÇÕES FINAIS
26.1 Ao participar da licitação, a licitante declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de
qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre si e os
responsáveis pela licitação, querem direta ou indiretamente.
26.2 A apresentação de proposta a esta licitação implica na aceitação integral e irretratável dos
termos deste edital e seus anexos.
26.3 Poderão ser admitidos, pelo (a) Pregoeiro (a), erros de natureza formal, desde que não
comprometam o interesse público e da Administração.
26.4 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Prefeito
Municipal revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato
superveniente, comprovado ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato
escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da
licitação.
26.5 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele
contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso
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tenha sido o vencedor, o cancelamento do pedido de compra, sem prejuízo de demais sanções
cabíveis.
26.6 É facultado ao (a) Pregoeiro (a) ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação,
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
26.7 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo
no prazo determinado pelo (a) Pregoeiro (a), sob pena de desclassificação/inabilitação.
26.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua
proposta.
26.9 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a
finalidade e a segurança da contratação.
26.10 Os erros materiais irrelevantes serão objetos de saneamento, mediante ato motivado do(a)
Pregoeiro(a).
26.11 Consideram-se erros materiais irrelevantes aqueles cuja ocorrência não comprometa a
idoneidade do documento ou a perfeita compreensão do conteúdo da proposta.
26.12 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes
por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no
Diário Oficial do Município ou do Estado.
26.13 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a) com base na
legislação vigente.
26.14 A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste
Edital.
26.15 Fica designado o foro da Cidade de Conde, Estado da Bahia – Brasil, para julgamento de
quaisquer questões judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por
mais privilegiado que seja.

Conde/BA, 13 de outubro de 2020.

Nathalli de Carvalho Goes Soares de Souza
Pregoeira Oficial
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
Registro de Preço para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, produtos de
bombonieri, frutas, verduras e legumes, visando atender as necessidades das secretarias da
Prefeitura Municipal de Conde/BA, conforme especificações técnicas descritas neste edital e
seus anexos.
2. JUSTIFICATIVA
A contratação faz se necessária para atender as demandas das secretarias da prefeitura Municipal
de Conde/BA, visando manter o pleno funcionamento das atividades administrativas, dando suporte
ás tarefas e ações operacionais, nas atividades desenvolvidas, proporcionando assim a
continuidade e a ampliação na prestação dos serviços públicos essenciais ao Município
As quantidades foram estimadas com base nos estudos levantados, considerando-se informações
de consumo anteriores.
3. DA ESPECIFICAÇÃO DOS GÊNEROS A SEREM ADQUIRIDOS
As especificações dos itens serão conforme planilha em anexo
4. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA
4.1.Os produtos serão requisitados de forma parcelada, de acordo com as necessidades da
CONTRATANTE e deverão ser entregues na sede do município de Conde-BA.
4.2.. Deverão ser entregues recebidos e conferidos pelo responsável de setor de compra, na sede
do município de Conde-BA, no horário de 8:00 às 17:00hs.
4.3.A Fiscalização e aceitação do objeto será do órgão responsável pelos atos de controle e
administração do contrato decorrente do processo de licitação, através de servidores da Unidade
Administrativa em questão, mediante indicação da Secretaria. Sendo que os produtos serão
recebidos depois de conferidas às especificações, quantidades e prazo de validade dos mesmos;
4.4.Os produtos a serem fornecidos deverão estar com o prazo mínimo de validade de 180 (cento e
oitenta) dias.
4.5.Só serão aceitos os fornecimentos de produtos que estiverem de acordo com as especificações
exigidas, estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização. Não serão aceitos produtos
cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias;
5. DOS PREÇOS E CONDIÇÕES
Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos e despesas necessárias para a
entrega dos produtos, bem como quaisquer outras despesas relativas aos equipamentos e
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materiais inclusive as oriundas das instalações e equipamentos que por ventura forem necessários
às conexões com as centrais do licitante.
A apuração do objeto deste pregão obedecerá ao critério de julgamento tipo menor preço por lote.
Os produtos deverão ser entregues no prazo de até 7 (sete) dias, após a emissão das ordens de
fornecimento no local informado nestes documentos.
O não atendimento do prazo estipulado no item anterior obrigará o município a tomar as medidas
legais cabíveis, ou seja multas, rescisão e suspensão pelo prazo de até dois anos de licitações no
Município de Conde.
6. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
As licitantes deverão especificar em suas propostas financeiras as marcas, especificações e
procedências dos produtos.
7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
que comprovem ter o licitante fornecido satisfatoriamente os materiais ou serviços pertinentes e
compatíveis com o objeto desta licitação. Podendo ser exigido da proposta melhor classificada, que
apresente cópia autenticada do contrato da prestação do serviço ou da nota fiscal, que deram
origem ao Atestado.
b) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal, conforme o que determina a legislação vigente.
8. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Constitui obrigação da CONTRATADA:
a) Fornecer o objeto deste Contrato, nas condições estipuladas neste Edital, na Proposta
aprovada, na Nota de Empenho e quando for o caso, ordens de fornecimento.
b) Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte
especial quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por
todas as despesas relativas à entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive
o frete.
c) Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se
verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer evento (problemas de transporte,
de armazenagem, reprovado pela CONTRATANTE, e outros), providenciando sua
substituição, quando for o caso, no prazo de até 03 (três) dias corridos, improrrogáveis,
contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
d) Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no
Edital e seus anexos e o contrato.
e) Responsabilizar-se pelas despesas diretas e indiretas tais como transporte, salários,
alimentação, diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, indenizações
civis e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos
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serviços pertinente ao objeto deste Contrato, ficando ainda a CONTRATANTE isenta de
vínculo com os mesmos.
f)

Cumprir fielmente suas prestações contratuais em conformidade com os termos deste Edital
e seus Anexos e de sua proposta.

Constitui obrigação da CONTRATANTE:
a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA.
b) Disponibilizar o local de entrega e a Comissão responsável pelo recebimento.
c) Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, inclusive quanto à
continuidade da prestação dos serviços, que, ressalvados os casos de força maior,
justificados e aceitos pela contratante, não devem ser interrompidas.
d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.
e) Efetuar o pagamento a Contratada nos prazos e condições estipuladas neste Instrumento.
f)

Comunicar imediatamente a Contratada
fornecimento dos produtos contratados.

qualquer

irregularidade

manifestada

no

9. DA VALIDADE DA PROPOSTA
As propostas apresentadas terão validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
de abertura do certame.
10. DO PAGAMENTO
O Município do Conde providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto deste Termo;
O pagamento será efetuado de acordo com a quantidade solicitada e efetivamente entregue,
conforme o valor fixado na proposta pela CONTRATADA, após a apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, devidamente atestado o recebimento por setor técnico competente, comprovando o
recebimento do objeto deste Termo.
O Município reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo com
as especificações constantes no Termo de Referência.
11. DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do objeto será exercida por meio de unidade competente na forma determinada pela
Administração;
12. DO ÓRGÃO GESTOR DO CONTRATO
O órgão gestor do contrato e deverá:
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a) Assinar as notas de fornecimento;
b) Manter o controle dos quantitativos disponíveis,
13. PRAZO PARA A ASSINATURA DO CONTRATO
O prazo para a assinatura do contrato deverá ser de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do
recebimento da convocação e em conforme com o art. 64 da Lei n° 8.666/93.
14. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura, nos termos
do art. 57, da Lei n° 8.666/93.
15. DISPOSIÇÕES GERAIS
Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei n°.
8.666/93 e suas alterações posteriores.

Vitor Costa Veloso Souza
Secretário Municipal de Administração
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE - BAHIA
PREGOEIRO MUNICIPAL
Modalidade de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO SRP

Número
013/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
Nome Fantasia:
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Estado:

CEP:

Inscrição Estadual:
Telefone:

Cidade:
Fax:

OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios,
produtos de bombonieri, frutas, verduras e legumes, visando atender as necessidades das
secretarias da Prefeitura Municipal de Conde/BA, conforme especificações técnicas
descritas neste edital e seus anexos.
Apresentamos e submetemos a V.Sa. a proposta de preços relativa à licitação em epígrafe,
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificadas
na preparação, conforme segue:

ITEM

01

GENEROS ALIMENTICIOS- LOTE 01 - CARNES
UNIDADE
APRESENTAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
MARCA
VALOR
DE
QUA
FORNECIUNIT.
NT(a)
MENTO
Bacon tablete sem
pele. Ingredientes:
Carne suína, água,
QUILO
sal refinado, açúcar,
65
maltodextrina,
estabilizantes
pirofosfatotetrassódi
co e tripolisfosfato
de
sódio,
espessantecarragen
BACON
a, especiarias (alho,
cebola, pimenta e
cravo), antioxidante
eritorbato de sódio,
conservadores nitrito
e nitrato de sódio.
Não contém glúten.
Embalagem a vácuo,

VALOR
TOTAL
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02

03

04

BISTECA

CARNE DE
SEGUNDA

CARNE MOIDA

05
CHARQUE

contendo
identificação
do
produto, marca do
fabricante, prazo de
validade, marcas e
carimbos
oficiais
(SIF/SIE).
Bisteca
Suína,
congelada,
embalagem de 2,5
QUILO,
contendo
identificação
do
produto, marca do
fabricante, prazo de
validade, marcas e
carimbos
oficiais
(SIF/SIE).
Carne bovina de
segunda
Especificação:
magra de primeira.
Aspecto próprio, não
amolecido e nem
pegajoso,
cor
própria
sem
manchas
esverdeadas.
Carne bovina moída
Especificação:
magra
acém
de
segunda
moída.
Aspecto próprio, não
amolecido e nem
pegajosa,
cor
própria
sem
manchas
esverdeadas.
Charque: carne de
charque
tipo
dianteira
de
1°,
embalado à vácuo
com validade, ponta
de agulha, não deve
apresentar odor de
ranço,
nem
depósitos de líquido
na
embalagem
primária, devendo se
apresentar
em
perfeito estado de
conservação.
Aspecto: bloco de
consistência firme,
Cor: característica,
Cheiro:
característico,

QUILO

220

QUILO

120

QUILO

250

QUILO

500
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06

07

COSTELA
BOVINA

COXA E
SOBRECOXA

Sabor:
característico.
Ausência
de
sujidades, parasitos
e larvas. O produto
deverá
ser
embalado a vácuo, a
embalagem primária
do produto deverá
ser do tipo plástica
resistente.
Cada
embalagem deverá
apresentar
peso
líquido de 500 g. No
rótulo
da
embalagem primária
e
secundária
deverão
constar
principalmente,
de
forma
clara,
as
seguintes
informações:
Identificação
do
produto, inclusive a
marca;
Nome
e
endereço
do
fabricante; Lista de
ingredientes;
Conteúdos
líquidos;Data
de
fabricação;Data de
validade ou prazo
máximo
para
consumo;
Número
do lote
Carne bovina tipo
costela
Especificação: carne
de boi, tipo costela,
fresca ou resfriada c/
osso.
Frango em cortes
(coxa/sobrecoxa)
congelado,
sem
pele.
Embalagem
com 1QUILO, com
identificação
do
produto, marca do
fabricante, prazo de
validade
e
temperatura
de
congelamento
(SIF/SIE).

QUILO

200

QUILO

350
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08

09

10

COXÃO MOLE

FILÉ DE PEITO

FRANGO

11
LINGÜIÇA
CALABRESA

Carne bovina coxão
mole
Especificação:
magra de primeira.
Aspecto próprio, não
amolecido e nem
pegajoso,
cor
própria
sem
manchas
esverdeadas.
Frango em cortes
(filé de peito), sem
pele.
Embalagem
com 1QUILO, com
identificação
do
produto, marca do
fabricante, prazo de
validade
e
temperatura
de
congelamento
(SIF/SIE).
Frango Congelado
com pés, cabeça,
pescoço, fígado e
moela de primeira
qualidade,
sem
tempero.
Embalagem
em
filme
PVC
transparente
ou
translucido contendo
uma unidade inteiro,
com identificação do
produto, marca do
fabricante, prazo de
validade
e
temperatura
de
congelamento
(SIF/SIE).
Especial, defumada.
Ingredientes: Carne
mecanicamente
recuperada
de
frango,
gordura
suína,
carne
de
frango,
carne
mecanicamente
separada de ave,
sal, proteína vegetal
de soja, açúcar,
pimenta
vermelha
calabresa, aromas
naturais de: fumaça,
noz
moscada,
pimenta
preta,
manjerona e louro,
estabilizante

QUILO

690

QUILO

660

QUILO

730

QUILO

400
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12

13

LINGÜIÇA
TOSCANA

SALSICHA

tripolifosfato
de
sódio, antioxidante
eritorbato de sódio,
realçador de sabor
glutamato
monossódico,
corante
natural
carmim
de
cochonilha
e
conservantes: nitrito
de sódio e nitrato de
sódio. Não contém
glúten. Embalagem
a
vácuo
de
2,5QUILO contendo
identificação
do
produto, marca do
fabricante, prazo de
validade, marcas e
carimbos
oficiais
(SIF/SIE).
Especificação: carne
suína, papada suína,
água, sal, proteína
animal,
açúcar,
especiarias,
realçador de sabor:
glutamato
monossódico
(inc.
621),
antioxidante:
ácido
ascórbico
(ins300),
estabilizante:
tripolifosfato de sódio
(inc. 451i), corantes
naturais,
conservantes: nitrato
de sódio (inc. 250) e
nitrato de sódio (inc.
251). Não contém
glúten.
Com
identificação
do
produto e prazo de
validade
A. tipo Viena resfriada,
acondicionada
em
embalagens de no
máximo 1QUILO que
contenham
especificados o local
de
origem
do
produto, peso, data
de embalagem e de
validade. Deverá ser
transportada
em
carro resfriado ou
caixas de isopor

QUILO

200

QUILO

600
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conforme legislação
vigente.

VALOR GLOBAL DO LOTE 01

R$

GENEROS ALIMENTICIOS- LOTE 02- PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS

ITEM APRESENTAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

01

02

Achocolatado em
pó instantâneo, em
pó homogêneo, cor
marrom claro a
escuro. Enriquecido
com
vitaminas,
embalagem
primária,
própria,
fechada a vácuo,
constando
ACHOCOLATA identificação
do
DO EM PÓ
produto, inclusive
classificação e a
marca, nome e
endereço
do
fabricante, modo de
preparo, data de
fabricação,
validade
e lote
visíveis.Embalage
m de 400g
Achocolatado
liquido
-Leite
aromatizado sabor
chocolate,
embalagem
tetra
Pac de 1L – leite
integral
reconstituído,
ACHOCOLATADO açúcar, soro de
leite em pó, cacau
LÍQUIDO 1L
em pó, extrato de
malte, sal, vitamina
(C, PP, E, B6, B2,
B1
e
A),
espessante: goma
guar. E carragena,
estabilizantes:
mono
e

UNIDADE
DE
FORNE- MARCA
CIMENTO
PACOTE

VALOR
QUANT

UNIT.

VALOR
TOTAL

(a)

1.200

EMBALA
GEM
TETRA
PAK

14.900
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03

diglicerídios, Citrato
de Sódio e Lecitina
de
Soja,
aromatizante.
Aspecto:
líquido
com
sabor
característico.
Normas
de
produção
e
embalagem
que
sigam
as
orientações
sanitárias vigentes.
Validade
mínima
de 06 (seis) meses
a contar da data da
entrega.
Com
registro no MA,
inspecionado pelo
SIF
Leite aromatizado
sabor
chocolate,
embalagem
tetra
Pack de 200 ml –
leite
integral
reconstituído,
açúcar, soro de
leite em pó, cacau
em pó, extrato de
malte, sal, vitamina
(C, PP, E, B6, B2,
B1
e
A),
espessante: goma
guar. E carragena,
estabilizantes:
mono
e
diglicerídios, Citrato
ACHOCOLATADO de Sódio e Lecitina
LÍQUIDO 200ML de
Soja,
aromatizante.
Aspecto:
líquido
com
sabor
característico.
Normas
de
produção
e
embalagem
que
sigam
as
orientações
sanitárias vigentes.
Validade mínima de
06 (seis) meses a
contar da data da
entrega.
Com
registro no MA,
inspecionado pelo

EMBALA
GEM
TETRA
PAK

19.000
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SIF.

04

05

06

07

08

QUILO
Açúcar
refinado
comum emb. C/ 01
QUILO
Açúcar demerara.
QUILO
Validade mínima de
10 meses na data
da entrega. Suas
características,
AÇUCAR
descrição
e
DEMERARA
rotulagem deverão
estar de acordo
com a legislação
vigente.
Adoçante
dietético,
apresentação: pó, SACHÊ
tipo:
com
edulcorantes
artificiais,
sacarina sódica e
ciclamato
de
sódio,
forma
fornecimento:
sachê (id - 56884)
especificação
complementar:
forma
de
fornecimento: n/a,
ADOÇANT
adoçante
em
E
sachê com até 05
(cinco)
gramas.
Com todas as
informações
pertinentes
ao
produto, previsto
na
legislação
vigente,
constando
data
de fabricação e
validade, na caixa
que contém os
sachês
LATA
Ameixa em calda
com
o
peso
AMEIXA
liquido
de
aproximadamente
320 gramas
Amido de milho.
CAIXA
AMIDO DE Validade mínima
MILHO
de 10 meses na
AÇÚCAR

12.000

400

200

560

290
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09

10

11

12

data da entrega.
Suas
características,
descrição
e
rotulagem
deverão estar de
acordo com a
legislação
vigente,embalage
m de 500g
Arroz
tipo
1, QUILO
longo,
fino,
ARROZ
BRANCO polido, emb 1
QUILO.
Arroz
integral,
embalagem com 1 QUILO
QUILO. Validade
mínima
de
3
meses a contar da
data de entrega.
Acondicionado
em
embalagem
resistente
de
polietileno
atóxico,
com
ARROZ
identificação
na
INTEGRAL
embalagem
(rótulo)
dos
ingredientes,
valor nutricional,
peso, fornecedor,
data de fabricação
e validade. Isento
de
sujidades,
parasitas, larvas e
material estranho.
Atum sólido em
L
A
ATUM EM óleo a partir de
LATA
T
140 gr
A
Aveia em flocos
CAIXA
finos, embalagem
com 200 g, com a
identificação
do
produto,
rótulo
com ingredientes
e
valor
AVEIA EM
nutricional, peso,
FLOCOS
fabricante,
data
de fabricação e
validade mínima
de 3 meses a
contar da data de
entrega.

10.800

250

500

350
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13
14

15

16

17

18

Azeite de dendê GARRAFA
500 ml
LATA
AZEITE DE Azeite de oliva
OLIVA
500 ml
Azeitona
SACHÊ
Especificação: em
conserva,
com
caroço,
AZEITON embalagem
contendo
no
A
mínimo 500g, com
identificação
do
produto e prazo
de validade.
Pacote
Biscoito
salgado
tipo:
cracker;
embalagem:
BISCOITO pacotes
em
CRACKER embalagens
duplamente
protetora de 400g.
Biscoito tipo Cream
Cracker
integral
composto
de PACOTE
Farinha de trigo
enriquecida
com
ferro e ácido fólico,
farelo
de
trigo/
farinha de trigo
integral,
gordura
vegetal,
açúcar,
sal,
fermento
biológico,
fermentos químicos
BISCOITO
outros
INTEGRAL e
ingredientes
permitidos
na
legislação.
Validade mínima 5
meses na data da
entrega.
Suas
características,
descrição
e
rotulagem deverão
estar de acordo
com a legislação.
Biscoito recheado PACOTE
BISCOITO
sabores variados a
RECHEADO partir
de
136
gramas
AZEITE DE
DENDÊ

100
100
100

11.800

500

17.600
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19

20

21

22

Biscoito
Salgado
PCT 06 UNI
Integral,
sem
recheio.
Embalagem
com
BISCOITO 6(seis)
pacotes
SALGADO individuais de 24
Gr A 27 Gr cada.
Prazo mínimo de
validade 180 dias.
Wafer recheado e
coberto
com
chocolate, a partir PACOTE
de 140 gramas
gramas.
Açúcar,
gordura
vegetal,
cacau, farinha de
trigo
enriquecida
com ferro e ácido
fólico, soro de leite
em pó, amendoim,
farinha de soja,
leite em pó integral,
castanha de caju,
BISCOITO
sal,
amido,
WAFER
emulsificante
lecitina de soja,
fermento químico
bicarbonato
de
sódio
e
aromatizante.
Contém
Glúten.
Contém
glúten.
Validade
prazo
mínimo 12 meses,
a partir da data da
entrega.
Biscoito doce tipo
Emb.
maisena de boa
200g
qualidade, inteiros,
constando
identificação
do
produto:
marca,
fabricante, data da
fabricação,
BOLACHA DOCE validade e lote.
Embalado
em
pacote
resistente
de
plástico
de
200g,
Validade
mínima de 6 meses
a contar da data de
entrega
PACOTE
em pó solúvel 200
CACAU EM PÓ
gramas

8.100

1.400

12.300

400
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23

24

25

26

27

28

Café
torrado
e
PACOTE
moído, extraforte,
embalagem
a
vácuo de 500g,
CAFÉ
validade e prazo
mínimo
de
12
meses,classificado
pela ABIC.
Cereal
infantil,
sabor
arroz
e
aveia, embalagem SACHÊ
de 230 gramas.
Ingredientes:
Farinha de arroz,
açúcar, farinha de
aveia, extrato de
malte,
sais
minerais
(carbonato
de
cálcio, fosfato de
sódio
dibásico,
fumarato ferroso,
CEREAL
sulfato de zinco),
INFANTIL
vitaminas (vitamina
c, niacina, vitamina
e,
ácido
pantotênico,
vitamina
a,
vitamina
b1,
vitamina b6, ácido
fólico, vitamina d) e
aromatizante
vanilina.
Contém
glúten.
Contém
traços de leite
PACOTE
Coco ralado não
COCO RALADO adoçado,
embalagem 100g
Condimento,
PACOTE
embalado
individualmente
com
100g,
COMINHO
obedecendo
ao
prazo de validade
do fabricante.
Condimento,
PACOTE
embalado
individualmente
com
100g,
CORANTE
obedecendo
ao
prazo de validade
do fabricante.
Caixa de creme de
EMBAleite elaborado com
CREME DE LEITE
LAGEM

7.500

200

400

300

530

4.180
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29

ERVILHA

30

EXTRATO DE
TOMATE

31

32

33

FARINHA
AMARELA

FARINHA
BRANCA

FARINHA DE
TRIGO

gordura
Láctea,
contendo 25% a
30% de gordura, TETRA PAK
fabricado a partir
de matéria prima
selecionada,
validade mínima de
3
meses
e
embalagem
tetra
Pack
(caixinha)
com peso líquido
de 200g.
SACHÊ
Ervilha e milho em
conserva de 200 a
300 g
Extrato de tomate a EMBALAGEM
partir de 320
gramas
TETRA
PAK
Farinha de milho
QUILO
amarela
simples,
do grão de milho
torrado
e
peneirado.
Acondicionada em
saco
plástico
vedado
transparente.
Validade mínima 6
meses na data da
entrega.
Suas
características,
descrição
e
rotulagem deverão
estar de acordo
com a legislação
vigente, pacotes de
1QUILO
QUILO
Farinha de
mandioca tipo: 1
branca, fina e seca;
embalagem:
pacotes de 1
QUILO.
classificação
farinha de trigo
QUILO
especial.
Especificidade de
uso: preparo de
pães
caseiros
diversos, bolos e
biscoitos.
Rendimento

1.250

1.160

1.350

3.350

300
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34
35

36
37
38

39

40

41

42

43

FARINHA
LÁCTEA

satisfatório.
Não
deverá apresentar
cor
escura
ou
mistura com outras
farinhas, formação
de
grumos
(umidade),
resíduos
ou
impurezas.
Embalagem:
intacta,
acondicionada em
pacotes
de
polietileno
transparente,
contendo 1QUILO
de peso líquido.
Fabricação:
máximo de 30 dias.
Validade: mínimo
de 4 meses.
Farinha láctea -230
gramas

SACHÊ

QUILO
Feijao
Branco
Grupo 1, Tipo 1
QUILO
Feijão Carioca Tipo
FEIJÃO CARIOCA
1, pct de 1 QUILO.
QUILO
Feijão preto tipo 1,
FEIJÃO PRETO
pct de 1 QUILO.
Fermento biológico UNIDADE
seco
instantâneo
FERMENTO
BIOLÓGICO
para
pão
embalagem 125g.
Fermento quimico UNIDADE
em pó para bolo
FERMENTO
pote plastico com
QUIMICO
tampar de rosca de
200 g à de 250g.
CAIXA
Filtro de café 102,
FILTRO DE CAFÉ caixa com cerca de
30 unidades.
Fuba de milho pre- PACOTE
cozido tipo flocao
FUBÁ
_emb saco plastico
c/ 500g
Goiabada
-600 UNIDADE
GOIABADA
S
gramas
Leite condensado, EMBALAGEM
embalagem de 395
LEITE
gramas
CONDENSADO
TETRA
PAK
FEIJÃO BRANCO

540
1.300
5.600
5.220

160

150

600
2.000

900
1.310
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44

45

46

Leite
de
coco
natural
GARRAFA
concentrado.
Ingredientes
de
primeira qualidade.
Cor, cheiro e sabor
próprios.
Acondicionado em
recipiente de vidro,
contendo dados do
produto:
identificação,
procedência,
LEITE DE COCO
ingredientes,
informações
nutricionais,
lote,
gramatura,
datas
de fabricação e
vencimento.
Validade
mínima
de 6 (seis) meses a
contar da data de
entrega do produto.
Vidro de 500 mL.
Leite longa vida EMBALA
-GEM
desnatado
–
composição: leite
de vaca contendo
teor de gordura de
TETRA
no máximo 0,5%.
PAK
Leite
esterilizado
em
embalagem
tetra
Pack
de
1000ml. Normas de
produção
e
LEITE
embalagem
que
DESNATADO
sigam
as
orientações
sanitárias vigentes.
Validade
mínima
de 03 (três) meses
a contar da data da
entrega.
Com
registro no MA,
inspecionado pelo
SIF.
Leite
em
pó
desnatado - 100%
LATA
de origem animal,
Leite
desnatado,
LEITE EM PÓ
instantâneo,
DESNATADO
enriquecido
com
vitamina A e D,
com
embalagem

200

5.400

3.010
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47

48

primária em papel
aluminizado,
e
embalagem
secundária
de
papelão reforçado,
validade mínima 08
(oito) meses; a
partir da data de
entrega.
Composição
química
na
embalagem.
A
partir
de 280
gramas.
Leite em pó integral
- 100% de origem
animal,
instantâneo,
enriquecido
com
vitamina A e D,
com
embalagem
primária em papel
aluminizado,
e
embalagem
secundária
de
LEITE EM PÓ
papelão reforçado,
INTEGRAL
validade mínima 08
(oito) meses; a
partir da data de
entrega.
Composição
química
na
embalagem,
embalagem de 200
gramas
Leite de vaca, tipo
C, UHT, integral.
Embalagem
tetra
pak, não violada,
contendo dados do
produto:
identificação,
procedência,
ingredientes,
LEITE INTEGRAL informações
nutricionais,
lote,
gramatura,
datas
de fabricação e
vencimento.
Validade
mínima
de 2 (dois) meses a
contar da data de
entrega do produto.
Embalagem 1 litro.

SACHÊ

6.500

EMBALA
-GEM

TETRA
PAK

14.000
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49

50

51

MACARRÃO
ESPAGUETE

MACARRAO
PARAFUSO

MAIONESE

Especificação:
espaguete, a base
de farinha, com
ovos, embalagem
contendo 500 g,
com identificação
do produto, marca
do
fabricante,
prazo de validade e
peso liquida.
Massa
parafuso
sêmola,
embalagem
500
gramas

Maionese
Especificação:
maionese, emulsão
cremosa tradicional
obtida a partir da
mistura de ovos
com
óleos
vegetais, composta
de
agua,
óleo
vegetal,
ovos
pasteurizados,
amido modificado,
açúcar,
vinagre,
sal,
acidulantes,
estabilizante,
conservador,
aromatizantes,
sequestrantes,
antioxidantes
e
corante,
de
consistência
cremosa,
apresentando cor
amarelada,
com
cheiro
e
sabor
característicos,
embalagem
primaria
apropriada,
hermeticamente
fechada e atóxica,
e suas condições
deverão estar de
acordo
com
a
resolução.
Embalagem de 500
gramas

PACOTE

9.300

PACOTE

1.250

SACHE

410

Página 43 de 85

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
PÇA. ALTAMIRANDO REQUIÃO, 27, CONDE-BA.
Email: licitacao@pmconde.ba.gov.br – tel: (75) 3429-1214
C.N.P.J 14.126.692/0001-23

52

MARGARINA

53

MASSA DE
LASANHA

54

MASSA PARA
SOPA

55

MILHO DE
PIPOCA

56

57

58

59

60

Especificação:
POTE DE
com sal contendo
gordura vegetal, 60 250
%
lipídios. GRAMAS
Embalagem
primaria
apropriada,
hermeticamente
fechada e atóxica,
e suas condições
deverão estar de
acordo
com
a
resolução.
Massa
para PACOTE
lasanha
500
gramas
Massa para sopa, PACOTE
embalgem de 500g
Milho para pipoca
500 gramas

1.450

170

400

PACOTE

Milho verde Em SACHÊ
Conserva
,
MILHO VERDE
embalagem
de
200 A 300 grs.
Mistura para bolo , PACOTE
MISTURA PARA sabores variados ,
BOLO
embalagem
de
450g
Farinha de milho PACOTE
flocão,
MISTURA PARA flocada
CUSCUZ
embalagem de 500
gramas
Especificação:
SACHÊ
Molho de tomate,
tradicional,
contendo
340gramas, com
MOLHO DE
identificação
do
TOMATE
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação e prazo
de validade.
Especificação:
vegetal de soja, GARRAFA
puro,
refinado,
sem
colesterol,
rico em vitamina e,
embalagem
OLEO DE SOJA
plástica contendo
900
ml,
com
identificação
do
produto, marca do
fabricante, prazo

4.040

740

3.250

10.500

1.300

8.800
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61

62

63

de validade. O
produto devera ter
registro
no
ministério
da
agricultura
e/ou
ministério
da
saúde
Industrializado,
desidratado.
Embalagem
com
10g
dados
de
ORÉGANO
identificação
do
produto, marca do
fabricante,
prazo
de validade
De galinha, branco,
médio, isento de
sujidades, fungos e
substancias
OVOS
toxicas,
acondicionado em
embalagem
apropriada/ 1x30.
Pão
de
forma
pacote partir de
400g
–
Características:
pão de forma; com
superfície
lisa,
macia e brilhante,
não
quebradiça,
miolo consistente,
sedoso e macio,
tipo
tradicional;
peça
fatiada
contendo em média
22 (vinte e duas)
fatias; Composição
básica: Farinha de
trigo fortificada com
Ferro
e
Ácido
Fólico, açúcar, sal,
PÃO DE FORMA
conservante
e
emulsificante,
podendo
conter
outros ingredientes
desde
que
declarados
e
aprovados
pela
ANVISA. Embalado
em saco plástico
atóxico; contendo
identificação
do
fabricante e do
produto, com data
de
fabricação,

PACOTE

100

PLACA

340

PACOTE

400
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64

número do lote,
composição
nutricional e lista
de
ingredientes.
Validade
mínima
de 10 (dez) dias a
contar com data de
entrega.
Acondicionados
para transporte, em
caixa
plástica
atóxica.
Pão
de
forma
integral light pacote
com 400g a 550g –
Composição
básica: ingrediente
com maior
concentração:
farinha de trigo
integral, podendo
conter
grãos
e
sementes integrais,
glúten,
sal,
conservador
de
propionato
de
cálcio,
emulsificantes,
goma
guar.
E
edulcorante. Sem
açúcar,
podendo
conter
outros
ingredientes desde
que declarados e
aprovados
pela
ANVISA.
PÃO DE FORMA Características: pão
INTEGRAL LIGHT de forma fatiado
contendo entre 20 a
25 fatias; superfície
lisa,
macia
e
brilhante,
não
quebradiça; miolo
consistente, sedoso
e
macio,
tipo
integral. O produto
deverá ser isento
de gordura trans.
Ou
conter,
no
máximo 0,2g na
porção
de
02
(duas) fatias e,
ainda, conter, no
mínimo 3% de fibra

QUILOG
RAMA

400
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alimentar.
Embalado em saco
plástico
atóxico;
contendo
identificação
do
fabricante e do
produto, com data
de
fabricação,
número do lote,
composição
nutricional e lista de
ingredientes.
Validade mínima de
10 (dez) dias a
contar com data de
entrega.
Acondicionados
para transporte, em
caixa
plástica
atóxica.

65

66

67

Preparo para caldo
PREPARO PARA sabor carne em
CALDO SABOR cubos - 57 grama a
CARNE
63 gramas caixa
c/6 unidades
Preparo para caldo
PREPARO PARA sabor galinha em
CALDO SABOR cubos - 57 grama a
GALINHA
63 gramas caixa
c/6 unidades
Proteína de soja
texturizada
em
grânulos.
Embalagem
plástica,
atóxica,
contendo dados do
produto:
identificação,
procedência,
ingredientes,
PROTEINA DE informações
SOJA
nutricionais,
lote,
gramatura,
datas
de fabricação e
vencimento.
Validade
mínima
de 6 (seis) meses a
contar da data de
entrega do produto.
Pacote
com
1
QUILO.

CAIXA

CAIXA

PACOTE

260

260

3.300
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68

69

70

71

72

queijo
ralado,
ingredientes
tipo
queijo parmesão,
não
congelado,
prazo
validade
QUEIJO RALADO mínima
de
6
meses a contar da
data da entrega.
Embalagem
de
500g.
Sal
grosso,
iodado,
para
SAL GROSSO consumo,
embalagem
contendo 1 QUILO.
Sal
refinado,
iodado,
para
consumo
SAL REFINADO
domestico,
embalagem
contendo 1 QUILO.
Embalagem
abre
fácil, em molho de
tomate, eviscerada
e descamada, livre
de
nadadeiras/barbata
nas,
cauda
e
cabeça, lata de até
130g, devidamente
SARDINHA EM identificada com o
nome do produto,
LATA
data de fabricação,
composição
mínima, prazo de
validade e peso
líquido.Embalagem
sem
violações,
amassados
e
ferrugens,
validades visíveis.
Suco
de
fruta
integral,
sem
adição de açúcar.
Diversos sabores:
abacaxi,
caju,
goiaba,
manga,
maracujá,
uva,
SUCO DE FRUTA entre
outros.
INTEGRAL
Embalagem
plástica
ou
de
vidro,
atóxica,
transparente,
tampa
lacrada,
contendo dados do

PACOTE

730

QUILO

90

QUILO

1.100

LATA

CAIXA

250

16.000
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73

74

TEMPERO EM
PÓ

VINAGRE

produto:
identificação,
procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais,
lote,
gramatura,
datas
de fabricação e
vencimento.
Validade
mínima
de 6 (seis) meses a
contar da data de
entrega do produto.
CAIXA de 200 mL.
Tempero
pronto.
Preparado
com
alho sem partes
estragadas
e
brotos,
sal,
podendo
conter
outros
temperos
como
salsinha,
cebolinha.
Isento
de
pimenta.
Embalagem
plástica,
atóxica,
tampa
lacrada,
contendo dados do
produto:
identificação,
procedência,
ingredientes,
informações
nutricionais,
lote,
gramatura,
datas
de fabricação e
vencimento.
Validade mínima de
6 (seis) meses a
contar da data de
entrega do produto.
Frasco com 300
gramas.
Especificação:
ácidos orgânicos e
minerais estranhos,
livre de sujidades,
material terroso, e
detritos de animais
e
vegetais,
acondicionados em
frasco plástico com
tampa
inviolável,
hermeticamente
fechado, 750 ml

FRASCO
300g

FRASCO

VALOR GLOBAL DO LOTE 02

100

320

R$
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ITEM

1

2

3

GENEROS ALIMENTICIOS- LOTE 03 - BOMBONIERE
UNIDADE
APRESENTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
MARC QUANT
DE
A
(a)
FORNECIMENTO
grupo descascado,
subgrupo
selecionado, classe
miúdo,
tipo
I.
Acondicionado
em
pacote plástico de
AMENDOIN
500
gramas,
PACOTE
3.600
JAPONES
contendo
a
identificação
do
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação, prazo de
validade.
Doce de banana
embalado
por
unidade coberto com
açucar
cristal,
embalagem
plástica
ATUM
contendo 500 g ou
DE
45
unidades,
devidamente
PACOTE
340
BANANA
identificada com o
nome do produto,
data de fabricação,
composição mínima,
prazo de validade e
peso líquido.
Balas
duras
recheadas sortidas,
600g,
sabores
artificiais de morango
e uva, naturais de
laranja e limão e
idêntico ao natural
de cereja, coloridas
artificialmente.
Açúcar,
glicose,
acidulante
ácido
BALA DURA
cítrico,
aromas
PACOTE
700
SORTIDAS
artificiais de morango
e uva, naturais de
laranja e limão e
idêntico ao natural
de cereja, polpa de
fruta
e
corantes
artificiais, vermelho
40,
amarelo
tartrazina
e
azul

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL
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4

5

6

indigotina.
Contém
corante
amarelo
tartrazina.
Não
contém
glúten.
Validade
prazo
mínimo 12 meses, a
partir da data da
entrega.
Bala de café, com
aroma idêntico ao
natural
de
café.
Embalagem de 500g
contendo
aproximadamete 135
unidades,
devidamente
BALA DE CAFÉ
identificada com o
nome do produto,
data de fabricação,
composição mínima,
prazo de validade e
peso líquido.
Bala
de
iogurte
pacote
600g.
Ingredientes: Açúcar,
xarope de glicose,
gordura
vegetal
hidrogenada,
acidulante:
ácido
cítrico, emulsificantes
mono e diglicerídios
de ácidos graxos e
BALA DE IOGURTE
lecitina
de
soja,
aromatizante natural
e corante artificial
vermelho 40. Não
contém
glúten.
Validade
prazo
mínimo 12 meses, a
partir da data da
entrega.
Bala
macia,
mastigável, colorida
e
aromatizada
artificialmente.
Ingredientes: açúcar,
xarope de glicose,
gordura de palma,
acidulante
ácido
BALA DE MAÇÃ cítrico, emulsificante
monoesterato
de
glicerina
e
aromatizante. Sabor
maçã
verde.
Acondicionado
em
embalagem plástica,
pacote de 600g.

PACOTE

400

PACOTE

400

PACOTE

280
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7

8

9

10

11

Bala
macia,
mastigável, colorida
e
aromatizada
artificialmente.
Ingredientes: açúcar,
xarope de glicose,
gordura de palma,
acidulante
ácido
BALA MASTIGAVEL
cítrico, emulsificante
PACOTE
SORTIDA
monoesterato
de
glicerina
e
aromatizante.
Sabores
variados.
Acondicionado
em
embalagem plástica,
pacote de 600g.
Bananada cremosa
Tradicional composta
de
banana.
Embalada
individualmente.
Rótulo
com
BANANADA
CAIXA
informação
nutricional, validade
e lote.Caixa com
cerca
de
50
unidades.
Bolinho com recheio
de
chocolate.
Embalados
individualmente.
Validade mínima de
12 meses a contar Embalagem c/
BOLINHO
da data da entrega.
1 x 40g
Rótulo
com
informação
nutricional, validade
e lote. Peso entre 40
e 50g
Bombons
em
embalagem de 1
QUILO, com recheio,
BOMBOM
PACOTE
cobertura
de
chocolate.
Bala mastigável de
caramelo
com
CARAMELO DE recheio de chocolate.
LEITE E
Embalagem com no
PACOTE
CHOCOLATE
mínimo 600 gramas.
Prazo de validade:
mínimo de 6 meses.

220

300

12.000

702

220
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12

13

14

15

16

Produto
de
confeitaria
obtido
através da massa
preparada
com
açúcar,
gordura
vegetal hidrogenada,
cacau
em
pó,
glicose, amido, sal,
emulsificante
(lecitina de soja e
CHOCOLATE
mono e diglicerídeos
GRANULADO
de ácidos graxos)
aromatizante idêntico
ao
natural
e
espessante
goma
arábica. Devem estar
íntegros, isentos de
sujidades.
Apresentação pacote
a partir de 250g
Cocada
branca
devidamente
identificada com o
nome do produto,
data de fabricação,
COCADA
composição mínima,
prazo de validade e
peso
líquido.Caixa
com a partir de 20
unidades.
Goma de mascar
com recheio liquido
cremoso,
sabores
variados,
embalagem
devidamente
identificada
GOMA DE MASCAR com o nome do
produto, data de
fabricação,
composição mínima,
prazo de validade e
peso. Caixa com
cerca de 40 à 60
unidades.
Jujuba,
balas
sortidas em goma de
amido, sanaturais e
artificiais,
colorido
JUJUBA
artificialmente,
embalagem com 500
g.
produto proveniente
de matéria prima de
PAÇOCA ROLHA boa qualidade, do
amassamento
do

PACOTE

450

CAIXA

320

CAIXA

260

PACOTE

400

POTE

340
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17

18

19

amendoim torrado,
açúcar
e
sal.
Acondicionado
em
pote
com
aproximadamente 50
unidades, contendo
a identificação do
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação e prazo
de validade.
Pastilhas confeitadas
e coloridas sabor
chocolate,
apresentação mini.
Pacote de 500g,
devidamente
PASTILHAS
identificada com o
CONFEITADAS
nome do produto,
data de fabricação,
composição mínima,
prazo de validade e
peso líquido.
Doce de amendoim,
tipo gibi, preparado
com
amendoim
torrado e moído,
açúcar, xarope de
glicose, prensado em
forma de barras e
acondicionado
em
porções individuais,
em papel celofane
transparente,
atóxico,
resistente,
PÉ DE MOLEQUE hermeticamente
fechado
com
aproximadamente
com 25 gramas. A
embalagem
deve
conter identificação
do produto, marca do
fabricante, data de
fabricação
e
validade.Com cerca
de 50 unidades.
Picolé - sabores
diversos – frutas:
Uva, abacaxi, limão,
coco e morango
Acondicionados em
PICOLÉ
embalagem plástica
de aproximadamente
50g cada, contendo
a

PACOTE

400

POTE

620

UNIDADE

5.000
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20

PIPOCA DOCE

21

PIRULITO
COM GOMA DE
MASCAR

22

PIRULITO
COLORIDO

23

PIRULITO
CORAÇÃO

identificação
do
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação e prazo
de validade.
Pipoca
doce
açucarada,
fardo
com 50 pacotes de
12 a 15 gramas.
Validade
prazo
mínimo 12 meses, a
partir da data da
entrega.
Pirulito com goma de
mascar, sabor tuttifruti
pacote
140
gramas.
Ingredientes: Açúcar,
xarope de glicose,
goma
base,
acidulante
ácido
cítrico, aromatizante
e corante artificial.
Não contém glúten.
Validade
prazo
mínimo 12 meses, a
partir da data da
entrega.
Pirulito
colorido.
Mínimo 03 (três)
sabores de frutas,
pacote a partir de
480
gramas.
Ingredientes: Açúcar,
xarope de glicose,
gordura
vegetal
hidrogenada,
acidulante
ácido
cítrico, aromatizante
artificial, umectante
glicerina, regulador
de acidez lactato de
sódio
e
corante
artificial.
Validade
prazo mínimo 12
meses, a partir da
data da entrega
Pirulito em formato
de coração, sabor
morango, pacote 200
gramas. Embalagem
com
aproximadamente 50
unidades.
Ingredientes: Açúcar,
xarope de glicose,

FARDO

820

PACOTE

840

PACOTE

PACOTE

1.400

440

Página 55 de 85

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
PÇA. ALTAMIRANDO REQUIÃO, 27, CONDE-BA.
Email: licitacao@pmconde.ba.gov.br – tel: (75) 3429-1214
C.N.P.J 14.126.692/0001-23

acidulante, colorida
artificialmente. Não
contém
glúten.
Validade
prazo
mínimo 12 meses, a
partir da data da
entrega.

24

25

Pirulito sortidos de
framboesa
azul,
morango,
maçã
PIRULITO PINTA A verde e cereja que
LÍNGUA
pinta a língua e é
recheado
com
chiclete de tutti-frutti.
Saco papel para
cachorro
quente
PLASTICO PARA
tamanho
mínimo
8 x
HOT DOG
17 x 5 cm. Pacote
com 50 unidades.

PACOTE

440

PACOTE

100

VALOR GLOBAL DO LOTE 03

R$

GENEROS ALIMENTICIOS- LOTE 04 – VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES – IN NATURA
ITEM APRESENTAÇÃO

1

ABACAXI

2

ABÓBORA

3

AIPIM
MACAXEIRA

ESPECIFICAÇÃO
De
primeira,
in
natura, apresentando
grau de maturação
que permita suportar
a manipulação, o
transporte
e
a
conservação.
Em
condições
adequadas para o
consumo,
com
ausência
de
sujidades, parasitas
e larvas
Com casca firme,
tamanho
grande,
uniforme,
sem
ferimentos
ou
defeitos,
turgescentes, intacta
e bem desenvolvida,
livre de terras ou
corpos
estranhos
aderente a superfície
externa
Descascada, limpa,
com
característica
tenra,
fresca,
de

UNIDADE DE
FORNECIMENTO

MARCA

QUANT
(a)

UND

640

QUILO

300

QUILO

830

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL
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DESCASCADA

4

ALFACE

5

ALHO

6

AMENDOIM

colheita recente, sem
sinais
de
amarelamento com
grau de maturação
adequada, isenta de
substâncias terrosas,
sujidades e corpos
estranhos.
De 1ª qualidade,
compacta e firme,
com folhas frescas e
viçosas, sem lesões
de origem física ou
mecânica,
perfurações e cortes,
tamanho e coloração
uniformes, isentas de
sujidades, parasitas
e
larvas,
acondicionada
em
embalagem plástica,
com peso expresso.
Livres de resíduos
de fertilizantes. Maço
de 300g.
Coloração
branca;
com
diâmetro
equatorial maior que
60mm; inteiro; sem
perda de bulbilho;
sem estar brotado;
chocho; deteriorado;
desidratado;
queimado;
polpa
externa;
com
perfuração de praga;
dano mecânico; em
embalagem plástica
com
1
QUILO.
Graúdo,
do
tipo
comum,
cabeça
inteira
fisiologicamente
desenvolvida,
com
bulbos curados, sem
chocamento, danos
mecânicos
ou
causados
por
pragas. Peso líquido
1 QUILO
Cru,
cozido
ou
torrado-limpo, isento
de
sujidades,
parasitas e larvas.

MAÇO

QUILO

LITRO

530

137

150
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7

BANANA DA
TERRA

8

BANANA DA
PRATA

9

10

BATATA DOCE

BATATA DA
INGLESA

De 1ª qualidade,
graúdas, em penca,
frutos com 60 a 70%
de
maturação
climatizada,
com
cascas uniformes no
grau máximo de
evolução
no
tamanho, aroma e
sabor da espécie,
sem ferimentos ou
defeitos, firmes e
com brilho.
De 1ª qualidade,
graúdas, em penca,
frutos com 60 a 70%
de
maturação
climatizada,
com
cascas uniformes no
grau máximo de
evolução
no
tamanho, aroma e
sabor da espécie,
sem ferimentos ou
defeitos, firmes e
com brilho.
Lavada
e
selecionada;
em
perfeito estado de
conservação.
De
primeira,
suficientemente
desenvolvidos, com
tamanho,
aroma,
sabor e cor próprios
da espécie, sem
ferimentos
ou
defeitos de orígem
física ou mecânica
que
afete
sua
aparência,
devem
estar
livres
de
enfermidades
(parasitas,
larvas,
fungos)
como
também devem estar
limpas, sem terra
aderida a sua casca.
Lavada
e
selecionada;
em
perfeito estado de
conservação.
De
primeira,
suficientemente
desenvolvidos, com
tamanho,
aroma,
sabor e cor próprios

DÚZIA

565

DÚZIA

565

QUILO

600

QUILO

920
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11

BETERRABA

12

CEBOLA ROXA

13

CEBOLINHA
VERDE

da espécie, sem
ferimentos
ou
defeitos de orígem
física ou mecânica
que
afete
sua
aparência,
devem
estar
livres
de
enfermidades
(parasitas,
larvas,
fungos)
como
também devem estar
limpas, sem terra
aderida a sua casca.
Beta vulgaris; fresca;
firme; intacta; média;
não
apresentar
defeitos interno e
externo; peso liquido.
Sem folhas, primeira,
bulbos de tamanhos
médios, uniformes,
sem ferimentos ou
defeitos, ternos sem
corpos estranhos ou
terra
aderida
à
superfície.
Fresca; graúda; mais
de 70% da superfície
do bulbo coberta
pelo catafilo; película
externa da cebola;
sem defeitos externo
e
interno;
como
brotado;
dano
mecânico, mancha
negra; sem película;
sem podridão. Não
brotada, sem danos
fisiológicos
ou
mecânicos, tamanho
médio,
uniforme,
sem ferimentos ou
defeitos, tenra e com
brilho, turgescentes,
intactas, firmes e
bem desenvolvidas.
Com folhas firmes,
viçosas, de cor verde
brilhante,
com
coloração
e
tamanhos uniformes
e
típicos
da
variedade, livres de
resíduos
de
fertilizantes,
da
colheita
recente.
Maço de 100g

QUILO

120

QUILO

972

MAÇO

130
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14

CENOURA

15

CHUCHU

Fresca;
compacta;
firme; sem lesão
física e mecânica;
rachadura e corte;
tamanho
e
cor
uniforme; sem danos
físicos e mecânicos
oriundos
do
manuseio
e
transporte do produto
sujeito a verificação
no ato da entrega.
Lavada
e
seca
adequadamente, de
primeira,
tamanho
médio e uniforme,
sem
umidade
exterior, firmes e
tenras,
não
germinadas,
sem
folhas,
não
apresentando
cortes/fissuras,
colorações
ou
manchas
verdes,
cinzentas,
azuis,
negras
ou
de
ferrugem,
ou
qualquer
corpos
estranhos ou tenros
aderida
à
sua
superfície
externa.
Exclui-se
o
recebimento
de
produtos
atacados
por
podridão
ou
quaisquer alterações
que
os
tornem
impróprios para o
consumo.
Fresco;
verde
escuro;
pequeno;
não
apresentar
defeitos interno e
externo;
com
identificação
do
fornecedor.
Aparência fresca e
sã, ótima qualidade,
compacto, firme de
coloração uniforme,
aroma, cor e sabor
típico da espécie, em
perfeito estado de
desenvolvimento.
Não serão permitidos
danos
que
lhe

QUILO

QUILO

1.060

120
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16

17

18

19

alterem
a
conformação
e
aparência. Isento de:
sujidade,
insetos
parasitas,
larvas,
rachaduras, cortes e
perfurações. Peso e
tamanho padrão
Fruto
de
1ª
qualidade, tamanho
médio, isento de
COCO SECO
fermentação, mofo,
parasitas e sujidades
Com folhas firmes,
de cor verde, de 1ª
qualidade com molho
graduado, composto
de
cebolinha
e
coentro,
viçoso,
brilhante,
fresco,
verde, sem excesso
de umidade, sem
sinais
de
amarelamento, com
talos firmes, sem
COENTRO VERDE folhas escuras ou
murchas, com grau
de
evolução
completa, livre de
insetos, isenta de
danos por qualquer
lesão
física
ou
mecânica.
Transportadas
adequadamente.
Maço de 100g
Com folhas firmes,
viçosas, de cor verde
brilhante,
com
coloração
e
tamanhos uniformes
e
típicos
da
COUVE
variedade, livres de
sujidades, parasitas,
larvas e resíduos de
fertilizantes,
de
colheita
recente.
Maço de 400g.
Fruto com 70 a 80%
de maturação, com
aspecto, cor, cheiro
e sabor próprio, com
GOIABA VERDE polpa firme e intacta,
devendo ser bem
desenvolvido, isenta
de
enfermidades,

UNID.

20

MAÇO

590

MAÇO

460

QUILO

105
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20

LARANJA PERA

21

LIMÃO

22

MAÇÃ

23

MAMÃO

parasitas e larvas,
material terroso e
sujidades,
sem
danos
físicos
e
mecânicos oriundos
do
manuseio
e
transporte,
de
colheita recente, livre
de
resíduos
de
fertilizantes.
Devendo
ser
transportado
de
forma adequada.
Fruto de tamanho
médio, no ponto
maturação,
sem
ferimentos
ou
defeitos,
sem
manchas, livres de
resíduos
de
fertilizante.
Fruto de tamanho
médio, no ponto
maturação,
sem
ferimentos
ou
defeitos,
sem
manchas, livres de
resíduos
de
fertilizante.
(Nacional;
de
primeira; condições
deverão estar de
acordo
com
a
resolução 272/05),
(inst.normat.n 50 de
03/07/02).
Sem
ferimentos
ou
defeitos de origem
física ou mecânica
que
afete
sua
aparência,
devem
estar
livres
de
enfermidades
(parasitas,
larvas,
fungos)
como
também devem estar
limpas, sem terra
aderida a sua casca
Papaya; de primeira;
livre de sujidades,
parasitos e larvas;
tamanho e coloracao
uniforme. Produto de
1ª qualidade, casca
livre
de
fungos,
tamanho médio a

UNID.

1.900

UNID.

300

UNID.

3.200

UNID.

260
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24

MANGA

25

MARACUJÁ

grande, consistência
íntegra
e
com
maturação
natural,
não
apresentando
cortes,
fissuras,
colorações
e
manchas
verdes,
amareladas,
cinzentas,
azuis,
negras
ou
de
ferrugem. Exclui-se o
recebimento
de
produtos
atacados
por
podridão
ou
quaisquer alterações
que
os
tornem
impróprios para o
consumo.
Fruto com 70 a 80%
de maturação, com
aspecto, cor, cheiro
e sabor próprio, com
polpa firme e intacta,
devendo ser bem
desenvolvido, isenta
de
enfermidades,
parasitas e larvas,
material terroso e
sujidades,
sem
danos
físicos
e
mecânicos oriundos
do
manuseio
e
transporte,
de
colheita recente, livre
de
resíduos
de
fertilizantes.
Devendo
ser
transportado
de
forma adequada.
Fruto com 70 a 80%
de maturação, com
aspecto, cor, cheiro
e sabor próprio, com
polpa firme e intacta,
devendo ser bem
desenvolvido, isenta
de
enfermidades,
parasitas e larvas,
material terroso e
sujidades,
sem
danos
físicos
e
mecânicos oriundos
do
manuseio
e
transporte,
de
colheita recente, livre
de
resíduos
de

QUILO

305

QUILO

205
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fertilizantes.
Devendo
ser
transportado
de
forma adequada.

26

27

Fruto com 70 a 80%
de maturação, com
aspecto, cor, cheiro
e sabor próprio, com
polpa firme e intacta,
devendo ser bem
desenvolvido, isenta
de
enfermidades,
parasitas e larvas,
material terroso e
sujidades,
sem
MELANCIA
danos
físicos
e
mecânicos oriundos
do
manuseio
e
transporte,
de
colheita recente, livre
de
resíduos
de
fertilizantes.
Devendo
ser
transportado
de
forma adequada.
Amarelo, de primeira
livre de resíduos de
fertilizantes;
sem
lesão
física
e
mecânica; rachadura
e corte; tamanho e
cor uniforme; sem
danos
físicos
e
mecânicos oriundos
do
manuseio
e
transporte
do
produto sujeito a
verificação no ato da
entrega.
De
1ª
qualidade, amarelo,
casca sã, firme, sem
rachaduras,
sem
MELÃO AMARELO
danos físicos ou
mecânicos. Devendo
estar
bem
desenvolvidos
e
maduros,
devendo
apresentar 80 a 90%
de
maturação.
Embalagem:
em
sacos
plásticos
resistentes, conforme
quantidade
solicitada,
apresentando
na
embalagem etiqueta
de pesagem.

UNID.

370

UNID.

230
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28

29

30

31

32

MILHO

PIMENTÃO

PUBA

QUIABO

REPOLHO

Com
grãos
bem
desenvolvidos
e
novos, porém macios
e leitosos. Os grãos
devem
apresentar
cor amarelada clara,
brilhante e cristalina.
Livres de sujidades,
parasitas, larvas e
resíduos
de
fertilizantes
verde; tamanho e
coloração uniforme;
sem lesões física e
mecânica;
sem
perfurações e cortes;
em perfeito estado
de
conservação.
Graúdo, de primeira
qualidade, tamanho
e
coloração
uniformes,
sem
lesões de origem
físicas e mecânica,
perfurações e cortes.
Farinha
de
mandioca
fina,
branca, isenta de
sujidades
embaladas em saco
transparente e sem
mofo.
De tamanho médio,
no
ponto
de
maturação,
sem
ferimentos
ou
defeitos, tenros, sem
manchas, livres de
resíduos
de
fertilizantes
O verde; liso; fresco;
de primeira; tamanho
e
coloração
uniformes; devendo
ser
bem
desenvolvido; firme e
intacto;
produto
sujeito a verificação
no ato da entrega
aos
proced.
Administrativos
determinados
pela
anvisa.
Aparência
fresca e sã, ótima
qualidade, compacto,
firme de coloração

UNID.

1.100

QUILO

175

QUILO

130

CENTO

150

UNID.

280
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33

34

TAPIOCA

TOMATE

uniforme, aroma, cor
e sabor típico da
espécie, em perfeito
estado
de
desenvolvimento.
Não serão permitidos
danos que lhe altere
a conformação e
aparência. Isento de:
sujidade,
insetos
parasitas,
larvas,
rachaduras, cortes e
perfurações. Peso e
tamanho padrão.
Farinha
de
mandioca
granulada, branca,
isenta de sujidades
embaladas em saco
transparente e sem
mofo.
Tipo cajá; firme e
intacto; isento de
enfermidades;
material terroso e
umidade
externa
anormal; livres de
resíduos
de
fertilizantes;
sujidades; parasitas
e
larvas;
cereja;
embalado em saco
plástico; esterilizado
em
atmosfera
modificada. De 1ª
qualidade, tamanho
médio, apresentando
grau
médio
de
maturação,
com
casca
sã,
sem
rupturas, livre de
enfermidades isenta
de partes pútridas.
Embalagem:
em
sacos
plásticos
resistentes,
conforme quantidade
solicitada,
apresentando
na
embalagem etiqueta
de pesagem.

QUILO

250

QUILO

610

VALOR GLOBAL DO LOTE 04

R$
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GENEROS ALIMENTICIOS- LOTE 05- BEBIDAS
ITEM APRESENTAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

1

2

AGUA
MINERAL 200
ML

AGUA
MINERAL 20L

3

AGUA
MINERAL 500
ML

4

REFRIGERANTE
2 L (COLA)

5

REFRIGERANTE 2
L (GUARANÁ)

Água mineral Natural
sem
gás,
Copo
200ml,
cristalina,
embalagem
de
plástico, dentro das
regras
de comercialização.
Água mineral EB
galão de 20 litros
com
embalagem:
Água mineral Natural
sem gás, cristalina,
embalagem
de
plástico, dentro das
regras
de
comercialização.
Água mineral EB de
500 ml: Água mineral
Natural sem gás,
cristalina,
embalagem
de
plástico,
dentro das regras de
comercialização.
Refrigerante
garrafa descartável Sabor: cola - Bebida
gaseificada,
obtida
pela dissolução em
água potável, de
suco
ou
extrato
vegetal
de
sua
origem, adicionada
de
açúcares.
Acondicionado
em
embalagem PET de
2
litros,
com
identificação
do
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação
e
validade.
Refrigerante - garrafa
descartável - sabor
guaraná - Bebida
gaseificada,
obtida
pela
dissolução
emágua potável, de
suco
ou
extrato
vegetal
de
sua
origem, adicionada

UNIDADE DE
FORNECIMENTO

COPO

GALAO

GARRAFA

MARCA

QUAN
T (a)

VALOR VALOR
UNIT.
TOTAL

36.100

600

4.900

GARRAFA
PET DE 2L

13.010

GARRAFA
PET DE 2L

11.010
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6

7

de
açúcares.
Acondicionado
em
embalagem PET de
2
litros,
com
identificação
do
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação
e
validade.
Refrigerante - sabor
Cola
acondicionando em
embalagem
descartável de 250
ml.
Ingredientes:
Água
gaseificada,
extrato natural de
guaraná,
corante
caramelo
iv, GARRAFA PET
REFRIGERANTE acidulante:
Ácido
DE 250ML
250ML (COLA) cítrico, conservante:
Benzoato de sódio,
edulcorantes
artificiais: Sacarina
sódica.
Com
identificação
do
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação
e
validade.
Refrigerante - sabor
Guaraná
acondicionando em
embalagem
descartável de 250
ml.
Ingredientes:
Água
gaseificada,
extrato natural de
guaraná,
corante
caramelo
iv, GARRAFA PET
REFRIGERANTE acidulante:
Ácido
DE 250ML
250ML (GUARANÁ) cítrico, conservante:
Benzoato de sódio,
edulcorantes
artificiais: Sacarina
sódica.
Com
identificação
do
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação
e
validade.
VALOR GLOBAL DO LOTE 05

10.500

3.500

R$
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ITEM

1

2

GENEROS ALIMENTICIOS- LOTE 06- FRUTOS DO MAR
UNIDADE
QUA
DE
APRESENTAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
MARCA NT
FORNECI(a)
MENTO
Embalagem
CAMARÃO SECO
QUILO
20
contendo
identificação
do
produto, marca do
fabricante,
prazo
de
validade
e
temperatura
de
congelamento
(SIF/SIE).
Peixe Filé de tilápia
200
FILÉ DE PEIXE
QUILO
ou
corvina,
embalagem
contendo
identificação
do
produto, marca do
fabricante,
prazo
de
validade
e
temperatura
de
congelamento
(SIF/SIE).
VALOR GLOBAL DO LOTE 06

ITEM

01

GENEROS ALIMENTICIOS- LOTE 07- LATICINIOS E FRIOS
UNIDADE
QUA
DE
APRESENTAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
MARCA NT
FORNECI(a)
MENTO
Especificação:
(embalagem plástica
contendo 1 QUILO)
Ingredientes: Carne
suína
(pernil,
paleta),
água,
amido,
proteína
isolada de soja, sal
de cura, mistura de
estabilizantes para
conservas de carne,
APRESUNTADO
QUILO
310
antioxidante,
sal
(cloreto de sódio),
condimento
para
presunto.
Entrega
em carro próprio
refrigerado,
conforme calendário
anexo. Amostra p/
análise

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

R$

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL
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02

BEBIDA LACTEA

03

BEBIDA LACTEA

04

MANTEIGA

Bebida lactea de
frutas, pote a partir
de 90g Ingredientes:
leite integral, leite em
pó,
fermentos
lácteos,
frutas
naturais.
Sabor
natural
da
fruta
determinada
pelo
Serviço de Nutrição
(snu) do HUAP. SEM
PEDAÇOS
DE
FRUTAS.
Apresentação
em
bandeja
de
poliestireno,
rotulados em papel,
com
tampa
de
alumínio impressa.
Produto próprio para
o consumo humano.
Normas de produção
e embalagem que
sigam as orientações
sanitárias vigentes.
Validade mínima de
30 (trinta) dias a
contar da data da
entrega.
Bebida lactea pronto
para beber sabores
variados,
embalagem a partir
de 900g. Norma de
produção
e
embalagem
que
sigam as orientações
sanitarias vigentes.
Validade minima de
30(trinta)
dias
a
contar da data da
entrega.
SEM
SAL,
embalagem de 200 g
- tipo: 1ª qualidade
sem sal data de
validade
60
(sessenta) dias a
partir da data de
entrega.
(Marcas
aprovadas: Batavo,
Itambé,
Elegê.
Fornecer marca igual
ou com qualidade
superior nos termos

POTE

5.000

GARRAFA

6.000

POTE
200
GRAMAS

400
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05

06

07

do artigo 15, inciso I
da Lei nº 8.666/1993
e
Súmula
nº
270/2012 TCU objetiva atender ao
principio
da
padronização).
Cozido de suíno
magro, sem osso,
sem
capa
de
gordura, obtido de
pernil ou outra parte
de suíno sadio, com
aspecto, cheiro, cor
e sabor próprios,
isento de sujidades,
parasitos e larvas,
acondicionado
em
saco
plástico
transparente atóxico,
com embalagem de
até 3,5QUILO, com
PRESUNTO
composição
e
informações
nutricionais,
suas
condições deverão
estar de acordo com
as
normas
da
ANVISA.
Validade
mínima
de
60
(sessenta) dias a
contar da data da
entrega.
Fresco, refrigerado,
inteiro
por
quilo.
QUEIJO MUÇARELA
Embalado
com
validade
Requeijão cremoso
REQUEIJÃO
tradicional,
CREMOSO
embalagem a partir
de 200g.

QUILO

300

QUILO

770

COPO

110

VALOR GLOBAL DO LOTE 07

R$

VALOR GLOBALTOTAL POR EXTENSO:____________________________________________
- Nos preços propostos estão inclusas todas as despesas e custos relacionados com o serviço a
ser executado, especialmente os de natureza tributária, trabalhista e previdenciária, constituindo-se,
portanto, na única remuneração devida pelo contratante para execução completa do contrato.
- O portador desta carta Sr. ___________________________, R.G. ______________, está
devidamente habilitado a prestar todas as informações e esclarecimentos requeridos sobre nossa
proposta e autorizado a assumir, em nome desta empresa, os compromissos e obrigações
relacionados com esta licitação;
- a proposta terá prazo de validade de ___ (_________) dias corridos, a contar da data da sua
entrega.
Razão Social da empresa
CNPJ n.º ..................................
Assinatura e identificação do responsável legal da empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 013/2020
ANEXO III – MODELO DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE - BAHIA
PREGOEIRO MUNICIPAL

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS
DE HABILITAÇÃO

Modalidade de Licitação

Número

PREGÃO ELETRÔNICO SRP

013/2020

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei Federal n.
8.666/93 e Lei n. 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação,
cientes das sanções factíveis de serem aplicadas.

_______ _____de __________________ de 2020.

Página 72 de 85

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
PÇA. ALTAMIRANDO REQUIÃO, 27, CONDE-BA.
Email: licitacao@pmconde.ba.gov.br – tel: (75) 3429-1214
C.N.P.J 14.126.692/0001-23

PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2020
ANEXO IV – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º xxx/2020
Aos .... dias do mês de ..... do ano de 2020, o Município de Conde/BA, CNPJ/MF sob o n.º
14.126.692/0001-23, com sede na Praça Altamirando Requião, s/n.º, Centro, Conde/BA,a seguir
denominada simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR, neste ato representado pelo o Sr. Antonio
Eduardo Lins de Castro, R.G. 04.166.054-43, CPF nº 518.665.445-00, formaliza a presente Ata de
Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICON.º
013/2020– CPL, oriunda do Processo Administrativo Nº 058-2020, a qual se constitui em
documento vinculativo e obrigacional às partes, conforme o disposto no art. 15 da Lei nº
8.666/93,regulamentado pelo Decreto nº 5742/2014, segundo as cláusulas e condições a seguir.
PROMITENTE FORNECEDOR
RAZÃO
SOCIAL

CNPJ

ENDEREÇO
BAIRRO

CIDA
DE

ESTADO

CEP

EMAIL

TELEFO
NE

NOME DO
REPRESENTA
NTE LEGAL

CPF
REPRESENTA
NTE
LEGAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, produtos de
bombonieri, frutas, verduras e legumes, visando atender as necessidades das secretarias da
Prefeitura Municipal de Conde/BA, conforme especificações técnicas descritas neste edital e
seus anexos.
1.2 Os preços da PROPONENTE constante desta Ata de registro de preços ficam declarados
registrados para fins de cumprimento deste instrumento e do Contrato que venha a ser firmado
entre a PROPONENTE e a Administração.
1.3
A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, ficando-lhe facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao
beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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2.1 O valor da presente Ata de registro de preços é R$ ............ ….........................................),
constantes da proposta de preços apresentada no Pregão Eletrônico SRP nº 013/2020, que é parte
integrante deste instrumento, independente de transcrição, fixo e irreajustável, inclusos todos os
custos e despesas decorrentes de transporte, seguros, impostos e taxas de qualquer natureza.
Valor dos itens: (planilha de preços com os respectivos valores)

GENEROS ALIMENTICIOS- LOTE 01 - CARNES
ITEM

01

02

APRESENTAÇÃO

BACON

BISTECA

ESPECIFICAÇÃO
Bacon tablete sem pele.
Ingredientes:
Carne
suína, água, sal refinado,
açúcar,
maltodextrina,
estabilizantes
pirofosfatotetrassódico e
tripolisfosfato de sódio,
espessantecarragena,
especiarias (alho, cebola,
pimenta
e
cravo),
antioxidante eritorbato de
sódio,
conservadores
nitrito e nitrato de sódio.
Não
contém
glúten.
Embalagem a vácuo,
contendo identificação do
produto,
marca
do
fabricante,
prazo
de
validade,
marcas
e
carimbos
oficiais
(SIF/SIE).
Bisteca
Suína,
congelada, embalagem
de 2,5 QUILO, contendo
identificação do produto,
marca do fabricante,
prazo
de
validade,
marcas
e
carimbos
oficiais (SIF/SIE).

UNIDADE DE
FORNECIMENTO

MARCA

QUANT(a)

QUILO

65

QUILO

220

2.2 Nas hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea “d” da lei 8.666/93, o órgão gerenciador
poderá promover o equilíbrio econômico – financeiro do contrato, mediante processo fundamentado
e aceito pela Administração. O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias após o fornecimento, no
valor correspondente a medição comprovadamente entregue. A licitante vencedora apresentará
nota fiscal referente ao fornecimento realizado a CONTRATANTE, que encaminhará ao Setor de
pagamento, toda a documentação necessária ao seu pagamento.
2.3 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da contratada o
decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data
em que estas foram cumpridas.
2.4 O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser apresentado pelo fornecedor,
através de Nota Fiscal, em duas vias, após assinatura do Contrato e recebimento da Nota de
Empenho.
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2.5 A entrega do objeto, deverá ser feita em 07 (sete) dias após recebimento da Nota de Empenho
pela empresa.
CLÁUSULA TERCEIRA – VALIDADE
3.1. Esta Ata de Registro de preços tem validade de 12 meses, a contar da data de sua assinatura,
conforme art. 15 da lei nº. 8.666/93, e decreto nº 7892/2013.
CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE
4.1 Cumprir, integralmente, sob pena de cancelamento da presente Ata de registro de preços todas
as cláusulas constantes dos contratos por ventura firmados.
4.2 Cumprir a presente Ata de Registro de Preços, nos termos aqui dispostos, sem prejuízo da
cobrança da multa correspondente ao período total do atraso.
CLÁUSULA QUINTA – INCIDÊNCIAS FISCAIS
5.1 Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam
devidos em decorrência direta ou indireta da presente Ata, serão de exclusiva responsabilidade do
contribuinte, assim definido nas Normas tributárias.
5.2 A PROPONENTE declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta os tributos,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas
incidentes sobre a compra de matéria, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nesta
avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela
autoridade competente.
CLÁUSULA SEXTA – DO CONTRATO
6.1 Para cada locação será assinado um contrato ou documento equivalente entre a licitante que
tenha firmado a Ata de Registro de Preços e o titular do órgão ou entidade compradora, com a
emissão da respectiva Nota de Empenho.
6.2 A adjudicatária será convocada para assinatura do contrato no prazo de 03 (três) dias úteis a
contar do envio da convocação.
6.3 O não atendimento no prazo previsto no subitem 6.2 ou a recusa em assinar o contrato pela
Adjudicatária, implicará das sanções previstas nesta Ata e no Edital.
CLÁUSULA SÉTIMA – REVISÃO DE PREÇOS
7.1 Os preços poderão ser revistos por solicitação expressa da CONTRATADA/detentora do
Registro de Preços, somente para que seja mantido o equilíbrio econômico – financeiro do contrato.
7.2 A cada pedido de revisão de preço deverá a contratada comprovar, de maneira pormenorizada,
o desequilíbrio econômico-financeiro e justificar as alterações havidas na planilha apresentada à
época da elaboração da proposta, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos
custos devidamente justificada.
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7.3 A critério da Administração, poderá ser exigido da Contratada lista de preços expedidas pelos
fabricantes, que conterão, obrigatoriamente, a data de início da sua vigência e numeração
seqüencial, para instrução de pedidos de revisão de preços.
7.4 Na análise do pedido de revisão, entre outros critérios, o órgão gerenciador adotará para
verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de
mercado dentre empresas do reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser
realizada pela própria ou por instituto de pesquisa, utilizando-se, também, de índices setoriais e
outros adotados pelo Governo Federal, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da
alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos
cálculos, para decisão da Administração no prazo de 15 (quinze) dias.
7.5 É vedado à Contratada interromper o fornecimento enquanto aguarda o tramite do processo de
revisão de preços, estando neste caso, sujeita às sanções legais.
7.6 Quando, através de pesquisa ou impugnação de terceiros, a Administração verificar que o valor
registrado está acima dos preços praticados no mercado, convocará a PROPONENTE, através de
correspondência oficial, para adequar os preços registrados aqueles oficialmente, reconhecido pelo
órgão gerenciador, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da notificação.
7.7 Na hipótese da PROPONENTE não efetuar a adequação dos preços de mercado, o órgão
gerenciador, a seu critério poderá cancelar parcial ou totalmente a Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA OITAVA – SANÇÕES
8.1 Poderão ser aplicadas pela Administração à adjudicatária, as sanções previstas no art. 7º da lei
10.520/02 e art. 87 da Lei nº. 8666/93.
CLÁUSULA NONA – CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DA ATA
9.1 O órgão gerenciador poderá, desde que conveniente aos interesses administrativos, cancelar
esta ATA, sem que com isso, o Fornecedor tenha direito a interpor recursos ou a indenizações.
9.1 O cancelamento parcial ou total de itens registrados far-se-á sempre a critério do órgão
gerenciador.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
10.1 Fica eleito o foro da Comarca de Conde/BA, como o competente para dirimir questões
decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
Conde/BA, ________ de ________________de 2020.
__________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PREFEITO MUNICIPAL
_______________________________________________
XXXXXXXXXXXXX, CNPJ.:XXXXXXXXXXXXXX
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FORNECEDOR/PROPONENTE
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PREGÃO ELETRÕNICON.° 013/2020
ANEXO V - DADOS PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO

PROPONENTE
NOME DA
EMPRESA
C.N.P.J. N.º
ENDEREÇO
TELEFONE

E-MAIL

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
NOME COMPLETO
C.I. Nº
C.N.P.J. N.º
NACIONALIDADE

ESTADO CIVIL

ENDEREÇO RESID.

DADOS BANCÁRIOS
NOME DO BANCO

N.º DO BANCO

NOME DA AGÊNCIA

N.º DA AGÊNCIA

N.º CONTA CORRENTE

__________________, _____ de _________________ de _______.
Local e data
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________________________________________
Assinatura Representante Legal e Carimbo

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 013/2020
ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO N.º ____/___
CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CONDE E A
EMPRESAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
SEGUNDO
AS CLAUSULAS ABAIXO:
O MUNICIPIO DE CONDE - BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede situada
na PÇ. Altamirando Requião, 27, Centro, Conde, Bahia, inscrita no CNPJ sob Nº.
14.126.692/0001-23, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Conde- BA, a Sr.
XXXXXXXXXX, CPF XXXXXXXXXX, RG XXXXXXXX SSP BA, a seguir denominada simplesmente
CONTRATANTE, e a empresa ---------------------------------------, inscrita no CNPJ sob N°-------------------------------, com sede na -----------------------, representada pelo seu sócio, o Sr. =------------------------------, inscrito no CPF ----------------------------- e RG ----------------------- SSP/--, residente na -----------------------------------------, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, firmam neste ato, o
presente contrato, na forma e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Registro de Preço para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, produtos de
bombonieri, frutas, verduras e legumes, visando atender as necessidades das secretarias da
Prefeitura Municipal de Conde/BA, conforme especificações técnicas descritas neste edital e
seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de empreitada por menor preço unitário, conforme
Planilha Orçamentária de Preços apresentada pela CONTRATADA, em obediência ao Edital do
Pregão Eletrônico SRP N° 013/2020 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de
transcrição, e à Lei Federal N° 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações.
CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA
O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de assinatura da avença.
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CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O valor global do Contrato é de R$ __________ (________________________ reais), a ser pago
de acordo com a Cláusula Quinta do presente contrato.
§1º O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação
da Nota Fiscal/Fatura, (na forma da legislação em vigor), devidamente atestada pelo órgão
solicitante correspondente aos serviços efetivamente fornecidos.
§ 2º Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias
à sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da
fatura, devidamente corrigida.
§ 3º Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso
gere direito a reajuste de preço.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS, DAS MEDIÇÕES, DA FORMA DE
PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO.
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados com base no Edital do Pregão
Eletrônico SRP Nº 013/2020, correrão à conta de recursos constantes de dotações consignadas
no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
Und. Gestora

Projeto/Atividade

Elemento de Despesa

Fonte

XXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXX

CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 - DA CONTRATADA: São obrigações da CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles não se
vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.2 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.3 – A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.4 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades de
fornecimento do material contido no Edital, que é parte integrante deste Contrato.
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6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos
produtos entregues, os quais deverão está íntegros de forma a atender ao que se destinam;
6.1.6 - A CONTRATADA obriga-se a comunicar à Contratante qualquer anormalidade que interfira
na entrega normal dos produtos fornecidos, inclusive indicado o nome do (s) responsável (eis);
6.1.7 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no
Artigo 77 da Lei 8.666/93;
6.1.8 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Licitação.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido nas Cláusulas Quarta e Quinta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2. Verificar e aceitar as faturas emitidas pela Contratada, recusando-as quando inexatas, ou
que venham desacompanhadas dos documentos exigidos neste Contrato;
6.2.3. A fiscalização do serviço será por equipe designada pela CONTRATANTE.
6.2.4. Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam
atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras
sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
7.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
7.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
7.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade
da entrega dos produtos adquiridos, nos prazos e condições estipulados;
7.1.3 - O atraso injustificado no início da entrega;
7.1.4 - A paralisação da entrega dos produtos, sem justa causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
7.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
7.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
7.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 67, da Lei 8.666/93;
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7.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
7.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
7.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
7.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
7.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item acima citado, acarretará para a CONTRATADA,
as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem prejuízo de outras
sanções previstas na citada Lei.
7.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
7.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrita da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
7.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para
a CONTRATANTE;
7.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
7.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito tão somente aos
pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão.
7.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES GERAIS
8.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
8.2 - Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital e seus Anexos e a
Proposta de Preços da CONTRATADA;
8.3– Não será permitidos a CONTRATADA, sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
8.4 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
CLAUSULA NONA - FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Conde do Estado da Bahia,
com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem justas e
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contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e único efeito, na
presença das testemunhas abaixo.
Conde, xx de xxxxxx de 2020.
CONTRATANTE

CONTRATADO

TESTEMUNHAS
___________________________________________
CPF___________________________________________
CPF

PREGÃO N.º 013/2020 (ELETRÔNICO)
ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
OUEMPRESA DE PEQUENO PORTE
........................................................................................., ,inscrita no CNPJ n° ................................,
DECLARA, para fins de participação no Pregão N.º 013/2020 (ELETRÔNICO), sob as sanções
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que na presente data, esta empresa:
( ) está enquadrada como MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar
n° 123 de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa esteja excluída das vedações constante do
parágrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.
( ) está enquadrada como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa esteja excluída das vedações
constante do parágrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.
( ) não está enquadrada como MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE. Declara
ainda ter conhecimento de que por esse motivo não será aplicado a esta empresa o tratamento
exclusivo ou diferenciado concedido pela Lei Complementar n.º 123/2006.
..........................................................................
(data)
...........................................................................
(nome e assinatura do representante legal)
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OBSERVAÇÃO:
1- assinalar com um ”X” a condição da empresa.
2- esta declaração deverá ser entregue junto com o documento de credenciamento e a não
apresentação,implicará na inaplicabilidade do tratamento diferenciado para o licitante, não podendo
o mesmo invocar esse tratamento diferenciado no decorrer da licitação.
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PREGÃO N.º 013/2020 (ELETRÔNICO)
ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal N.º 8.666/93, acrescido
pela Lei N.º9.854/99, que não empregamos 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.

Local e data, ______ de _________________________ de _____.

_________________________________________
Licitante interessado
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