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Nr: 06/2021
Processo Administrativo:
Data do Processo:

50/2021
25/01/2021

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021
Licitação [nº 854167]
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Maracás no exercício das atribuições que lhe confere a
portaria nº 403 de 11/01/2021, torna público que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO Forma de Condução: ELETRÔNICO Nº 06/2021, Forma de Julgamento: Menor Preço Por Lote, que tem
por objeto: Aquisição de hortifrutigranjeiros e leite pasteurizado, destinados a uso do Hospital
Municipal Dr. Álvaro Bezerra, Serviços de Média e Alta Complexidade, CAPS, SAMU, Unidade
de Saúde da Família, Atenção Básica e Secretaria de Saúde, conforme condições e exigências
estabelecidas no Termo de Referência, parte integrante do Edital. Data e hora da disputa:
09/02/2021, às 08:30 horas, no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br. Maiores informações pelo
Tel. (73) 3533-2121/2115 das 08:00 às 12:00 hs., ou pelos sites: www.maracas.ba.gov.br e
www.licitacoes-e.com.br, onde encontram-se a disposição dos interessados o edital e seus anexos.

ANTONIO LUIZ NUNES GOMES
PREGOEIRO
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EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021
PARTE A - PREÂMBULO
I - REGÊNCIA LEGAL:
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93,
Decreto Federal nº 5.450/05, Leis Complementares nº 123/06, 147/14 e 155/16, Decreto Municipal nº
355/2019 de 25/02/2019, Decreto Federal nº 3.555/00 e nº 10.024/2019, no que for pertinente.
II - UNIDADE INTERESSADA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
III - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021.

IV - PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 50/2021.
V - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE.
VI - FORMA DE EXECUÇÃO: (_) ÚNICA (x) PARCELADA.
VII - Objeto da licitação: Abertura de processo licitatório para futura aquisição de
hortifrutigranjeiros, e Leite pasteurizado, destinados a uso do Hospital Municipal Dr. Álvaro
Bezerra, Serviços de Média e Alta Complexidade, Unidades de Saúde da Família, CAPS,
SAMU, Atenção Básica e Secretaria de Saúde, conforme especificações constantes no Anexo I
(Termo de Referência), Anexo II (Modelo de Proposta de Preços), Anexo III (Minuta Do Contrato) e
Anexo IV (Modelo de Declaração Única).
VIII - Local e data da Sessão Pública do Pregão Eletrônico:
DATA: 09/02/2021.
HORA: 08:30 horas (Horário de Brasília)
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
NÚMERO LICITACÕES-E / BANCO DO BRASIL: [854167].
8.1. Local, dia e hora para recebimento das propostas e documentos e início da sessão pública da
licitação: Site: www.licitacoes-e.com.br
8.2. Tempo de disputa: 10 (dez) minutos mais o tempo aleatório do sistema
8.3. Início do acolhimento de propostas: às 08h00 do dia 03/02/2021.
8.4. Limite do acolhimento de propostas: às 08h00 do dia 09/02/2021.
8.5. Abertura das propostas: às 08h00 do dia 09/02/2021.
8.6. Data e a hora da disputa: às 08:30 horas do dia 09/02/2021.
IX - Prazo de execução do objeto: (x) 06 (seis) meses para os Lotes 1 e 2 (hortifrutigranjeiros) e
12 (doze) meses para o Lote 3 (Leite Pasteurizado), de acordo com as necessidades da Secretaria após
a emissão da Ordem de Fornecimento no prazo máximo 03 (três) dias;
X - Patrimônio Líquido mínimo necessário: (x) 10% correspondente ao valor orçado pela
Administração;
XI - Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital.
Poderão ser obtidas maiores informações sobre este Edital, com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, na
sede da Prefeitura Municipal de Maracás, Praça Ruy Barbosa, nº 705, Bairro Centro, CEP: 45.360-000,
Maracás–Bahia, das 08:00 às 12:00 horas, pelo Telefone (73) 3533-2121/2115 ou por e-mail
licitacaomaracas@gmail.com; bem como por consulta ao Diário Oficial do Município e no site oficial da
Prefeitura (http://www.maracas.ba.gov.br);
XII - A Homologação deste Pregão será divulgada no Diário Oficial do Município de Maracás, site:
http://www.maracas.ba.gov.br, nos Atos Oficias – Edições do Diário oficial e no quadro de avisos da
Prefeitura Municipal de Maracás-Bahia, na Homologação supracitada a empresa vencedora será
convocada para a formalização da assinatura do instrumento contratual.
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PARTE B - PREÂMBULO
O Município de Maracás, através do Pregoeiro, designado pelo Decreto Municipal nº 403/2021 de
11/01/2021, publicada no Diário oficial do Município, torna público para conhecimento dos interessados
que na data, horário e local indicados, fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do
Tipo Menor Preço Por Lote. O procedimento licitatório observará as disposições das Leis Federais nº
10.520/02 e 8.666/93, Decreto Federal nº 5.450/05, Leis Complementares nº 123/06, 147/14 e
155/16, Decreto Municipal nº 355/2019 de 25/02/2019, Decreto Federal nº 3.555/00 e nº
10.024/2019, no que for pertinente.
I – DO OBJETO:
1.1. A presente licitação tem como objeto: aquisição de hortifrutigranjeiros, e Leite
pasteurizado, destinados a uso do Hospital Municipal Dr. Álvaro Bezerra, Serviços de Média e
Alta Complexidade, Unidades de Saúde da Família, CAPS, SAMU, Atenção Básica e Secretaria
de Saúde, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, parte integrante do
Edital;
1.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema Eletrônico de
Licitações do Banco do Brasil e as especificações técnicas constantes no Modelo de Proposta de Preço Anexo II, o licitante deverá obedecer a este último.
II – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil, por meio do sítio www.licitacoes-e.com.br.
2.2. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do
sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições previstas neste edital e seus anexos e
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no item “HABILITAÇÃO”.
2.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.
2.4. Não poderão participar deste Pregão:
2.4.1. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;
2.4.2. Pessoas Físicas, em razão do impacto da contratação nos limites de despesas com pessoal,
previstos na Lei Complementar nº 101/00;
2.4.3. Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;
2.4.4. Empresas impedidas de licitar ou contratar com o Município (art. 7º da Lei nº 10.520/02) ou
suspensas temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar com a Administração
Pública (Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93);
2.4.5. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade;
2.4.6. Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial ou
extrajudicial;
2.4.7. Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Vereadores (cfr. art. 54, II da
Constituição);
2.4.8. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92
(Lei de Improbidade Administrativa);
2.4.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93;
2.4.10. Não será admitida qualquer intermediação ou subcontratação;
2.5. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.
III – TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS:
3.1. No caso de participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparados, será
observado o disposto na Lei Complementar nº 123/06, notadamente os seus arts. 42 a 49;
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3.2. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-á nas
condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei
Complementar nº 123/06;
3.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº
123/06 e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado, deverão apresentar
declaração em campo próprio do sistema que cumprem os requisitos legais para a qualificação como
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar;
3.4. Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, a declaração deverá ser anexada ao
sistema até a data e horário marcados para abertura das propostas.
3.5. A não apresentação da declaração de ME/EPP importará na renúncia ao tratamento
consagrado na Lei Complementar nº 123/06 com alterações introduzidas pela Lei n° 147/2014:
3.6. A identificação das ME/EPP ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico só deverá
ocorrer após o encerramento dos lances, de modo a impedir a possibilidade de conluio ou fraude no
procedimento;
3.7. Nos termos do art. 48, inciso I da Lei n° 123/06, com alterações introduzidas pela Lei n°
147/2014, os lotes que corresponderem ao valor de até R$: 80.000,00 (oitenta mil reais) ficam
destinados à participação exclusiva de Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP).
IV – DO CREDENCIAMENTO:
4.1 O licitante deverá estar previamente credenciado no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio
www.licitacoes-e.com.br.
4.2. O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e
intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverá informar-se a respeito do
seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização;
4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a
presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão na forma
eletrônica;
4.4. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade exclusiva do licitante,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor
do sistema ou a Prefeitura de Maracás responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso
indevido da senha, ainda que por terceiros;
4.5. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo
quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de descredenciamento do Cadastro de
Fornecedores da Prefeitura de Maracás;
4.6. A perda ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema
para imediato bloqueio de acesso.
V - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:
5.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa,
física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada
exclusivamente para o endereço eletrônico licitacaomaracas@gmail.com, até as 17 horas, no horário
oficial de Brasília-DF;
5.1.1. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, através do e-mail
licitacaomaracas@gmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço: Praça Ruy Barbosa,
nº 705, Centro, CEP: 45.360-000, Maracás/Bahia, nos dias úteis, no horário das 07:30 às 13:00,
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista
franqueada aos interessados;
5.2. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 48
(quarenta e oito) horas;
5.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas;
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5.4. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias úteis antes da
data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico:
licitacaomaracas@gmail.com;
5.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema
eletrônico para os interessados.
VI – DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
6. A licitante deverá encaminhar todos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO
conforme exigidos neste edital, por meio do sistema eletrônico, através do site: www.licitacoes-e.com.br,
até a data e horário estabelecidos para abertura da sessão pública, sob pena de inabilitação;
6.1. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor global ofertado, já
considerado e incluso todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do
objeto;
6.2. As propostas e os documentos de habilitação ficarão disponíveis no sistema eletrônico;
6.3. Qualquer elemento que possa identificar à licitante no sistema antes da face de etapa de lance,
será desclassificada, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital;
6.4. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente encaminhada;
6.5. A licitante deverá constar a Marca de todos os produtos ora licitados;
6.5.1. As marcas dos produtos cotados não poderão ser substituídas no decorrer do contrato, sem a
solicitação prévia da Contratada e autorização desta Prefeitura, mesmo que sejam por produtos de
qualidades equivalentes ou superiores;
6.6. As propostas terão validade de 60 (sessenta dias), contados da data de abertura da sessão pública
estabelecida no preâmbulo deste Edital;
6.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do
envio de lances;
6.8. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as
licitantes liberadas dos compromissos assumidos;
6.9. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e,
entre os expressos em algarismos e por extenso, será considerado este último;
6.10. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
6.11. Os documentos exigidos à habilitação deverão ser apresentados em Original, por qualquer
processo de cópia, autenticada por Tabelionato de Notas ou Autenticação Digital por Cartório
Competente e/ou publicação em Órgão da Imprensa Oficial, por membro da Equipe de Apoio ou
Pregoeiro, à vista dos originais nos termos do art. 32, caput, c/c art. 38, inciso IV, ambos da Lei nº
8.666/93, com exceção dos extraídos pela internet, com vigência plena na data fixada para sua
apresentação;
a) Os documentos que não forem autenticados, remetidos pelo sistema licitações-e, deverão
ser encaminhados no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, via SEDEX contado da solicitação do
Pregoeiro, ao Setor de Licitações, na Praça Ruy Barbosa, nº 705, Centro, CEP: 45.360-000, Maracas –
Bahia, em envelope fechado com as seguintes informações: Setor De Licitações da Prefeitura Municipal
de Maracás, o número do telefone, o número do pregão eletrônico, razão social, CNPJ e endereço da
empresa. O licitante deverá comprovar a postagem dos documentos com o ENCAMINHAMENTO DO
CÓDIGO RASTREADOR OU OUTRO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO da sua postagem, para e-mail indicado
acima;
b) Serão aceitas somente cópias legíveis;
c) Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
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6.11. Caso sejam solicitados os documentos de habilitação, deverão ser encaminhados a Prefeitura
Municipal de Maracás, Setor de Licitações, Praça Ruy Barbosa, nº 705, Bairro Centro, CEP: 45.360-000,
Maracás- Bahia, no prazo de até 03 (três) dias úteis.
6.12. Os documentos exigidos na Habilitação deverão, preferencialmente, ser apresentados
ordenadamente, de modo a facilitar sua análise.
VII– DA HABILITAÇÃO:
7.1. Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentação relativa a:
7.2 - DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com todas as alterações, ou da última
alteração Contratual consolidadas, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
c) Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir;
d) Cédula de identidade dos sócios da empresa.
7.3 - DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica–CNPJ;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e com a Previdência Social, em conformidade
com os termos do Decreto Federal nº 8.302/2014;
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Fornecimento (FGTS), mediante
a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS –CRF;
e) Prova de regularidade junto à Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT).
7.3.1. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverá comprovar a
regularidade fiscal e trabalhista da matriz e da filial;
7.3.2. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão ser
apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na hipótese
de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 60 (sessenta) dias contados da
data da abertura da sessão pública;
7.3.3. As ME/EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43 da LC nº123/06);
7.3.4. 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, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, §1º, da LC nº123/06);
7.3.5 A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, nos termos do item “REABERTURA DA SESSÃO
PÚBLICA”, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
7.4 - DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor judicial da sede do
licitante pessoa jurídica ou empresário individual, dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data de
apresentação das propostas ou conforme validade constante na certidão.
7.5 - DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO, relativo ao exercício do ano corrente, expedido pelo órgão
municipal da sede da licitante;
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b) Comprovação de aptidão da Empresa de desempenho de atividade pertinente ou equivalente
compatível com o objeto da presente licitação, através de no mínimo 01 (um) atestado de
capacidade técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, necessariamente,
deverão ter a firma do signatário reconhecida por Tabelionato de Notas ou Autenticação Digital
por Cartório Competente ou ainda fotocópia simples desde que seja acompanhada pelo original para
verificação de sua autenticidade pelo Pregoeiro e ou Equipe de Apoio no ato de sua apresentação;
c.1) O atestado de Capacidade Técnica deve ser com Papel Timbrado da empresa que atesta os
fornecimento de serviços ou materiais, Número do CNPJ, Endereço, nº, Bairro, Cidade, CEP, E-mail e
telefone de contato;
c.2) Em atendimento ao disposto no § 3°, art. 30 da Lei Federal n° 8.666/93 será sempre admitida a
comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de fornecimento similares de complexidade
tecnológica e operacional equivalente ou superior;
c.3) O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
atestados apresentados;
c.4) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial do concorrente
ou pelo próprio concorrente e por empresas das quais participem sócios ou diretores do concorrente.
7.6 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:
7.6.1 O licitante deverá declarar:
a) Declaração Única, conforme Modelo sugerido pelo Edital, Anexo IV.
7.7. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar prevista neste item
deverá comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.
7.8. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis;
7.9. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal,
tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.520/02.
7.10. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:
7.10.1. Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre ser
apresentados em nome do licitante e com o número do CNPJ;
7.10.2. Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
7.10.3. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;
7.11. Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o licitante será declarado
habilitado.
VIII - ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:
8.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na
hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br;
8.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre ao Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico;
8.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
IX - REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:
9.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
9.1.1. Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, não assinar o contrato ou
não retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na aceitação do preço; e
9.1.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública;
9.1.3. O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação, e observadas as regras de
desempate do item “Regras Gerais de Desempate”, será convocado tendo por base o próprio preço que
ofereceu na sessão de lances;
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9.1.4. O direito de preferência previsto no item “Preferência das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte” deverá ser recalculado levando-se em consideração o lance apresentado pelo licitante
subsequente;
9.1.5. Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferência, prosseguir-se-á,
normalmente, nos termos da ITEM “Preferência das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte”;
9.1.6. Finalizado o procedimento previsto no item “Preferência das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte”, ou inexistindo direito de preferência de ME/EPP ou equiparado, será realizada a
negociação prevista no item “NEGOCIAÇÃO”;
9.1.7. Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo prazo
recursal, nos termos do item “RECURSOS”, prosseguindo-se, normalmente, com as demais fases
previstas neste Edital.
9.2. A convocação acontecerá por meio do “chat” do sistema eletrônico.
X - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:
10.1. Aberta a sessão, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital;
10.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes;
10.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que
somente estas participarão da fase de lance.
XI - FORMULAÇÃO DE LANCES:
11.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e
respectivo horário de registro e valor;
11.2. Quando for constatado o oferecimento de lances com variação insignificante, ao Pregoeiro poderá
fixar valor mínimo, em reais, não superior a 0,01% do valor estimado da contratação, a ser admitido
como variação entre um lance e outro;
11.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de
mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema;
11.4. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao último
lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de
diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;
11.5. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do ofertante;
11.6. Os lances apresentados serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo
o direito de pleitear qualquer alteração.
XII – DO MODO DE DISPUTA:
12. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa aberto e
fechado, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado, a
etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de 15 (quinze) minutos;
12.1. Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção
de lances será automaticamente encerrada;
12.2. Encerrado o prazo de 10 (dez) minutos, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10 (dez) por cento superiores
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o
encerramento deste prazo;
12.3. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item 12.2, os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo;
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12.4. Encerrados os prazos estabelecidos nos 12.2 e 12.3, o sistema ordenará os lances em ordem
crescente de vantajosidade;
12.5. Na ausência de lance final e fechado classificado, haverá o reinício da etapa fechada para que
os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final
e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após
esta etapa, a ordem crescente de vantajosidade;
12.6. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às
exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante
justificativa, admitir o reinício da etapa fechada;
12.7. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de
envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão
sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados;
12.8. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados;
12.9. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão
do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos
participantes no sítio www.licitacoes-e.com.br.
XIII – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:
13.1. Todos os licitantes deverão permanecer conectados até que o Pregoeiro possa verificar a
ocorrência de um possível empate, pois, caso aconteça, serão tomadas as seguintes providências:
13.2. A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classificado deverá ser convocado,
após o término dos lances, para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame em até 05 (cinco) minutos da convocação, sob pena de preclusão (Art. 45,
inciso I c/c § 3º, da LC nº123/06);
13.3. A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, desde que em tempo hábil, e atenda as demais
exigências previstas neste Edital, terá adjudicado em seu favor o objeto licitado (Art. 45, I, da LC nº
123/06);
13.4. Não ocorrendo contratação de ME/EPP ou equiparado na forma do subitem anterior, serão
convocadas as ME/EPP e equiparados remanescentes considerados empatados na ordem classificatória
para o exercício do direito de ofertar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do
certame (Art. 45, II, da LC nº123/06);
13.5. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP e
equiparados sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao lance mais vantajoso (Art. 44, §§
1º e 2º, da LC nº 123/06);
13.6. O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido antes da negociação
prevista no item “NEGOCIAÇÃO”.
13.7. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
primeiro. No caso de não haver lances e verificada equivalência dos valores constantes das propostas
de ME/EPP e equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que se
identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta;
13.8. Somente se a contratação de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do critério de empate
falhar é que o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora, atendidas
as demais disposições deste Edital (§ 1º do art. 45 da LC nº123/06);
13.9. O disposto neste item somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por ME/EPP ou equiparado (Art. 45, § 3º, da LC nº123/06).
XIV - REGRAS GERAIS DE DESEMPATE:
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14.1. Se depois de realizado o procedimento previsto no item “PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE”, restarem duas ou mais propostas em igualdade de condições, como
critério de desempate, será assegurada preferência:
14.1.1. Sucessivamente, aos materiais;
14.1.2. Produzidos no País;
14.1.3 Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
14.1.4 Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
14.2. Na ausência das hipóteses de preferência acima enumeradas ou no caso de concurso entre as
hipóteses previstas nos itens 76, a classificação far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público,
para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.
XV – NEGOCIAÇÃO:
15.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta
diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor
proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo
negociar condições diferentes das previstas neste Edital;
15.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
XVI - ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:
16.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a Proposta de
Preços adequada ao último lance, devidamente preenchida na forma do Anexo II – Modelo de
Proposta de Preços, no prazo máximo de 12 (doze) horas do encerramento da Sessão, por meio do
sistema www.licitações-e.com.br.
16.2. A proposta de preços deverá conter os seguintes documentos:
a) Planilha de preços unitários e totais ofertados, conforme Anexo II;
b) Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento;
c) Declaração única, conforme Anexo IV.
16.3. A licitante que deixar de enviar a documentação indicada nesta seção, será desclassificada e
sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital;
16.4. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço
ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do
objeto;
16.5. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Termo de Referência;
16.6. Apresentar preços que sejam manifestamente inexequíveis;
16.7. Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, forem
insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida;
16.8. Não vir acompanhada de Planilha de Proposta de Preços, conforme Anexo I;
16.9. A empresa licitante deverá estar ciente que os preços dos itens a serem apresentados na
proposta reformulada devem ser baixados de forma linear, baseado no percentual de redução do preço
proposto no Lote, decorrente dos lances e da negociação. No caso de não ocorrer a redução linear, o
lote não poderá ser adjudicado ao vencedor.

16.10. Se a proposta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a subsequente, e assim prosseguindo
até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital;
16.11. O não atendimento à solicitação do Pregoeiro no prazo fixado ou a recusa em fazê-lo implica
a desclassificação da proposta.
XVII - DO RECURSOS:
17.1. Declarado o VENCEDOR, o Pregoeiro abrirá prazo, de 10 (dez) minutos durante o qual,
qualquer licitante poderá, de forma IMEDIATA e MOTIVADA, em campo próprio do sistema
eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer;
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17.2. Durante o prazo para manifestação da intenção de recorrer, os licitantes interessados poderão
solicitar ao Pregoeiro o envio por meio eletrônico, preferencialmente, ou outro meio hábil, de acordo
com os recursos disponíveis no órgão, os documentos de habilitação apresentados pelo licitante
declarado vencedor do certame ou de qualquer outro documento dos autos;
17.2.1. As razões do recurso deverão ser registradas em campo próprio do sistema, dentro do prazo,
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões também via sistema,
que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses;
17.3. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso (item 17.1), no
momento da sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro
autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor;
17.4. Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso do licitante aos autos do
processo licitatório ou a qualquer outra informação necessária à instrução do recurso.
17.5. Manifestado o interesse de recorrer, o pregoeiro poderá:
17.5.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido;
17.5.2. Motivadamente, reconsiderar a decisão;
17.5.3. Manter a decisão, encaminhando o recurso para autoridade julgadora;
17.6. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
XVIII – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:
18.1. Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o
procedimento à autoridade superior para homologação;
18.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao licitante vencedor;
18.3. Após a adjudicação referida nos itens anteriores, o adjudicatário será convocado para assinar o
contrato ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 03 (três) dias úteis;
18.4. A convocação do licitante subsequente será realizada de acordo com as regras previstas no item
“REABERTURA DA SESSÃOPÚBLICA”.
XIX - DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO:
19.1. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e
a quantidade de fornecedores, convocará os interessados para, no prazo de até 03 (três) dias úteis,
contados da data da convocação, procederem à assinatura do Contrato, a qual, após cumpridos os
requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas;
19.2. O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu
transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo
órgão gerenciador;
19.3. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a contrato dentro do prazo
estabelecido pela Administração ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas em lei ou no
presente instrumento convocatório;
19.4. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado;
19.5. Serão registrados em ata os preços e quantitativos dos licitantes que aceitarem cotar os
materiais com preços iguais ao do licitante mais bem classificado; segundo a ordem de classificação
baseada na última proposta apresentada durante a fase competitiva, que deverá ser observada para
fins de eventual contratação;
19.6. No momento da assinatura do Contrato a Administração verificará se os licitantes mantêm as
mesmas condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas durante todo o
Contrato.
XX – DAS SANÇÕES:
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20.1. A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com o Município de Maracas
e será descredenciada no cadastro de fornecedores do Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais
cominações legais, nos seguintes casos:
a) cometer fraude fiscal;
b) apresentar documentos falsos;
c) fizer declaração falsa;
d) comportar-se de modo inidôneo;
e) não assinar o contrato no prazo estabelecido;
f) deixar de entregar a documentação exigida no certame;
g) não mantiver a proposta.
20.2. Para os fins do item 17, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93,
94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93 e art. 7º da lei federal nº 10.520/02.
XXI- DISPOSIÇÕES FINAIS:
21.1. O Prefeito Municipal de Maracás compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente
diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado;
21.2. A anulação do Pregão induz à do contrato;
21.3. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento
licitatório, ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcida pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato;
21.4. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover
diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior
de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e
habilitação;
21.5. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, ao Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de classificação e habilitação;
21.6. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles
serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão;
21.7. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de agosto de
2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio
de documentos originais e cópias autenticadas em papel;
21.8. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerão as
últimas;
21.9. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do
Município de Maracás, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002.
XXII- FORO:
22.1. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Cidade de
Maracas, Comarca de Maracas, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
22.2. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em vigor, em
especial as Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520/2002.
XXIII – ANEXOS:
I - TERMO DE REFERÊNCIA;
II - PROPOSTA DE PREÇOS;
III - MINUTA DO CONTRATO;
IV - DECLARAÇÃO ÚNICA.
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Maracás – BA, 25 de Janeiro de 2021.
__________________________
Antônio Luiz Nunes Gomes
Pregoeiro

PARECER JURÍDICO
Este edital obedece aos requisitos e atende a todas as formalidades exigidas pela lei nº 8.666/93 e
10.520/02, estando de acordo com as respectivas disposições legais, sendo esta assessoria jurídica
pela concretização da avença.
________________________
Hyone Dos Santos Ribeiro
Procuradora Geral do Município
Decreto Nº 357/2019
OAB/BA nº 46.910
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
I – OBJETO:
Abertura de processo licitatório para futura aquisição de hortifrutigranjeiros, e Leite pasteurizado,
destinados a uso do Hospital Municipal Dr. Álvaro Bezerra, Serviços de Média e Alta Complexidade,
Unidades de Saúde da Família, CAPS, SAMU, Atenção Básica e Secretaria de Saúde.
II - JUSTIFICATIVA:
OS PRODUTOS SOLICITADOS IRÃO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SETOR DE NUTRIÇÃO DO
HOSPITAL MUNICIPAL DR ALVARO BEZERRA, ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CAPS (CENTRO DE
APOIO PSICOSSOCIAL) SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) E SECRETARIA DE
SAÚDE.
III – ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS:
LOTE: 1 – FRUTAS.
Item

Quant.

Unid.

Especificação do produto

1

260

Unid.

ABACAXI (GRANDE) (2020196)

9

100

Kg

AMEIXA IN NATURA (2020441)

11

640

Kg

BANANA DA PRATA (707200157)

12

960

Kg

BANANA DA TERRA (32320055)

21

80

Unid.

28

440

Kg

30

100

Kg

31

320

Kg

Marca

P. Unit.

Total Previsto

COCO SECO (2020202)
GOIABA (2020285)
LARANJA, fruto de tamanho médio, com características
íntegras e de primeira qualidade; fresco, limpo, de vez
(por amadurecer) e coloração uniforme apresentando
grau de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo; isento de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos
aderidos à superfície externa, e de origem orgânica.
Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico.
(32320020)
LIMÃO (32320022)

32

320

Kg

33

320

Kg

MAÇÃ, fruto de tamanho médio, fresco, de vez (por
amadurecer) apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo,
com características íntegras e de primeira qualidade;
limpo, lavado, coloração uniforme; isento de sujidades,
insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à
superfície externa. Não deve apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica ou biológica.
Podendo ser orgânico. Acondicionada em caixas
adequada contendo 198 unidades. (707200158)
MAMÃO (32320024)

34

380

Kg

MANGA (32320037)

36

380

Kg

MARACUJÁ (32320032)

37

640

Kg

MELANCIA (2020220)

38

220

Kg

MELÃO (2020344)

40

100

Kg

PÊRA (2022156)

48

160

Kg

UVA (2022157)

TOTAL GERAL LOTE 1
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LOTE: 2 – VERDURAS.
Item

Quant.

Unid.

2

460

Kg

3

200

Kg

4

Especificação do produto
ABÓBORA, fruto de tamanho grande limpa, de primeira
e acondicionada de forma a evitar danos físicos,
apresentando-se íntegras com grau de maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e
a conservação em condições adequadas para o
consumo. Ausência de parasitas, sujidades, larvas e
corpos estranhos aderidos à casca, com características
íntegras e de primeira qualidade. (2020197)
ABROBRINHA (707200154)

Kg

5

80

Unid.

6

540

Kg

7

600

Unid.

8

200

Kg

10

100

Kg

ALHO in natura, de primeira sem a réstia, embalagem
com identificação do produto, marca do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e registro no
Ministério da Agricultura. (2020160)
ANDÚ (2020198)

13

840

Kg

BATATA DOCE (32320004)

960

Kg

15

140

Kg

Total Previsto

AIPIM (32320002)
ALFACE MANTEIGA (32320070)

BATATA INGLESA (batatinha), tubérculo no estado in
natura, genuínas, sãs, de primeira qualidade, lavado
ou escovado, coloração uniforme; isentos de sujidades,
insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à
casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de
origem física, mecânica ou biológica. Podendo ser
orgânico. (32320067)
BERINJELA (707200155)

16

260

Kg

17

260

Kg

BETERRABA, tubérculo no estado in natura, genuínas,
sãs, de primeira qualidade, lavado ou escovado,
coloração uniforme; isentos de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à casca.
Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico.
(32320005)
BRÓCOLIS (2020199)

18

410

Kg

CEBOLA MISTA (32320010)

Kg

P. Unit.

AÇAFRÃO Açafrão da terra (cúrcuma) - o, constituído
por frutos maduros de espécimes vegetais genuínos,
inteiros ou em pó, sãos, limpos e dessecados. Aspecto:
fruto alongado, dessecado ou pó homogêneo, fino ou
grosso. Cor: verde-pardacenta. Cheiro: aromático.
Sabor: próprio. Embalagem: polietileno transparente,
resistente, atóxica, de 100g, com dizeres de
rotulagem, data de validade e fabricação. Validade
mínima de 06 meses a contar da data de entrega.
(707203487)
ACELGA (2022128)

20

14

Marca

CENOURA, raiz tuberosa, suculenta, de tamanho médio
no estado in natura, genuínas, sãs, de primeira
qualidade, escovada, coloração uniforme; isentas de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos
aderidos à superfície externa. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou
biológica. Podendo ser orgânico. (32320008)
CHUCHU (32320011)

19

440

20

1.440

Kg

22

760

Unid.

23

60

Kg

CORANTE (2020159)

24

160

Kg

COUVE (2022292)

25

200

Unid.

COUVE FOLHA (2020201)

26

20

Unid.

ESPINAFRE (32320052)

27

160

Kg

29

100

Unid.

HORTELÃ (32320019)

35

100

Unid.

MANJERICÃO (777206861)

39

260

Kg

COENTRO E CEBOLINHA (707200156)

FEIJÃO VERDE (2022189)

PEPINO (2020124)
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41

50

Kg

PIMENTA DO REINO (2020203)

42

200

Kg

PIMENTAO (32320012)

43

300

Kg

QUIABO (32320028)

44

220

Kg

REPOLHO (2020521)

45

100

Unid.

RÚCULA (777206862)

46

100

Unid.

SALSA (32320029)

47

280

Kg

TOMATE (32320013)

49

160

Kg

VAGEM (32320031)

TOTAL GERAL LOTE 2

LOTE: 3 – PÃES.
Item

Quant.

Unid.

50

20.000

Lt

Especificação do produto
LEITE (Pasteurizado Integral) - em embalagem plástica
de polietileno resistente de 1 Litro, contendo a
identificação do produto, procedência, ingredientes,
informações nutricionais, data de fabricação e validade
e deverá ter registro no Ministério da Saúde e/ou
Agricultura. Deverá ser transportado em carros
fechados refrigerados, em embalagens e temperaturas
corretas
(5ºc)
e
adequadas,
respeitando
a
características do produto. (2020002)

Marca

P. Unit.

Total Previsto

TOTAL GERAL LOTE 3

Valor global dos lotes 1, 2 e 3 é de R$:___________ (____________________________).
Obs.: A quantidade estimada serve somente como referência para elaboração da proposta, não tendo
a Secretaria Municipal de Saúde a obrigatoriedade de utilizar das quantidades estimadas.
IV – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Conforme descrito na minuta do contrato.
V - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
Conforme descrito na minuta do contrato.
VI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
Conforme descrito na minuta do contrato.
VII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
Conforme descrito na minuta do contrato.
VIII– DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:
Conforme descrito na minuta do contrato.
IX - DA FISCALIZAÇÃO:
A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria, através de comissão,
especialmente designada para este fim, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº
8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR.
X. AVALIAÇÃO DE CUSTO:
Atendendo ao disposto na Lei 8.666/93, foi realizado pelo funcionário o Sr. Jovane Santos
Machado, à consulta de mercado para verificação dos preços e estimativas de custos, de no mínimo
03 (três) orçamentos de fornecedores diferentes, cujos valores estimados encontram-se nos autos do
processo.
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Á
Prefeitura Municipal de Maracás - Bahia
A/C: Comissão Permanente de Licitação
Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº 06/2021
Tipo de Licitação: Menor Preço Por Lote.
ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇO
Objeto: Aquisição de hortifrutigranjeiros e Leite Pasteurizado, destinados a uso do Hospital Municipal
Dr. Álvaro Bezerra, Serviços de Média e Alta Complexidade, CAPS, SAMU, Unidade de Saúde da
Família, Atenção Básica e Secretaria de Saúde, conforme condições e exigências estabelecidas no
Termo de Referência, parte integrante do Edital.
Prezados senhores,
Pela presente, submetemos à apreciação de v.sa, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe,
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na
preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se
desenvolverá o fornecimento e para tanto concordamos com a totalidade das instruções e critérios de
qualificação definidos no edital.

Declaramos que:
1- O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data
da abertura da licitação.
2- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus
anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo
de Referência Anexo I.
3- Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor,
especialmente aos da Lei 10.520/02, da Lei nº 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes
do Edital do Pregão Eletrônico nº 06/2021;
4- Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou
indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte
técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir
sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e
deduzidos os descontos eventualmente concedidos;
5- Indicamos como representante para assinatura do contrato/ata de registro o Sr(a). -----, estado
civil, profissão, nº do CPF e Carteira de Identidade, domicílio e cargo na empresa;
6- Informamos ainda, que os pagamentos deverão ser efetuados com todas as condições
estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos, na Conta Corrente nº ----- Agência nº ----do Banco -----.
Maracás – Bahia, ___ de -------- de 2021.
____________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
ASSINATURA
Observação: emitir em papel timbrado da empresa.
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ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO

Contrato de Fornecimento, que entre si celebram
de um lado o Fundo Municipal de Saúde de
Maracás e a Empresa: --.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, escrito no CNPJ sob o nº
11.339.111/0001-43, com sede na Rua: Claudiana Silva da Fonseca, s/nº, Bairro Centro, Maracás,
Estado da Bahia, CEP: 45.360-000, representado neste ato por sua Gestora Sra. Darlene Coelho
Rosa, brasileira, solteira, portadora do RG nº --- e CPF nº ---, residente e domiciliado na sede deste
município , doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a Empresa: ----, situada ----,
cidade ---- – estado ---, escrito no CNPJ nº ----, Inscrição Estadual nº ----, neste ato representado pelo
Sr. ---, brasileiro, maior, residente na rua: ----, Cidade ----, Estado ----, aqui denominada
CONTRATADO, com base na Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei nº
8.883/94, resolvem celebrar o presente CONTRATO, autorizado pelo despacho constante do Processo
Administrativo, nº 50/2021, na modalidade Pregão Eletrônico nº 06/2021, mediante as seguintes
cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:
1.1. Constitui objeto do presente contrato: Aquisição de hortifrutigranjeiros e Leite Pasteurizado,
destinados a uso do Hospital Municipal Dr. Álvaro Bezerra, Serviços de Média e Alta
Complexidade, CAPS, SAMU, Unidade de Saúde da Família, Atenção Básica e Secretaria de
Saúde, conforme descritos na Autorização de Fornecimento de Material- AFM, acordo com as
especificações constantes do Anexo I do Instrumento Convocatório, condições previstas neste contrato
e na Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA;
1.2. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não
se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros;
1.3. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para
cada item registrado;
1.4. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes;
1.5. Do fornecimento: as empresas devem acusar o recebimento das Autorizações de Fornecimento,
colocando a data, horário, carimbo de CNPJ da empresa, nome completo, CPF e RG da pessoa que
assina o documento, aquela que não o fizer, serão convocadas através do Diário Oficial do Município, à
retirar a referida Autorizações de Fornecimento na sede da Prefeitura dentro do prazo contratual, sob
pena de receber advertência.
CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS E ENTREGA DOS PRODUTOS:
2.1. O prazo de vigência do presente contrato fica vinculado a data da assinatura do mesmo, ou seja, ___/___/2021, assim como o seu término em 31/12/2021, podendo ser prorrogado se houver
interesse de ambas as partes conforme lei 8.666/93;
2.2. A entrega do Leite deverá ocorrer todos os dias, devendo ocorrer pela manhã de 06h30min às
07h30min –Todos os dias da semana (incluindo sábado e domingo);
2.2.1. O leite deverá ser entregue de forma segura e em recipientes, atóxicos, higienizados de acordo
com a legislação vigente;
2.2.2. Quando do recebimento dos produtos (Leite), que será feito por funcionários designados, no
local da entrega serão verificadas a quantidade e a qualidade do que for entregue. Não serão aceitos
produtos com características violadas e se o produtor se tornar inviável após ser fervido, o mesmo será
substituído sem custo ao contratante.
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2.3. As entrega das Verduras, frutas e legumes serão entregues às 2ª e 6ª feiras, excetos em dias de
feriados, pela manhã de 08h30 às 09h00;
2.3.1. Utilizar embalagens, tanto para o acondicionamento quanto para o transporte, com capacidade
para garantir a qualidade dos alimentos, sem alteração das suas características físicas, físico-químicas
ou microbiológicas;
2.4. A entrega do objeto da licitação deverá ser feita na sede do município, de acordo com a
necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Rua: Claudiana Silva da Fonseca, s/n,
Bairro Centro, Maracás - Bahia, mediante prévio contato pelo telefone (73) 3533-3690/2121/2115;
2.5. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o objeto;
2.6. Não Será permitida a entrega fragmentada dos materiais, caso os fornecedores não atente quanto
esta questão a prefeitura poderá devolver no todo ou em parte os produtos dependendo de suas
necessidades, e aplicará as sanções administrativas do artigo 86 e 87 da lei 8666/93;
2.7. A empresa vencedora de qualquer item desta licitação está obrigada a entregar os pedidos de
acordo autorização de fornecimento cujos valores podem variar de R$: 50,00 (cinquenta reais) até um
montante mais expressivo;
2.8. As entregas erradas serão corrigidas pela Contratada, num prazo máximo de 01 (uma) hora, sob
pena de suspensão dos respectivos pagamentos, sendo que somente será devolvido o item considerado
diverso do pedido;
2.9. A entrega e transporte do objeto não terão nenhum ônus para a Prefeitura.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO:
3.1. Pelo fornecimento ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor constante da
AFM e conforme descrito abaixo:

Parágrafo Único. Nos preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para a execução
do objeto, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas com transporte, alimentação,
proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, para
fiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo,
rigorosamente, com as especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer
reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por
recolhimentos determinados pela autoridade competente.
CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
4.1. As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária a seguir especificada:
Despesa
23

61

63

91
92

Cód. Dotação

Descrição da Dotação

08.08.2.029.3.3.90.30.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Fonte de Recurso: 2 - RECEITAS E TRANSF.
DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%
08.08.2.030.3.3.90.30.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À

Compl. Do Elemento
33903012000000

33903012000000

SAÚDE - Fonte de Recurso: 14 - TRANSFERÊNCIAS DE
RECURSOS DO SUS
08.08.2.030.3.3.90.30.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À
33903012000000
SAÚDE - Fonte de Recurso: 14 - TRANSFERÊNCIAS DE
RECURSOS DO SUS
08.08.2.031.3.3.90.30.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - Fonte de
33903012000000
Recurso: 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS
08.08.2.031.3.3.90.30.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - Fonte de
33903012000000
Recurso: 2 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS Página 18 de 23
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SAÚDE - 15%
112

08.08.2.036.3.3.90.30.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO

33903012000000

115

ESPECIALIZADA À SAÚDE - Fonte de Recurso: 14 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS
08.08.2.036.3.3.90.30.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO
ESPECIALIZADA À SAÚDE - Fonte de Recurso: 14 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

33903012000000

4.2. Os recursos necessários destinados a este contrato são oriundos da Fazenda Municipal.
CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO:
5.1. O pagamento devido à empresa vencedora do certame será efetuado, através de crédito em conta
corrente, no décimo dia do mês subsequente, apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada
pelo Contratante o recebimento definitivo do objeto licitado;
5.2. O pagamento somente será liberado após confirmação de que a contratada continua regular como
FGTS, FEDERAL, Certidão Negativa de Débitos Estadual, Municipal e Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT);
5.3. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer;
5.4. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer;
5.5. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partira da regularização
da pendência por parte da contratada;
5.6. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será
calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de
acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore;
5.7. Em conformidade com o art. 40 da Federal 8.666/93, nas compras para entrega imediata, assim
entendidas aquelas com prazo de entrega até quinze dias contados da data da celebração do ajuste,
será dispensada a atualização financeira correspondente ao período compreendido entre as datas do
adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não superior a quinze dias.
CLÁUSULA SEXTA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E
REVISÃO:
6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis;
6.2. A revisão de preços do contrato, nos termos do art. 65 inciso II letra “d” da Lei Federal nº
8.666/93, dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou
insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do
contrato, devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se
tornou excessivo.
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
A CONTRATADA, além das determinações contidas no ANEXO I do instrumento convocatório e
daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:
7.1. Fornecer os materiais de acordo com as especificações técnicas constantes no instrumento
convocatório e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de
expediente da Administração;
7.2. Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às
observações e exigências que lhe forem solicitadas;
7.3. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato;
7.4. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e
terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam
sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de
Página 19 de 23

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LUZZK8SQAIRPZS9FJUQSVA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
28 de Janeiro de 2021
22 - Ano - Nº 3949

Maracás

paralisação ou interrupção do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do
CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;
7.5. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.6. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes,
necessários à execução do contrato;
7.7. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir
sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e
respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;
7.8. Adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando
à perfeita execução deste contrato;
7.9. Promover, por sua conta e risco, o transporte dos materiais;
7.10. As despesas relativas ao fornecimento, impostos, taxas, fretes, seguros e descontos deverão ser
incluídos no preço global;
7.11. Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos materiais,
indicação de sua quantidade, preço unitário e valor total;
7.12. Será vedado à licitante vencedora ceder, sub-rogar, subcontratar ou transferir o contrato.
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:
8.1. Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no
máximo, 10 (dez) dias da assinatura;
8.2. Realizar o pagamento pela execução do contrato;
8.3. Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa
oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10 (dez) dias corridos da sua
assinatura;
8.4. Exigir da contratada a comprovação de regularidade fiscal no que tange o recolhimento de FGTS,
FEDERAL, CNDT, CND, ESTADUAL e MUNICIPAL;
CLÁUSULA NONA - FORMA DE FORNECIMENTO:
9.1. A forma de fornecimento do presente contrato será de forma parcelada, conforme as necessidade
do município.
CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO:
10.1. Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do
art. 67 da Lei Federal 8.666/93, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da
fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do
contrato;
10.2. O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93,
sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer
manifestação do órgão ou entidade contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela
Administração o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada;
10.3. A fiscalização do contrato ficará a cargo dos servidores, conforme Portaria Municipal nº
416/2021.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES:
Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos na Lei nº 10.520/02 e 8.666/93,
com as cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução
do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
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11.1.10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, ou ainda na hipótese de negar-se a contratada a efetuar o reforço da caução, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocação;
11.2. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou fornecimento não realizado;
11.3. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou fornecimento não
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo;
13.4. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei;
13.5. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada – quando exigida,
além da perda desta, a contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
Acaso não tenha sido exigida garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente
do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO:
12.1. A rescisão contratual poder ser punitiva ou amigável.
Parágrafo Primeiro. A rescisão punitiva ocorrerá por ato unilateral e formal desta Prefeitura Municipal
nos casos a seguir enumerados:
12.2. O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos
ou prazos;
12.3. Lentidão do cumprimento do contrato, levando o Contratante a comprovar a impossibilidade do
fornecimento nos prazos estipulados;
12.4. Atraso injustificado do fornecimento;
12.5. Paralisação não autorizada do fornecimento;
12.6. Subcontratação total do seu objeto, associação do contratado com outrem, cessão ou
transferência deste ajuste, total ou parcial, bem como a fusão ou incorporação do contratado;
12.7. Desatendimento das determinações do Contratante, ou seu preposto, no acompanhamento e
fiscalização do fornecimento, assim como a de seus superiores;
12.8. Cometimento reiterado de faltas no fornecimento;
Parágrafo Segundo. A rescisão amigável ocorrerá por acordo entre as partes, mediante autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente, e será reduzida a termo no processo respectivo,
desde que haja conveniência para o Contratante;
Parágrafo Terceiro. Nos demais casos de rescisão, sem que haja culpa do contratado, será este
ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados, nos termos do disposto no artigo 79 da Lei n.
8.666/93;
Parágrafo Quarto. A rescisão por não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos
acarretará retenção de outros créditos da contratada, até o limite dos prejuízos causados ao
Contratante ou a terceiros.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VINCULAÇÃO AO EDITAL:
13.1. Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no convocatório e seus
anexos e na proposta do licitante vencedor, apresentada na referida licitação;
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO:
14.1. As partes elegem o Foro da Cidade de Maracás, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato;
14.2. E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de
igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Maracás – Bahia, ___ de -------- de 2021.
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_______________________________
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Darlene Coelho Rosa
Gestora
CONTRATANTE
____________________________
NOME DA EMPRESA
Dados do Responsável
Representante Legal
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1._____________________________________
CPF: ______________________
2._____________________________________
CPF: ______________________
VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA
Do exposto, o presente Contrato está de acordo com as normas vigentes, preenchendo todos os
requisitos e formalidades legais, em nada restando contrariado os dispositivos e todas as exigências
consignadas na Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, e estando observados e cumpridos
todos os seus limites e cláusulas obrigatórias dos Contratos Administrativos, opinando, destarte, esta
assessoria pela concretização desta avença.
Maracás - Bahia, ___ de ___ de 2021.
________________________
Hyone Dos Santos Ribeiro
Procuradora Geral do Município
Decreto Nº 357/2019
OAB/BA nº 46.910
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Á
Prefeitura Municipal de Maracás - Bahia
A/C: Comissão Permanente de Licitação
Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº 06/2021
Tipo de Licitação: Menor Preço Por Lote.
ANEXO IV
DECLARAÇÃO ÚNICA
-----, inscrita no CNPJ nº -----, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. (a) -----, portador(a) da
Carteira de Identidade nº ----- e do CPF nº -----, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 06/2021,
sob pena das sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, DECLARA:
a) Que esta empresa é considerada (___) MICROEMPRESA/(___) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme
Incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006; Declara ainda que a empresa está
excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006. Obs: assinalar com “X” a opção da empresa;
b) Que, em cumprimento à Portaria SDE nº 51, de 03 de julho de 2009, da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do Ministério da Justiça e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro:
(b.1) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente e que o conteúdo da proposta não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; (b.2) a
intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; (b.3) que
não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato do Pregão Eletrônico quanto a participar ou não da referida licitação; (b.4) que o
conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico antes da adjudicação do
objeto da referida licitação; (b.5) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da contratante antes da
abertura oficial das propostas;
c) Que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, conforme previsto no inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal;
d) Que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada
inidônea e não está impedida ou suspensa de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, e se
compromete a comunicar qualquer ocorrência de fatos supervenientes;
e) Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital, em cumprimento do previsto no
inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002;
f) Que os sócios da empresa não são vinculado a qualquer Instituição Pública, da Administração Direta ou
Indireta, do Município de Maracás, tanto em atividade, quanto em regime de licença. Não sou servidor Ativo
da Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, bem como empregado de suas subsidiárias e
controlada, no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional, conforme o art. 7º do Decreto nº
5.151, de 22/07/2004.
Por ser expressão de verdade, firmo a presente.
Maracás / Bahia, -- de ---------- de 2021.
_______________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA
Observação: emitir em papel timbrado da empresa.
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CHAMADA PÚBLICA
Nr: 01/2021
Processo Administrativo:
Data do Processo:

49/2021
21/01/2021

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA DA AGRICULTURA
FAMILIAR Nº 01/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Maracás no exercício das atribuições que
lhe confere a portaria nº 404/2021 de 11/01/2021, torna público aos interessados (Grupos Formais, Grupos
Informais e Fornecedores Individuais), que a CHAMADA PÚBLICA nº 01/2021, cujo objeto: Aquisição de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural para compor a alimentação
escolar oferecida aos alunos matriculados na educação básica da rede pública municipal da sede e da zona
rural, de acordo §1º do art.14 da Lei nº 11.947/2009 e Resoluções do FNDE relativas ao PNAE, será
realizada a abertura dos envelopes de Habilitação e Projeto de Venda no dia 18/02/2021, às 09:00hs, na
sala de licitações, situado Praça Ruy Barbosa, nº 705, Centro, Maracás Bahia. Maiores informações pelo
Tel. (73) 3533-2121/2115 das 08:00 às 12:00 hs., ou pelo site: www.maracas.ba.gov.br, onde encontram-se
a disposição dos interessados o Edital e seus anexos.

EDNALDO DA SILVA CAMPOS
Presidente da Comissão de Licitação
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EDITAL
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 49/2021
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR
FAMILIAR RURAL

O MUNICÍPIO DE MARACÁS – BAHIA, por meio da Comissão Permanente de Licitação,
composta pelos servidores: Ednaldo da Silva Campos, Rosevaldo Pires Alves e Ana Leonarda
Soares da Silva, designados pela Portaria nº 404/2021 de 11/01/2021, sob a presidência do
primeiro, com sede na Praça Ruy Barbosa, nº 705, Bairro Centro, Maracás - Bahia, CEP:
45.360-000, telefones de contato: (73) 3533-2121/2115, neste Edital denominada
simplesmente CPL, torna público, para conhecimento dos interessados, com fulcro na Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006, Lei nº 11.947/2009 e da Lei nº 8.666/93, Resolução
CD/FNDE nº 26 de 17 de Junho de 2013, Resolução CD/FNDE nº 04, de 02 de Abril de
2015 e Decreto nº 156 de 26 de maio de 2017, de acordo com o Edital e seus respectivos
anexos, que dele passam a fazer parte integrante para todos os efeitos, que fará realizar
CHAMADA PÚBLICA, para a merenda escolar municipal visando atender as necessidades do
Município de Maracás (Secretaria Municipal de Educação).
O recebimento dos envelopes referentes à documentação de habilitação e do Projeto de Venda
ocorrerá, no dia 18 de Fevereiro de 2021 às 09:00 horas, no Setor de Licitações. Cópia
completa do edital e seus anexos poderá ser obtida na sede do Município, situado na Praça Ruy
Barbosa n° 705, no horário das 08:00 ás 12:00 horas, de segunda a sexta-feira, maiores
informações pelo fone (73) 3533-2121/2122.
1. Objetivo:
1.1. A aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar
rural, destinados ao preparo da merenda dos alunos das Escolas da rede Municipal de Ensino
durante o retorno às aulas presenciais.
2. Do Objeto:
2.1. O presente Edital de Chamada Pública tem por objeto A aquisição de gêneros
alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinados ao
preparo da merenda dos alunos das Escolas da rede Municipal de Ensino durante o
retorno às aulas presenciais, Para cumprimento do Programa de Alimentação Escolar PNAE, durante o ano letivo de 2021, de acordo com a Lei nº 11.947, de 16/07/2009,
Resolução nº 26 do FNDE, de 17/06/2013 e Resolução n° 4 do FNDE de 02/04/2015.
2.2. A aquisição de gêneros alimentícios será destinada a alimentação escolar dos alunos do
Sistema Municipal de Ensino de Maracás.
JUSTIFICATIVA:
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), garante, por meio da transferência de
recursos financeiros, a alimentação escolar dos alunos de toda a Educação Básica (Educação
Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos) e AEE (Atendimento
Educacional Especializado) matriculados em escolas públicas. Regido pela lei nº 11.947 de 16 de
junho de 2009, Resolução/CD/FNDE n° 26, de 17 de junho de 2013 e a Resolução/CD/FNDE nº
38, de 16 de julho de 2009 - art. 18 o objetivo da alimentação escolar é atender as
necessidades nutricionais, dos alunos matriculados nas Instituições Educacionais da Rede
Pública de Ensino, durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o
desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, bem
como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis e que para custear essa
alimentação saudável, do total dos recursos financeiros repassados aos Municípios pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento à Educação (FNDE), no âmbito do Programa Nacional de
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Alimentação Escolar (PNAE), no mínimo 30% (trinta por cento) deverá ser utilizado na aquisição
de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural
ou suas organizações. Além disso, visa à distribuição de kits de alimentação escolar aos pais de
alunos ou responsáveis por este, durante o período de suspensão das aulas em razão de
situação de emergência pública em decorrência da pandemia causada pelo COVID-19 (novo
corona vírus), com base no que se segue:
a. Legislação vigente:
Decreto Municipal nº 476/2020, que declara situação de emergência no município; Resolução
CD/FNDE nº 02 de 09 de abril de 2020, que dispõe sobre a execução do PNAE durante o período
do estado de calamidade pública. Lei nº 13.987 de 7 de abril de 2020, que autoriza, em caráter
excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de calamidade pública, a
distribuição de gêneros alimentícios.
b. Necessidade de continuidade do fornecimento:
Como é de conhecimento público, a merenda escolar se configura como a principal refeição para
os alunos vulneráveis, que ficará prejudicada durante a suspensão das aulas em razão da
COVID- 19. Portanto, o Município de Maracás amparado pelo Programa de Alimentação Escolar,
tem por objetivo fornecer alimentação escolar saudável a todos os alunos de Creches, Ensino
Infantil, Ensino Fundamental, EJA, Programa Mais Educação durante todo período letivo bem
como ofertar aos agricultores locais a oportunidade de fornecer este tipo de alimento ao
Município.
3. Dos participantes:
3.1. Poderão participar da presente Chamada Pública os fornecedores Agricultores Familiares e
Empreendedores Familiares Rurais, detentores de Declaração de Aptidão ao Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - DAP Física e/ou Jurídica,
conforme a Lei da Agricultura Familiar nº 11.326, de 24 de julho de 2006, e enquadrados no
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, organizados em grupos
formais e/ou informais.
3.3. O limite de venda de gêneros alimentícios do Agricultor familiar e do Empreendedor
Familiar cooperado é de até R$: 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil,
referente à sua produção, conforme legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar e
Resolução CD/FNDE nº 26 de 17 de Junho de 2013.
3.4. Do total de recursos destinados, no exercício financeiro, à aquisição de gêneros
alimentícios, pelos órgãos e entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e
fundacional, pelo menos 30% (trinta por cento) devem ser destinados à aquisição da produção
de agricultores familiares, das suas organizações, de empreendedores familiares rurais e dos
demais beneficiários da Lei n.º 11.326, de 2006.
3.5. O encaminhamento dos projetos de venda pressupõe o pleno conhecimento de todas as
exigências contidas no edital de chamada pública e implica a aceitação integral e irretratável aos
termos e condições nele dispostas.
4. HABILITAÇÃO:
4.1. Para o processo de habilitação os fornecedores da Agricultura Familiar deverão entregar 02
(dois) Envelopes Lacrados, com as seguintes indicações, contendo:
ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO:
Prefeitura Municipal de Maracás - Bahia
Comissão Permanente de Licitação
Razão/Denominação Social Completa do Licitante
Data e Horário da Abertura
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021.
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ENVELOPE N.º 02 – PROJETO DE VENDA:
Prefeitura Municipal de Maracás - Bahia
Comissão Permanente de Licitação
Razão/Denominação Social Completa do Licitante
Data e Horário da Abertura
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021.
4.1.1. ENVELOPE Nº 01 – DA HABILITAÇÃO, deve conter os documentos prescritos nos § 2º
e § 3º, do art. 27 da Resolução CD/FNDE nº 26 de 17 de Junho de 2013.
4.1.1.1. Os Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais
constituídos em Cooperativas e Associações, priorizando os assentamentos da reforma agrária,
as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas, conforme o art. 14, da Lei
nº 11.947/2009, deverão entregar:
a) Cópias do Estatuto e Ata vigente de posse da atual diretoria da entidade registrada na
Junta Comercial, no caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no
caso de associações. No caso de empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do
Contrato Social, registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica, Cópia do CPF e RG do
atual presidente;
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de certidão expedida pela
Secretaria da Receita Federal e certidão da dívida ativa da União emitida pela Procuradoria da
Fazenda Nacional;
d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da
Certidão Negativa de Débitos/CND e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (tal certidão é emitida no
site oficial do Tribunal Superior do Trabalho – TST, endereço: www.tst.gov.br);
g) Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Jurídica para associações e cooperativas,
emitido nos últimos 60 (sessenta) dias;
h) Projeto de Venda assinado pelo seu representante legal;
i) Declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do
limite individual de venda de seus cooperados/associados;
j) Declaração de Produção Própria de Alimentos, conforme Anexo V do edital;
l) Declaração de Conhecimento do Edital e Atendimento Às Exigências de Habilitação, conforme
Anexo VI do edital;
m) Declaração de Não-Vínculo com Órgão Público, conforme Anexo VII do edital.
4.1.1.2. Os Grupos Informais da Agricultura Familiar deverão entregar:
a) Cópia da Carteira de Identidade ou outro documento com foto;
b) Comprovante de Situação Cadastral (CPF);
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPubli
caExibir.asp;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, fornecida pelo TST Página 3 de 29
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Tribunal Superior do Trabalho, com prazo de validade em vigor, nos termos do art. 642-A da
CLT c/c o art. 29, Inciso V da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
e) Comprovante de residência atualizado, emitido nos últimos 90 (noventa) dias;
f) Cópia da DAP principal, ou extrato da DAP, de cada Agricultor Familiar participante, emitido
nos últimos 60 (sessenta) dias;
g) Projeto de Venda com a assinatura de todos os agricultores participantes;
h) Declaração de Produção Própria de Alimentos, conforme Anexo V do edital;
i) Declaração de Conhecimento do Edital e Atendimento Às Exigências de Habilitação, conforme
Anexo VI do edital;
j) Declaração de Não-Vínculo com Órgão Público, conforme Anexo VII do edital.
4.1.1.3 Os Individuais da Agricultura Familiar (Detentor de DAP física e não
organizado em grupo) deverão entregar:
a) Cópia da Carteira de Identidade ou outro documento com foto;
b) Comprovante de Situação Cadastral (CPF);
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPubli
caExibir.asp;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, fornecida pelo TST Tribunal Superior do Trabalho, com prazo de validade em vigor, nos termos do art. 642-A da
CLT c/c o art. 29, Inciso V da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
e) Comprovante de residência atualizado, emitido nos últimos 90 (noventa) dias;
f) Cópia da DAP principal, ou extrato da DAP, de cada Agricultor Familiar participante, emitido
nos últimos 60 (sessenta) dias;
g) Projeto de Venda com a assinatura de todos os agricultores participantes;
h) Declaração de Produção Própria de Alimentos, conforme Anexo V do edital;
i) Declaração de Conhecimento do Edital e Atendimento Às Exigências de Habilitação, conforme
Anexo VI do edital;
j) Declaração de Não-Vínculo com Órgão Público, conforme Anexo VII do edital.
4.1.2. Envelope nº 02 – Projeto de Venda:
a) o Projeto de Venda deverá ser feito de forma clara, sem rasuras e entrelinhas, que
prejudiquem a interpretação da proposta, conforme Anexo I;
b) discriminação completa dos gêneros alimentícios e leite ofertados, conforme especificações e
condições do Anexo I;
c) A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública e
registrada em ata no dia 18 de Fevereiro de 2021 ás 09:00hs, após o término do prazo de
apresentação dos projetos;
d) O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será(ão) selecionado(s) conforme critérios
estabelecidos pelo art. 25 da Resolução 26 de 2013, alterado pela Resolução 4 de 2015;
e) Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar o
nome, o CPF e nº da DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor quando se tratar de
Fornecedor Individual ou Grupo Informal, e o CNPJ E DAP jurídica da organização produtiva
quando se tratar de Grupo Formal;
f) Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na abertura dos
envelopes poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização de até 05 (cinco) dias
uteis, conforme análise da Comissão Julgadora.
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5 – PREÇOS:
Os preços apresentados na Chamada Pública são previamente definidos pela Entidade
Executora, e são esses os preços que serão praticados no âmbito dos contratos de aquisição de
produtos da agricultura familiar, ou seja, o preço não é critério de classificação;
No caso de existência de mais de um Grupo Individual, Formal ou Informal participante do
processo de aquisição para a alimentação escolar, deve se priorizar o fornecedor do âmbito
local, desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado local, resguardadas
as condições previstas nos §§ 1º e 2º, do artigo 14, da Lei nº 11.947/2009.
5.1 - COMPOSIÇÃO DO PREÇO DE REFERÊNCIA:
Serão utilizados para composição do preço de referência:
a) – O preço de aquisição será o preço médio pesquisado por, no mínimo 03 (três) mercados
em âmbito local, territorial, estadual, nessa ordem, priorizando a feira do produtor da
Agricultura Familiar, a pesquisa de mercado foi realizado pela funcionária habilitada da
Secretaria Municipal de Educação;
b) – Na definição dos preços de aquisição dos gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou
dos Empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações, deverá considerar todos os
insumos exigidos na Chamada Pública, tais como, despesas com frete, embalagens, encargos e
quaisquer outros necessários para o fornecimento do produto;
c) – Os preços dos projetos de venda diferentes dos preços de referência da Chamada Pública, a
Unidade Executora poderá solicitar a adequação dos projetos, com inclusão dos preços previstos
no edital;
d) nos preços apresentados já estão inclusos todos os custos necessários ao perfeito
cumprimento das obrigações, tais como, encargos sociais, tributos diretos e indiretos sobre o
fornecimento dos gêneros alimentícios;
e) nos casos em que o gênero alimentício seja orgânico ou agroecológico, o mesmo deverá
apresentar o Certificado de Propriedade Orgânica;
f) Os preços dos produtos oferecidos não sofrerão alterações em virtude de fretes, impostos ou
quaisquer outras despesas, que correrão por conta da proponente.
6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS:
6.1. Para seleção, os projetos de venda habilitadas serão divididos em: grupo de projetos de
fornecedores locais, grupo de projetos do território rural, grupo de projetos do estado, e grupo
de propostas do País;
6.2. Serão consideradas as propostas classificadas, que preencham as condições fixadas nesta
Chamada Pública;
6.3. Cada grupo de fornecedores (individuais, formais e/ou informais) deverá obrigatoriamente,
ofertar sua quantidade de alimentos, com preço unitário, observando as condições fixadas nesta
Chamada Pública.
6.4. Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:
a) - O grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os demais grupos;
b) - O grupo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade sobre o do estado e
do País;
c) - O grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País.
6.5. Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:
a) – os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as
comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes;
b) – os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos,
segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003;
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c) – os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao
PRONAF – DAP Jurídica) sobre os Grupos Informais (agricultores familiares, detentores de
Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Física, organizados em grupos) e estes sobre os
Fornecedores Individuais (detentores de DAP Física);
6.6 Caso a Ex. não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de
projetos de fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com os projetos dos demais
grupos, em acordo com os critérios de seleção e priorização citados nos itens 6.1, 6.4 e 6.5;
6.7. No caso de empate pelos participantes, será realizado sorteio entre eles, na forma do art.
45, § 2º da Lei 8.666/1993 e suas alterações, para que se identifique o vencedor de cada item.
7. Amostras:
7.1. Poderá ser solicitada uma amostra do produto, caso este seja processado ou semiprocessado. Caso a amostra não esteja dentro do padrão de qualidade estabelecido pelas
legislações vigentes e com características organolépticas aceitáveis, a proponente será
desclassificada.
8. Características do Produto:
8.1. Especificação Técnica dos Gêneros Alimentícios:
Deve-se priorizar os gêneros alimentícios da safra do ano de entrega do produto à escola dando
preferência, sempre que possível, aos alimentos orgânicos e/ou agroecológicos.
8.2. Ponto de Entrega:
8.2.1. Os produtos deverão ser entregues na Cantina Central da Secretaria Municipal de
Educação, localizado na rua: Álvaro Bezerra, s/n, Bairro Morumbi, Maracás – Bahia, de segunda
à sexta-feira, das 08:00 às 16:00 horas, mediante prévio contato pelo telefone (73) 3533-2121,
arrumados e devidamente embalados, após solicitação da Divisão de Alimentação Escolar,
conforme Anexo I do Edital.
8.3. Período de Fornecimento:
8.3.1. A partir do mês de Março de 2021, conforme Cronograma de entrega semanal ou de
acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Educação, após solicitação da Cantina
Central, podendo ser prorrogado conforme a Lei 8.666/93.
A entrega dos gêneros alimentícios deverá respeitar o cronograma abaixo:
Produto

Quantidade

Local de Entrega

Periodicidade de Entrega
(semanal ou quinzenal)

8.4. Previsão e Quantidade de Gêneros Alimentícios a serem Adquiridos:
As quantidades de gêneros alimentícios a serem adquiridos são estimadas com base nos
cardápios elaborado pelo (a) nutricionista da Secretaria Municipal de Educação e executado
pelas escolas.
9. Resultado:
A CPL divulgará o resultado do processo após a conclusão dos trabalhos desta Chamada Pública
nos meios de comunicação comumente utilizados pela Administração.
10. Contratação:
10.1. O modelo de contrato de Compra e Venda de gêneros alimentícios que deverá ser
celebrado entre o Município de Maracás e o (s) Vendedor(es) habilitados nesta chamada pública
será feito conforme o Anexo III;
10.2. Uma vez declarado vencedor, o Proponente deverá assinar o contrato de Compra e Venda
de gêneros alimentícios, de acordo com o modelo apresentado no Anexo III;
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10.3. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural deve
respeitar o valor máximo de R$: 20.000,00 (vinte mil reais), por Declaração de Aptidão ao
PRONAF (DAP/ano), conforme Resolução CD/FNDE nº 26 de 17 de Junho de 2013.
10.4 Para comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o
resultado do número de agricultores familiares, munidos de DAP Familiar, inscritos na DAP
Jurídica multiplicado pelo limite individual de comercialização, utilizando a seguinte fórmula:
Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares (DAPs Familiares) inscritos na
DAP Jurídica X R$: 20.000,00 (vinte mil reais).
11. Pagamento das Faturas:
Os pagamentos dos fornecimentos feitos pelo fornecedor de agricultura familiar ou
empreendedor familiar rural habilitado, como consequência da comercialização de gêneros
alimentícios, serão realizados pela Secretaria Municipal de Educação de Maracás – Bahia.
12. Responsabilidade dos Fornecedores:
12.1. Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a todas as
exigências legais e regulatórias para tanto e que possuem autorização legal para fazer a
proposta, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, às penalidades da legislação civil e penal
aplicáveis;
12.2. O fornecedor compromete a fornecedor os gêneros alimentícios conforme o disposto no
padrão de identidade e qualidade estabelecida na legislação vigente e as especificações
técnicas, elaborado pelo nutricionista contratado pelo município;
12.3. O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos preços estabelecidos
nesta Chamada Pública até o final do contrato;
12.4. O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios para as Escolas de Educação
Básica conforme cronograma de entrega definido pela Secretaria Municipal de Educação.
13. Fatos supervenientes:
13.1. Os eventos previstos nesta Chamada Pública estão diretamente subordinados à realização
e ao sucesso das diversas etapas do processo. Na hipótese de ocorrência de fatos
supervenientes à sua publicação, que possam vir a prejudicar o processo e/ou por determinação
legal ou judicial, ou ainda por decisão do Programa de Compra Direta Local, poderá haver:
a) Aditamento do processo;
b) revogação deste edital ou sua modificação no todo ou em parte.
14. Irrevogabilidade e Irretratabilidade:
14.1. Observado o disposto no item nove acima, após a divulgação do resultado das ofertas
objeto desta Chamada Pública o Programa de Compra Direta Local considera-se, para todos os
fins, que o registro de preços de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural estará
concretizada.
15. Dos Recursos Administrativos:
15.1. Das decisões proferidas decorrentes da presente chamada pública, caberão recursos. Na
fase inicial na forma de IMPUGNAÇÂO do edital e nas seguintes, na forma de recursos
administrativos, nos dois casos protocolizando a solicitação de forma a questionar os ditames do
edital ou recorrendo das decisões tomadas pela Comissão. O prazo máximo para as
impugnações será de 02 (dois) dias úteis anteriores a data da abertura das propostas e 02 dias
úteis para recursos contra as decisões tomadas pela Comissão.
16. Disposições Gerais:
16.1. As informações da presente Chamada Pública poderá ser obtida no Setor de Compras e
Licitações, no endereço indicado no preâmbulo, no horário de 08:00 às 12:00 horas, de segunda
a sexta-feira, Editais e seus anexos ou através do “e-mail”: licitacaomaracas@gmail.com;
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16.2. A participação de qualquer proponente Vendedor no processo implica a aceitação tácita,
incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições, assim como dos
seus anexos.
17. Foro:
A presente Chamada Pública é regulada pelas leis brasileiras, sendo exclusivamente competente
o foro do Município de Maracás – Bahia para conhecer e julgar quaisquer questões dele
decorrentes.
Maracás – Bahia, 21 de Janeiro de 2021.
___________________________
Ednaldo da Silva Campos
Presidente da Comissão P. de Licitação

PARECER JURÍDICO
Este edital obedece aos requisitos e atende a todas as formalidades exigidas pela lei nº
8.666/93, estando de acordo com as respectivas disposições legais, sendo esta assessoria
jurídica pela concretização da avença.
________________________
Hyone dos Santos Ribeiro
Procuradora Geral do Município
Decreto n° 357/2019
OAB/BA 46.910
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ANEXO I
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO GERAL DO OBJETO
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021
ESTIMATIVA DE PREÇO MÉDIO DA AGRICULTURA FAMILIAR.
Item

Qtd

1

1.000

2

1500

3

120

4

1800

5

2000

Unid
Descrição
.
Unid. ABACAXI- fruto de tamanho médio a grande
(entre 15 a 20cm), acondicionada de forma a
evitar danos físicos, apresentando-se íntegras
com grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o
consumo. Ausência de parasitas, sujidades,
larvas e corpos estranhos aderidos à casca,
com características íntegras e de primeira
qualidade. Podendo ser orgânico. Caixas
plásticas (707200512)
Kg
ABÓBORA- fruto de tamanho grande limpa, de
primeira e acondicionada de forma a evitar
danos físicos, apresentando-se íntegras com
grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o
consumo. Ausência de parasitas, sujidades,
larvas e corpos estranhos aderidos à casca,
com características íntegras e de primeira
qualidade. Podendo ser orgânico. Caixas
plásticas com 10 a 50kg- cada unidade
contendo cerca de 2,0 a 5,0 kg (707200517)
Kg
AÇAFRÃO DA TERRA - (cúrcuma) - o,
constituído por frutos maduros de espécimes
vegetais genuínos, inteiros ou em pó, sãos,
limpos e dessecados. Aspecto: fruto alongado,
dessecado ou pó homogêneo, fino ou grosso.
Cor: verde-pardacenta. Cheiro: aromático.
Sabor: próprio. Embalagem: polietileno,
transparente, resistente, atóxica, de 100g,
com dizeres de rotulagem, data de validade e
fabricação. Validade mínima de 06 meses a
contar da data de entrega. Embalagem de
100gr. (777205653)
Kg
AIPIM, Raiz no estado in natura, sãs, de
primeira qualidade, coloração uniforme;
isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas
e corpos estranhos aderidos à casca. Não
deve apresentar quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica. Podendo ser
orgânico. Caixas plásticas (707200520)
Unid. ALFACE, hortaliça fresca, com folhas íntegras
e de primeira qualidade; limpa, lavada ou
escovada, coloração uniforme; isenta de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície externa.
Podendo ser de origem hidropônica. Não deve
apresentar quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico.

Marca

P. Unit.
R$ 3,99

Total
Previsto
R$3.990,00

R$ 2,66

R$ 3.990,00

R$ 20,50

R$ 2.460,00

R$ 2,62

R$ 4.716,00

R$ 2,09

R$ 4.180,00
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Caixas plásticas. (707200522)
BANANA DA PRATA, fruto médio, limpo e
acondicionado de forma a evitar danos físicos,
mecânicos ou biológicos; íntegro, limpo, de
vez (por amadurecer), apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo.
Ausência de parasitas, sujidades, larvas e
corpos estranhos aderidos à casca. Podendo
ser orgânico. Caixas plásticas- cada unidade
contendo cerca de 120gr. Sendo 1kg mais ou
menos ou 10 bananas. (707200524)
Kg
BANANA DA TERRA, fruto médio, limpo e
acondicionado de forma a evitar danos físicos,
mecânicos ou biológicos; íntegro, limpo, de
vez (por amadurecer) apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo.
Ausência de parasitas, sujidades, larvas e
corpos estranhos aderidos à casca. Podendo
ser orgânico. Caixas plásticas- cada unidade
contendo cerca de 120gr. Sendo 1kg mais ou
menos ou 10 bananas. (707200526)
Kg
BATATA DOCE, tubérculo no estado in natura,
genuínas, sãs, de primeira qualidade, lavado
ou escovado, coloração uniforme; isentos de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à casca. Não deve
apresentar quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico.
Saco de nylon contendo 10 a 50 kg.
(707200529)
Kg
BATATA INGLESA (batatinha), tubérculo no
estado in natura, genuínas, sãs, de primeira
qualidade, lavado ou escovado, coloração
uniforme; isentos de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos
à casca. Não deve apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica ou biológica.
Podendo ser orgânico. Sacos de nylon
contendo 10 a 50kg (707200531)
Kg
BETERRABA, tubérculo no estado in natura,
genuínas, sãs, de primeira qualidade, lavado
ou escovado, coloração uniforme; isentos de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à casca. Não deve
apresentar quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico.
Sacos de nylon contendo 10 a 50 kg.
(707200534)
Unid. BROCOLIS verde, novo, cabeça bem fechada,
de 1ªqualidade, não pode estar amarelado.
Caixa plástica com a 10 a 50 kg cada unidade
contendo cerca de 1,0 a 2,5 cada.
(707203488)
Kg
CENOURA, raiz tuberosa, suculenta, de
tamanho médio no estado in natura,
genuínas, sãs, de primeira qualidade,
Kg

R$ 2,89

R$ 26.010,00

R$ 4,57

R$ 18.280,00

R$ 3,15

R$ 12.600,00

R$ 5.25

R$ 21.000,00

R$ 3,37

R$ 2.359,00

R$ 4,54

R$ 908,00

R$ 3,82

R$ 11.460,00

Página 10 de 29

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LUZZK8SQAIRPZS9FJUQSVA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
28 de Janeiro de 2021
37 - Ano - Nº 3949

Maracás

13

1000

Kg

14

2500

MLH

15

1000

MLH

16

40

Kg

17

1.000

MLH

18

700

Kg

19

4.000

Kg

escovada, coloração uniforme; isentas de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície externa. Não
deve apresentar quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica. Podendo ser
orgânico. Sacos de nylon contendo 10 a 50kg.
(207200536)
CHUCHU, fruto de tamanho médio, com
características íntegras e de primeira
qualidade; lavado ou escovado, coloração
uniforme; isentos de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos
à casca. Não deve apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica ou biológica.
Podendo ser orgânico. Sacos de nylon
contendo 10 a 50 kg. (707200536)
COENTRO, hortaliça fresca, com folhas
íntegras e de primeira qualidade; limpa,
lavada ou escovada, coloração uniforme;
isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas
e corpos estranhos aderidos à superfície
externa. Não deve apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica ou biológica.
Podendo ser orgânico. Acondicionada em
caixas plásticas. (707200537)
CEBOLINHA, hortaliça fresca, com folhas
íntegras e de primeira qualidade; limpa,
lavada ou escovada, coloração uniforme;
isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas
e corpos estranhos aderidos à superfície
externa. Não deve apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica ou biológica.
Podendo ser orgânico. Acondicionada em
caixas plásticas. (707200538)
CORANTE (100% natural) embalagem deve
conter informações referentes ao produto,
data de fabricação e validade, além de
informações do fabricante. Validade mínima
de 06 meses a contar da data de entrega.
Embalagem de 100 gr. (707203019)
COUVE, hortaliça fresca, com folhas íntegras e
de primeira qualidade; limpa, lavada ou
escovada, coloração uniforme; isenta de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície externa. Não
deve apresentar quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica. Podendo ser
orgânico. Acondicionada em caixas plásticas.
(707200539)
FARINHA DE MANDIOCA, torrada, de primeira
qualidade, seca, fina, branca, composição
nutricional mínima: 82% de carboidratos e
320 kcal. Pacotes de 1kg. (707200540)
GOIABA, fruto de tamanho médio, fresco, de
vez (por amadurecer) apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo, com
características íntegras e de primeira
qualidade; limpo, lavado, coloração uniforme;

R$ 2,62

R$ 2.620,00

R$ 2,13

R$ 5.325,00

R$ 2,01

R$ 2.010,00

R$ 17,01

R$ 680,40

R$ 2,09

R$ 2.090,00

R$ 4,18

R$ 2.926,00

R$ 4,49

R$ 17.960,00
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isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas
e corpos estranhos aderidos à superfície
externa. Não deve apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica ou biológica.
Podendo ser orgânico. Acondicionada em
caixas plásticas. (707200541)
Unid. LARANJA (Pocan) fruto de tamanho médio,
com características íntegras e de primeira
qualidade; fresco, limpo, de vez (por
amadurecer) e coloração uniforme
apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas
para o consumo; isento de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos
à superfície externa, e de origem orgânica.
Não deve apresentar quaisquer lesões de
origem física, mecânica ou biológica. Podendo
ser orgânico. Sacos de nylon contendo 100
unidades. (707200542)
Unid. Laranja- fruto de tamanho médio, com
características íntegras e de primeira
qualidade; fresco, limpo, de vez (por
amadurecer) e coloração uniforme
apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas
para o consumo; isento de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos
à superfície externa, e de origem orgânica.
Não deve apresentar quaisquer lesões de
origem física, mecânica ou biológica. Podendo
ser orgânico. Sacos de nylon contendo 100
unidades. (707200546)
Kg
MAMÃO, fruto de tamanho médio, com
características íntegras e de primeira
qualidade; fresco, de vez (por amadurecer),
limpo, coloração uniforme, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo; aroma,
cor e sabor típicos da espécie; isento de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície externa. Não
deve apresentar quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica. Podendo ser
orgânico. Acondicionada em caixas plásticas.
(707200547)
Kg
MANGA, fruto de tamanho médio, com
características íntegras e de primeira
qualidade; fresco, de vez (por amadurecer),
limpo, coloração uniforme, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo; aroma,
cor e sabor típicos da espécie; isento de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície externa. Não
deve apresentar quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica. Podendo ser

R$ 0,72

R$ 5.040,00

R$ 0,64

R$ 5.120,00

R$ 2,52

R$ 1.260,00

R$ 3,07

R$ 12.280,00
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orgânico. Acondicionada em caixas plásticas.
(707200548)
Kg
MARACUJINA, fruto de tamanho médio, com
características íntegras e de primeira
qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme;
aroma, cor e sabor típicos da espécie,
apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas
para o consumo; isento de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos
à superfície externa. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física, mecânica
ou biológica. Podendo ser orgânico. Sacos
plásticos contendo 10 a 50kg. (707200551)
Kg
MELANCIA fruto de tamanho médio, com
características íntegras e de primeira
qualidade; fresco, de vez (por amadurecer),
limpo, coloração uniforme, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo; aroma,
cor e sabor típicos da espécie. Podendo ser
orgânico. Acondicionada em caixas plásticas.
(707200553)
Kg
MELÃO, fruto de tamanho médio, com
características íntegras e de primeira
qualidade; fresco, de vez (por amadurecer),
limpo, coloração uniforme, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo; aroma,
cor e sabor típicos da espécie; isento de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície externa. Não
deve apresentar quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica. Podendo ser
orgânico. Acondicionada em caixas plásticas.
(707200554)
Kg
PIMENTA COMINHO MOÍDO puro, constituído
por frutos maduros de espécimes vegetais
genuínos, inteiros ou em pó, sãos, limpos e
dessecados. Aspecto: fruto alongado,
dessecado ou pó homogêneo, fino ou grosso.
Cor: verde-pardacenta. Cheiro: aromático.
Sabor: próprio. Embalagem: polietileno
transparente, resistente, atóxica, de 100g,
com dizeres de rotulagem, data de validade e
fabricação. Validade mínima de 06 meses a
contar da data de entrega. Embalagem de
100gr. (707203004)
Unid. MILHO VERDE, IN NATURA, ESPIGAS
GRANDES, LIMPAS E DE BOA QUALIDADE.
Acondicionada em caixas plásticas.
(777207003)
Kg
PIMENTÃO, fruto fresco de tamanho médio,
com características íntegras e de primeira
qualidade; verde, limpo; isento de sujidades,
insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos
aderidos à superfície externa. Não deve

R$ 3,89

R$ 9.725,00

R$ 1,34

R$ 20.100,00

R$ 3,13

R$ 3.130,00

R$ 25,57

R$ 1.654,20

R$ 1,10

R$ 3.850,00

R$ 3,36

R$ 2.352,00
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apresentar quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico.
Acondicionada em caixas plásticas.
(707200557)
Kg
TOMATE, fruto fresco de tamanho médio, com
características íntegras, apresentando-se
mesclado (maduro e de vez) e de primeira
qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme;
apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte
e a conservação em condições adequadas
para o consumo; isento de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos
à superfície externa. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física, mecânica
ou biológica. Podendo ser orgânico.
Acondicionada em caixas plásticas.
(707200559)
Kg
REPOLHO BRANCO, hortaliça de folhas
enoveladas, tamanho grande, com
características íntegras e de primeira
qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme;
aroma, cor e sabor típicos da espécie; isento
de sujidades, insetos, parasitas, larvas e
corpos estranhos aderidos à superfície
externa. Não deve apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica ou biológica.
Podendo ser orgânico. Caixas plásticas com 10
a 50 kg- cada unidade contendo cerca de 1,0
a 2,5 kg. (707200565)
Kg
Cebola roxa, firme, limpa, lisa, sem ruga, bem
formada, de aparência e cor roxa vivo,
tamanho entre 12 e 17 cm de comprimento
máximo 2,5. Não deve apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica ou biológica.
Sacos de nylon contendo 10 a 50kg.
(777205654)
Kg
Repolho roxo, hortaliça de folhas enoveladas,
tamanho grande, com características íntegras
e de primeira qualidade; fresco, limpo,
coloração uniforme; aroma, cor e sabor típicos
da espécie; isento de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos
à superfície externa. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física, mecânica
ou biológica. Podendo ser orgânico. Caixas
plásticas com 10 a 50 kg- cada unidade
contendo cerca de 1,0 a 2,5 kg. (777205655)
Unid. Coco Seco - Fruta oleaginosa, tipo coco seco,
de primeira qualidade, com casca
apresentando tamanho e conformação
uniformes, isenta de fermentação e mofo,
ausência de sujidade, parasitas e larvas.
Acomodados em caixas plásticas.
(777205656)
Kg
ALHO in natura, de primeira sem a réstia,
embalagem com identificação do produto,
marca do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e registro no Ministério da
Agricultura. Caixas com 10 kg (2020258)

R$ 4,16

R$ 24.960,00

R$ 3,51

R$ 2.457,00

R$ 3,91

R$ 1.955,00

R$ 4,32

R$ 648,00

R$ 3,58

R$ 2.864,00

R$ 24,14

R$ 4.828,00
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Limão comum fresco, frutos com 60 a 70% de
maturação, cor amarela esverdeada, com
aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, com
polpa firme e intacta, 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. Acondicionada em
caixas plásticas. (777205658)
Geléia de fruta 100% natural, sem
conservantes, sabores diversos.
características: de primeira qualidade. A
embalagem deve estar intacta, bem vedada e
deve constar: data de fabricação, prazo de
validade, ingredientes, informações
nutricionais e peso. Embalagem de vidro de
até 1kg (300gr, 450gr, 750gr e 1kg)
(777205659)
Aipim sem casca congelado acondicionado em
embalagem resistente à manipulação, ao
transporte e transparente. Apresentar rótulo
com as seguintes informações: época da
colheita, nome do produtor, registro,
localidade, data de produção e validade; peso.
Acondicionada em embalagem resistente a
manipulação. (777205660)
Tapioca natural fresca, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido. Acondicionada em
pacotes resistentes. (777205661)
Biscoito polvilho tipo avoador- de primeira
qualidade, produto a base de tapioca, textura
crocante, livres de contaminação química,
física ou biológica, acondicionada em sacos
transparentes, atóxicos e lacrada, dentro dos
padrões estabelecidos pela vigilância sanitária.
Acondicionada em sacos transparentes,
atóxicos e lacrada. (777205662)
Polpa de fruta, natural, congelada, sabores
diversos. Produto obtido a partir de frutas,
conteúdo líquido pasteurizado, não contendo
adição de açúcar. Ausente de substâncias
estranhas. Produto congelado, não
fermentado e sem conservantes. Embalagem
contendo 1,0 kg (777205663)
Massa de puba, extraído da mandioca a
embalagem íntegra de 1,0 kg de peso liquido.
a embalagem deve conter etiqueta de
identificação e data de fabricação. Embalagem
íntegra contendo 1,0 kg. (777205664)
Manteiga de leite: - composição: creme de
leite, sal iodado e fermento lácteo; - validade
mínima de 48 (quarenta e oito) dias, contados
a partir do recebimento do produto; - demais
condições de acordo com as normas de
saúde/sanitárias vigentes (anvisa, sif e
outras). Embalagem íntegra contendo 1kg
(777205665)
Pepino japonês- fruto fresco de tamanho

R$ 4,65

R$ 1.395,00

R$ 25,60

R$ 7.680,00

R$ 4,27

R$ 6.405,00

R$ 6,79

R$ 2.037,00

R$ 23,29 R$ 13.974,00

R$ 7,12

R$ 17.800,00

R$ 5,50

R$ 1.650,00

R$ 29,99

R$ 2.999,00

R$ 2,74

R$ 1.370,00
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médio, com características íntegras de
primeira qualidade; fresco, limpo, coloração
uniforme; apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo; isento de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície externa. Não
deve apresentar quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica. Podendo ser
orgânico. Acondicionada em caixas plásticas
contendo 10 a 20 kg. (777206995)
Couve- flor- hortaliça fresca com flor e folhas
em noveladas, tamanho grande íntegras e de
primeira qualidade; limpa, lavada ou
escovada, coloração uniforme; isenta de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície externa. Não
deve apresentar quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica. Podendo ser
orgânico. Caixas plásticas contendo de 6 a 8
unidades. (777206996)
CAXIXE - fruto de tamanho grande limpa, de
primeira e acondicionada de forma a evitar
danos físicos, apresentando-se íntegras com
grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o
consumo. Ausência de parasitas, sujidades,
larvas e corpos estranhos aderidos à casca,
com características íntegras e de primeira
qualidade. Podendo ser orgânico. Caixa
plásticas com 10 a 50 kg - cada unidade
contendo cerca de 2 a 5kg (777206997)
COCO LICURI - Fruta oleaginosa, tipo coco
seco, de primeira qualidade, com casca
apresentando tamanho e conformação
uniformes, isenta de fermentação e mofo,
ausência de sujidade, parasitas e larvas.
Embalagens de 1 kg (777206998)
BANHA DE PORCO - Sem conservantes.100%
natural. Embalada em recipiente plástico,
atóxico. Conter rótulo com procedência, data
de fabricação e prazo de validade. Embalagem
plástica transparente contendo 500 gr.
(777206999)
MARACUJÁ DO MATO -fruto de tamanho
médio, com características íntegras e de
primeira qualidade; fresco, limpo, coloração
uniforme; aroma, cor e sabor típicos da
espécie, apresentando grau de maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo; isento de
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície externa. Não
deve apresentar quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica. Podendo ser
orgânico. Sacos plásticos contendo 10 a 50 kg
(777207000)

R$ 5,06

R$ 1.518,00

R$ 3,02

R$ 604,00

R$ 19,00

R$ 3.800,00

R$ 17,33

R$ 2.599,50

R$ 3,63

R$ 5.445,00
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50

1.200

Kg

51

250

Kg

52

400

Kg

53

400

Un

54

100

Un

55

100

Kg

56

3.000

Kg

57

50.000

Lt

Amendoim com casca- grupo com casca,
selecionado classe miúdo tipo 1, constituído
de grãos íntegros, sãos, limpos e de primeira
qualidade; sem fermentação e morfo; inseto
de sujidades, parasitas e larvas,
acondicionados em sacos plásticos contendo
50 kg. (777207001)
ABACATE - fruto de primeira qualidade, casca
lisa, verde in natura, apresentando grau de
maturação que permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo no
prazo de uma semana. Com ausência de
sujidades, parasitas e larvas. (777208416)
ABOBRINHA ITALIANA- fruto de boa
qualidade, tamanho e coloração uniformes,
isenta de materiais terrosos e umidades
externa anormal, sem danos físicos e
mecânicos oriundos de manuseio e transporte.
(777208417)
ALFACE AMERICANA- hortaliça fresca,
tamanho e coloração uniforme, firme e
intacta, isenta de material terroso e umidade,
livre de resíduos de fertilizantes, sujidades,
parasitas e larvas, sem danos físicos e
mecânicos oriundos de manuseio e transporte.
(777208418)
RÚCULA - hortaliça fresca, tamanho e
coloração uniforme, firme e intacta, isenta de
material terroso e umidade, livre de resíduos
de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas,
sem danos físicos e mecânicos oriundos de
manuseio e transporte. (777208419)
VAGEM- in natura, coloração verde
característica, fresca, íntegros, sem pontas
escuras, sem sinais de deterioração e
maduras. Para consumo na semana da
entrega. (777208420)
CEBOLA BRANCA, bulbo de tamanho médio,
com características íntegras e de primeira
qualidade; isentos de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos
à casca. Não deve apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica ou biológica.
Podendo ser orgânico. (2020331)
Leite in natura pasteurizado em saco de um
litro tipo B, peso líquido de 1000ml,
embalagem plástica resistente, teor de
gordura de 3% embalagem contendo
informações dos ingredientes, composição
nutricional, data de fabricação, prazo de
validade e registro no M.A. (707203032)

R$ 11,63 R$ 13.956,00

R$ 6,73

R$ 1.682,50

R$ 3,77

R$ 1.508,00

R$ 2,68

R$ 1.072,00

R$ 2,50

R$ 250,00

R$ 10,58

R$ 1.058,00

R$ 3,95

R$ 11.850,00

R$ 3,86

R$
193.000,00

TOTAL GERAL

R$
541.440,60
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ANEXO II
MODELOS DE PROJETO DE VENDA
MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS FORMAIS

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº
I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
GRUPO FORMAL
1. Nome do Proponente

2. CNPJ

3. Endereço

4. Município/UF

5. E-mail

6. DDD/Fone

8. Nº DAP Jurídica

9. Banco

12. Nº de Associados

13. Nº de Associados de acordo com a Lei nº 11.326/2006

14. Nº de Associados com DAP Física

15. Nome do representante legal

16. CPF

17. DDD/Fone

7. CEP
10. Agência Corrente

18. Endereço

11. Conta Nº da Conta

19. Município/UF
II - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC

1. Nome da Entidade

2. CNPJ

3. Município/UF

4. Endereço

5. DDD/Fone

6. Nome do representante e e-mail

7. CPF
III - RELAÇÃO DE PRODUTOS

1. Produto

2. Unidade

3. Quantidade

4. Preço de Aquisição*
4.1. Unitário

5. Cronograma de
Entrega dos
produtos

4.2. Total

OBS: * Preço publicado no Edital n xxx/xxxx (o mesmo que consta na chamada pública).
Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento.
Assinatura do Representante do Grupo Formal
Local e Data

Fone/E-mail:
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MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS INFORMAIS
PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº
I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
GRUPO INFORMAL
1. Nome do Proponente

2. CPF

3. Endereço

4. Município/UF

6. E-mail (quando houver)

7. Fone

8. Organizado por Entidade Articuladora ( ) Sim ( ) Não

9.Nome da Entidade Articuladora
(quando houver)

5. CEP

10. E-mail/Fone

II - FORNECEDORES PARTICIPANTES

1. Nome do
Agricultor (a)
Familiar

2. CPF

3. DAP

4. Banco

5. Nº Agência

6. Nº Conta
Corrente

III- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
1. Nome da Entidade

2. CNPJ

3. Município

4. Endereço

5. DDD/Fone

6. Nome do representante e e-mail

7. CPF
III - RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS

1. Identificação do Agricultor (a)
Familiar

2. Produto

3. Unidade

4. Quantidade

5. Preço de Aquisição* /Unidade

6.Valor Total
Total agricultor
Total agricultor
Total agricultor
Total agricultor
Total agricultor

Total do projeto
OBS: * Preço publicado no Edital n xxx/xxxx (o mesmo que consta na chamada pública).
IV - TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO
1. Produto

2. Unidade

3. Quantidade

4. Preço/Unidade

5. Valor Total por Produto

6. Cronograma de Entrega dos
Produtos
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Total do projeto:
Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento.
Local e Data:

Assinatura do Representante do Grupo Informal

Fone/E-mail:
CPF:

Local e Data:

Agricultores (as) Fornecedores (as) do Grupo Informal

Assinatura

MODELO PROPOSTO PARA OS FORNECEDORES INDIVIDUAIS
PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº
I- IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
FORNECEDOR (A) INDIVIDUAL
1. Nome do Proponente

2. CPF

3. Endereço

4. Município/UF

6. Nº da DAP Física

7. DDD/Fone

9. Banco

5.CEP
8.E-mail (quando houver)

10.Nº da Agência

11.Nº da Conta Corrente
II- Relação dos Produtos
Preço de Aquisição*

Produto

Unidade

Quantidade
Unitário

Total

Cronograma de
Entrega dos
produtos

OBS: * Preço publicado no Edital n
xxx/xxxx (o mesmo que consta na
chamada pública).
III - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
Nome

CNPJ

Município

Endereço

Fone

Nome do Representante Legal

CPF

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento.
Local e Data:

Assinatura do Fornecedor Individual

CPF:

Observação: emitir em papel timbrado da empresa.
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ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO N.º ___/2021.
Contrato de Aquisição de
Gêneros
Alimentícios da Agricultura
Familiar que entre si Fazem
o Município de Maracás e o
Sr. ----------.
O FUNDO DE MANUTENCÃO E DESENOLVIMENTO DA EDUCACÃO BÁSICA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede na Rua Vicente Mariniello, nº 02, Bairro Centro, Maracás, Estado da
Bahia, inscrito no CNPJ n. 30.798.306/0001-04, representada neste ato pela sua Gestora, a Srª.
Adineide de Novaes Santos, brasileira, casada, Coordenadora Pedagógica, portadora do RG: --SSP/BA e CPF: ---, residente e domiciliado na Rua: ------, nº ---, Bairro Centro, Maracás – Bahia,
CEP: 45.360-000, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e o Sr. ------, situado (a) na
------, escrito (a) sob CPF sob o nº ------, Maracás - Bahia, doravante denominado (a) CONTRATADO
(a), resolve de comum acordo afirmar o presente contrato ao Processo Administrativo, nº 49/2021 e
Chamada Pública nº 01/2021, fundamentados nas disposições do art. 14 da Lei n.º 11.947, de
16/06/2009 e art. 26 as resolução FNDE/CD nº 26/2013 e a Resolução n° 04 do FNDE de
02/04/2015, resolve celebrar o presente contrato mediante as cláusulas seguem:
CLÁUSULA I:
É objeto desta contratação: A aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do

empreendedor familiar rural, destinados ao preparo da merenda dos alunos das Escolas da rede
Municipal de Ensino durante o retorno às aulas presenciais, Para cumprimento do Programa de
Alimentação Escolar - PNAE, durante o ano letivo de 2021, de acordo com a Lei nº 11.947, de
16/07/2009, Resolução nº 26 do FNDE, de 17/06/2013 e Resolução n° 4 do FNDE de
02/04/2015.
CLÁUSULA II:
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios e leite da Agricultura Familiar ao
CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar, parte integrante deste Instrumento.
CLÁUSULA III:
O limite individual de venda de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural será de até R$: 20.000,00 (vinte mil reais) por Declaração de Aptidão ao PRONAF –
DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de
Alimentação Escolar.
CLÁUSULA IV:
O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de
Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do fornecimento até o término da
quantidade adquirida ou até 31/12/2021.
a. Entregar os produtos conforme proposta de preço apresentada na licitação, dentro do prazo de
validade e/ou vida útil dos mesmos;
b. Repor os produtos dentro do prazo de validade e/ou vida útil, no caso de qualquer alteração
dos mesmos;
c. Seguir programação da Secretaria Municipal de Educação quanto à data, horário, local,
quantidade e qualidade a serem entregues;
d. As quantidades dos produtos são estimadas, e a Secretaria Municipal de Educação não se
obriga a adquirir suas totalidades, fazendo de acordo com o desenvolvimento das atividades,
observando-se o que dispõe o parágrafo 1° do art.65 da Lei Federal n° 8.666/93;
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e. Reserva-se a CONTRATANTE o direito de controlar periodicamente a qualidade dos produtos,
enviando amostras para serem analisadas em órgãos oficiais com o objetivo de verificar se os
produtos estão dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde;
f.

Os gêneros de estoque e perecíveis deverão ser entregues na Cantina Central da Secretaria
Municipal de Educação em período determinado e conforme planilha de distribuição
disponibilizada pelo Setor de Nutrição e Merenda Escolar;

g. Obedecer ao horário das entregas dos produtos na rua: Álvaro Bezerra, s/n, Bairro Morumbi,
Maracás – Bahia, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 16:00 horas, mediante prévio contato
pelo telefone (73) 3533-2121/2115, arrumados e devidamente embalados
h. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues em veículos adequados para transporte de
alimento perecível; e acondicionados em caixas plásticas específicas para transporte de
hortifrúti;
i.

Os produtos entregues estarão sujeitos à devolução no ato do recebimento caso não
preservem suas características sensoriais (odor, cor, textura, aspecto geral), ou que
apresentem condições insatisfatórias para o consumo;

j.

Reserva-se a contratante o direito de controlar inicialmente e periodicamente seus
fornecedores através de visitas que visam fiscalizar o controle higiênico sanitário do local de
fabricação, estocagem e distribuição dos gêneros alimentícios.

CLÁUSULA V:
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos
quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar o valor
total de R$: ___ (______________________), sendo que o valor mensal será de acordo com a
autorização de fornecimento emitida pelo setor responsável.
CLÁUSULA VI:
No valor mencionado na cláusula quinta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e
materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e
quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente
contrato, por responsabilidade exclusiva do contratado.
CLÁUSULA VII:
As despesas decorrentes deste instrumento de contrato correrão por conta do Orçamento do
Município CONTRATANTE, cujo empenho deverá ser efetuado no valor, à conta do elemento de
despesa, em decorrência das seguintes programações:
PROJETO/ATIVIDADE / ELEMENTO DE DESPESA:

Despesa

Código da Dotação

Descrição da Dotação

Compl. do
Elemento

77

07.07.2.009.3.3.90.30.00.00.00.00

33903011000000

107

07.07.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00

121

07.07.2.011.3.3.90.30.00.00.00.00

122

07.07.2.011.3.3.90.30.00.00.00.00

123

07.07.2.011.3.3.90.30.00.00.00.00

124

07.07.2.011.3.3.90.30.00.00.00.00

125

07.07.2.011.3.3.90.30.00.00.00.00

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - Fonte
de Recurso: 4 - CONT. AO PROG. ENS.
FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉESCOLA -Fonte de Recurso: 4 - CONT. AO PROG.
ENS. FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR - Fonte de Recurso: 15 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR - Fonte de Recurso: 15 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR - Fonte de Recurso: 15 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR - Fonte de Recurso: 15 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO

33903011000000
33903011000000
33903011000000
33903011000000
33903011000000
33903011000000
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126

07.07.2.011.3.3.90.30.00.00.00.00

127

07.07.2.011.3.3.90.30.00.00.00.00

205

07.07.2.055.3.3.90.30.00.00.00.00

ESCOLAR - Fonte de Recurso: 15 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR - Fonte de Recurso: 15 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR - Fonte de Recurso: 15 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL – CRECHE Fonte de Recurso: 4 - CONT. AO PROG. ENS.
FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO
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33903011000000
33903011000000
33903011000000

CLÁUSULA VIII:
O CONTRATANTE, após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu
pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior.
Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação
da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA IX:
O descumprimento de qualquer das cláusulas estabelecidas neste contrato sujeitará a Contratada às
sanções previstas na Lei nº 8.666/93, mantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
PARÁGRAFO ÚNICO – O Contratado pagará ao Contratante o valor correspondente a 0,4% (zero
vírgula quatro por cento) sobre o valor do contrato, por cada dia de atraso na entrega dos alimentos,
além da retenção do pagamento, enquanto perdurarem quaisquer pendências da Contratada, justo
ao Contratante.
CLÁUSULA X:
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de
Compra, os Termos de Recebimento, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto
de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos
anexos, estando à disposição para comprovação.
CLÁUSULA XI:
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados
ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA XII:
O CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos sobre os interesses particulares
poderá:
a. Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse
público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
b. Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c. Fiscalizar a execução do contrato;
d. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve
respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou
a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA XIII:
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA XIV:
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade
Executora e do Conselho de Alimentação Escolar – CAE.
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CLÁUSULA XV:
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º 02/2019, pela Resolução CD/FNDE nº
26 de 17 de Junho de 2013 e Resolução CD/FNDE nº 04, de 02 de Abril de 2015, pela Lei n.º 11.947,
de 16/06/2009, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso.
CLÁUSULA XVI:
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes,
resguardada as suas condições essenciais.
CLÁUSULA XVII:
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que
somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por fac-simile transmitido pelas
partes.
CLÁUSULA XVIII:
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante
Cláusula XVII, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou
interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
a. Por acordo entre as partes;
b. Pela inobservância de qualquer de suas condições;
c. Qualquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA XIX:
O início da vigência do presente contrato fica vinculado à data da assinatura do mesmo, ou seja,
_____/02/2021, assim como o seu término em 31/12/2021, podendo ser prorrogado se houver
interesse de ambas as partes e por prazo estabelecido pela Administração, tudo em conformidade
com o que preceitua a Lei 8.666/93, no que se refere à duração e prorrogação de prazo, e que possa
ser aplicado ao presente contrato.
CLÁUSULA XX:
E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e
forma para um único efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Maracás/Bahia, -- de ---------- de 2021.
_______________________________
FUNDO M. DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Adineide de Novaes Santos / Gestora
CONTRATANTE
_____________________________
NOME DA EMPRESA
Dados do Responsável Sócio Administrador
CONTRATADA
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Maracás

Quinta-feira
28 de Janeiro de 2021
51 - Ano - Nº 3949

TESTEMUNHAS:
1._____________________________________
2._____________________________________

VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA
Do exposto, o presente Contrato está de acordo com as normas vigentes, preenchendo todos os
requisitos e formalidades legais, em nada restando contrariado os dispositivos e todas as exigências
consignadas na Lei n. 8.666/93, e suas alterações posteriores, e estando observados e cumpridos
todos os seus limites e cláusulas obrigatórias dos Contratos Administrativos, opinando, destarte, está
assessoria pela concretização desta avença.
Maracás - Bahia, ____ de ____ de 2021.
________________________
Hyone dos Santos Ribeiro
Procuradora Geral do Município
Decreto n° 357/2019
OAB/BA 46.910
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Maracás

Á
Prefeitura Municipal de Maracás - Bahia
A/C: Comissão Permanente de Licitação
Modalidade: Chamada Pública nº 01/2021
ANEXO IV
MODELO DE CREDENCIAL
Nome (pessoa física ou jurídica) ------, inscrito sob CPF ou CNPJ, nº ------, com sede à ------,
neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa- nome, RG,
CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato,
nomeia e constitui, seu(s) Procurador (es) o Senhor (a) -------, (nacionalidade, estado civil,
profissão), portador do Registro de Identidade nº -----, expedido pela ------, devidamente
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ------, residente à rua
-----, nº ------, como meu mandatário, a quem confiro amplos poderes para junto ao Órgão -----, praticar todos os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório na modalidade de
Chamada Pública nº 01/2021, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir de recursos,
interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, desistir, firmar
compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, em nome do proponente dando tudo como bom, firme e valioso.
Maracás – Bahia, ___ de ------- de 2021.

____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
ASSINATURA
(Firma reconhecida)

Observação: emitir em papel timbrado da empresa.
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Á
Prefeitura Municipal de Maracás - Bahia
A/C: Comissão Permanente de Licitação
Modalidade: Chamada Pública nº 01/2021
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA DE ALIMENTOS
Eu. ----------, inscrito no CPF sob nº. ---------- e RG. ----------, residente e domiciliado na ---------, Município de Maracás, DECLARA, para fins do disposto no Edital de Chamada Pública nº
01/2021, que os gêneros alimentícios a serem entregues são de produção própria.
Maracás / Bahia, -- de ----------de 2021.

______________________________
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
ASSINATURA

Observação: emitir em papel timbrado da empresa.
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Maracás

Á
Prefeitura Municipal de Maracás - Bahia
A/C: Comissão Permanente de Licitação
Modalidade: Chamada Pública nº 01/2021
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE
HABILITAÇÃO
Nome (pessoa física ou jurídica) -------, inscrito sob CPF ou CNPJ, nº. -------, com sede à ------, declara, sob as penas da lei, que tem pleno conhecimento dos requisitos de habilitação e
atende às exigências previstas no edital de Chamada Pública nº 01/2021.
Maracás – Bahia, ___ de ------- de 2021.

____________________________
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
ASSINATURA

Observação: emitir em papel timbrado da empresa.
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Maracás

Á
Prefeitura Municipal de Maracás - Bahia
A/C: Comissão Permanente de Licitação
Modalidade: Chamada Pública nº 01/2021
ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE NÃO-VÍNCULO COM ÓRGÃO PÚBLICO
Nome (pessoa física ou jurídica), inscrita no CPF ou CNPJ nº (inserir número), com sede a
(inserir nome da rua/avenida, bairro e cidade), por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a) (inserir nome completo), portador(a) da Carteira de Identidade nº (inserir número e órgão
emissor) e do CPF nº (inserir número) e RG nº (inserir número), DECLARA sob pena das
sanções previstas em lei, que os sócios da empresa não são vinculados a essa Administração
Pública, do Município de Maracás, por força do art. 9º, III, § 3º da lei 8.666/93, tanto em
atividade, quanto em regime de licença. Não sou servidor(a) da Administração Pública
Municipal, Direta ou Indireta, bem como empregado de suas subsidiárias e controlada.
Por ser expressão de verdade, firmo a presente.
Nome da Cidade / Bahia, -- de ----------- de 2021.

____________________________
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
ASSINATURA

Observação: emitir em papel timbrado da empresa.
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