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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

AVISO DE ucrrACAo PREGO PRESENCIAL - N。 069/2019 

A加Feitura Municipal de P叫6es - Bョlila, ・In miiomiidad日 com o dr叩叫加 na Lei Fedor司 fie 
a:ebo/ua. Le fredw司が皿520/2002. Deagto Municゃai rt『  016/201z 229120伯 Lei Complem1lar 
n' 1zj/2u% e 141/14, toma p」blico que sem reatado o Preg"o Presenctal n 069/2019, tendo 
como oqeno o negisnm Ce pre s pala a contrata"o de empresa para a presta“ロ de servi'os de 
manas Ce soncrizaao em atendimento as demandas das diversas Secretarias山血Municpio, que 
Semmalia面mdia l4deoi血bode加伯自si馴i3anin. na  sede desta Prd蹴wa. Aos同are ssa- 
dose Edital estara disa・si"o riot吐h叩 /t.w.w.pocoes.ba.io,o叫tmnsparesida/IdtacoesNovり  
e/cai li即.Iivav*.tansparenda.pocoes血g'V加lfransparenoaldiario, mais irJonna'6esI unいao se- 
Ir corn叫肥nte, estabdeddo a Rua臨目 n。146B,Cento,P叫6es-Ba, das OThOGrnina s 13加0mm. 
Os demais atロsdeste F叱esso sero pubicadロSmDirio O百ロai do Mu刊dpo. Po加es旧A. 02 de 
outubro de 2019. Pregoeiro: Joo Pedro局beira do Nascimento 

AVISO DE LICITAいO PREGO PRESENCIAL -1907012019 

冊efeitura Municipal de Po'6es 日afla, em conformidade com o disposto na Lei Federal n1 

8.666/93, Lei Federal n 10,5n l23/20 e 141/14. tonta器02, Doereico que se濃nicipaaizad器器7, 229/2018, Leieg o Presencial n 0器lenienutar9, tendo 
comod加to o 「叩isto de weos para a cunt'ata加de empresa para o fornecimento由同lh 

!gran jeirosSer realiza器endirnento as demandas da Secretaria Municipal dedia 14 de outubro de 2019, s ltth3ornin, na sede de器e deste Municipio, que: efeithra Aos interessa-. 
dos o Edital estar dispore/ou httpthwnv.Eransparend霊o hnkhttp:es.ba.go雛器s.ba.iong.brMansparanienda/diano, mais miara驚器sNovoao se- 
ter competente, e械abeleddo自  Rua Itlia, n。 146 B, Cento, P叫os・8a 由S 07h ahl用‘引肋Oniin. 
Os demais atos deste processo ser●o pubicados no DiI・o OSoal do Municpio. Po加s/BA 02 de 
outubro de 2019. Pregoeiro: Jo』o Pedro Ribeiro do Nasarnenlo 

AVISO DE LICITAGAO PREGO PRESENCIAL - N。 071/2019 

A Prefe而ra Municipal de P叫os - Bahia, em caufomuidade coin o dispostomLei Federal ri' 
8:666/93, Lei Federal n。 10.520/2002, Deりoto Municipal nr。  016/2017 229/2018, Lei Complementar 
rim 123120叫  e 147/14, toma 凶dico que ser reatado o Preg加 Presencial 叩  071/2019,畑司o 
corno叫elo ロ「:egIsto山 preos para eventual forriedmonto de mveis em alenditrento a diversas 
Secretarias deste MunicIpio, que se4reatadomdia IS de ouしレっ de 2019. as 1i3&riin. na  
sede desta Prd‘加ra 凡ro interessados o E毒副 estar' dispo叫 o no link hllp:1/xv町××es.ba.io  
o叩加ルar叩acenoョlkna叩esNロvo deli 加pJ加ww.transparenda,om5畑9ロv.tntansparenJa/ 
diario, maismrmョ‘叩sI unい ao setor ロmp“●「“●， ・stat刈eddo' Rua 肋●a, n。  146 B, C印tb 
Pロ‘6es-Ba. das OlhOGm a s 13h01hin, Os deniais atロsdeste“叫essa sero凶姉ロdos no D自lo 
Olioal do Municpio. Po'bes/S, 02 de Outubro de 2019. Pregoeiro. Joo Pedro Ribeiro do Nasci- 
manto 
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AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL ・  N. 07012019 

A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal ri0 
8.666/93, Lei Federal n。 10.52012002, Decreto Municipal n。 01612017,229/2018, Lei Complementar n。  
123/2006 e 147/14, torna p自blico que ser realizado o Preg巨o Presencial n。  070/2019. tendo como 
objeto o registro de pre9os para a contrata9巨o de empresa para o fornecimento de hortifrutigranjeiros 
em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Sa自de deste Municipio, que ser realizado 
no dia 14 de outubro de 2019, 白  s lOh3Omin, na sede desta Prefeitura. Aos interessados o Edital 
estar 白  disposi 白o no link I,ttoj/www.00coes.ba.io.ora.br/transoarencia/licitacoesNovo  e/ou 
httD://www.transvarencia.00coes.ba.ロ0v.br/transoarencia/diario  mais informa"es junto ao setor 
competente, estabelecido 白  Rua It白lia, n。  146 B, Centro, Po96es-Ba, das O7hOOmin 白  s lShOOmin. Os 
demais atos deste processo ser自o publicados no Dirio Oficial do Municipio. Po"es/BA, 02 de 
outubro de 2019. Pregoeiro: Jo白o Pedro Ribeiro do Nascimento. 

CERTIFICAいO DIGITAL: POQHLLD7TDJ2DRZXW5CODG 

Esta edi"o encontra-se no site oficial deste ente 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ: 14.242.20010001-65 

PREFEITURA MUNICIPAL DE pogst5Es- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ: 14.242.200/0001-65 

PREGAO PRESENCIAL no 07012019 PREGÁO PRESENCIAL n° 070/2019 

DATA/HORA DO CERTAME: 14/1012019 DATA/HORA DO CERTAME: 14/10/2019 1O:3Ohs (dez horas e trinta minutos). 10:30hs (dez horas e trinta minutos). 

   

OBJETO: Registro de pre9os para a contrata9'o de empresa para o fornecimento de 
hortifrutigranjeiros em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Sa"de deste Municipio 
OBJETO: Registro de pregos para a contratagão de empresa para o fornecimento de 
hortifrutigranjeiros em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Sairde deste Municipio. 

EMPRESA: CNPJ: 

ENDEREÇO: NÚMERO: 

BAIRRO: CIDADE l UF: CEP: 

E-MAIL: 

TELEFONES: FAX: 

PESSOA PARA CONTATO: 

CARGO NA EMPRESA: 

Recebemos da Comiss白o Permanente de Licita"o - CPL, c6pia do Edital e seus anexos, do Preg白o 
Presencial n。  070/2019, para o objeto acima referenciado. 

Po加es-bA, 	ae 	 aecu'a 

Recebemos da Comissão Permanente de Licitagão - CPL, c6pia do Edital e seus anexos, do Pregão 
Presencial n° 070/2019, para o objeto acima referenciado. 

Pog.6es - BA, 	de 	 de 2019. 

Assinatura 	  

● 器器eI 	  

Assinatura: 

• 
Nome Legivel: 	  

ldentidade: 	 CPF: 	  

ESTE COMPROVANTE DEVERA SER REMETIDO AO SETOR DE LICITAC6ES E CONTRATOS, 
PELO E-MAIL licitapmp2O17@gmail.corn PARA EVENTUAIS COMUNICAc6ES AOS 
INTERESSADOS, QUANDO NECESSARIO. 

ESTE COMPROVANTE DEVERÁ SER REMETIDO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, 
PELO E-MAIL licitapmo2017@gmail.com  PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS 
INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO.  

OBS: N'o nos responsabilizamos por esclarecimentos de eventuais altera9es deste edital e 
seus anexos tendo em vista a aus●ncia da comprova9'o de retirada do edital. 

OBS: Não nos responsabilizamos por esclarecimentos de eventuais alterações deste edital e 
seus anexos tendo em vista a ausência da comprovação de retirada do edital. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ: 14.242.20010001-65 

EDITAL DE LICITA9AO 
PREGAO PRESENCIAL No07012019 

REGISTRO DE PRE9OS 

I - REGENCIA LEGAL LEIS FEDERAIS N。(S) 10.520/02 E 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR N。  123 
flE 14/12/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N。147/2014, DECRETO FEDERAL N。  
7.892/1 3, DECRETO MIJNICIPAL N。 229118 E DEMAIS NORMAS E REDAOES APLICVEIS. 

II - MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N。: 070/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No: 163/2019 

川  -6 RGAO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAりDE 

IV - TIPO DE LICITA9AO: MENOR PRE9O GLOBAL 

V - REGIME DE EXECU9AO: POR ITEM 

● VI- FORMA DE FORNECIMENTO: AQUISI9AO PARCELADA 

VII - SESSAO PりBLICA: 

Ser conduzido pelo Pregoeiro Jo'o Pedro Ribeiro do Nascimento, com auxilio da equipe de 
apoio. 

V川．OBJETO: 

8.1. O Registro de Pre9os para o fornecimento de frutas, verduras e legumes, neste MunicIpio, 
conforme especifica如es constantes nos anexos deste Edital 

8.1.1 0 crit'rio de lulciamento adotado ser . o menor preo $JLUUAL, 
observadas as exig●ncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto ' s 
especifica9es do o切eto. 

8.2 - As empresas interessadas, podero se candidatar, na Licita"o objeto deste Edital, ao 
fornecimento constantes, do Anexo I 

8.3 - Ao se candidatar ao fornecimento de determinado Item, a empresa obriga-se sob pena de 
desclassifica"o a fornecer o mesmo 

P 4 - fl fnrnorimentn ou a contrataco com a (s) empresa (s) vencedora (s) obedecer 白  s condi蛇es 
constantes na Minuta da ta de Reistro Anexo V e/ou Contrato de Fornecimento, Anexo VIII, deste 
Edital 

IX - FUNDAMENTO LEGAL 

9.1 - A presente Licita9白o ser regida pela Constitui"o Federal, pelas normas gerais da Lei Federal 
n.。10.520, de 17 de julho de 2002 e da Lei Federal n.。8.666/93, e demais normas e reda96es 
aplic白veis, bem como as cl白usulas, condi96es e anexos deste Edital, aplicando-se, subsidiariamente, 
os Principios de Direito P"blico, suplementados pelos preceitos de Direito Privado 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ: 14.242.20010001-65 

9.2 - As propostas devero obedecer a s especifica"es deste instrumento convocat6rio e anexos, que 
dele fazem parte integrante 

9.3 - Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilita"o sero recebidos no endere9o 
acima mencionado, na sess白o pロblica de processamento de Preg白o, aps o credenciamento dos 
interessados que se apresentarem para participar de certame 

X - DA CONDI9AO DE PARTICIPA9AO 

10.1 - Poderao participar do certame os interessados credenciados, que atenderem a todas as 
exigencias de habilita"o contidas neste edital e seus anexos e, que perten9am ao ramo de atividade 
pertinente ao objeto licitado 

10.2 - Nao sero admitidas empresas em cons6rcio nem as que estejam suspensas temporariamente 
de participar e de licitar com a Administra"o P自blica ou, ainda, as declaradas inid6neas, na forma dos 
incisos II e Ill do art. 186 da Lei Estadual n.o9.433/05, bem como da Lei Federal 8.666/93. 

● 10.3 - E vedado ao agente politico e ao servidqrp自blic d, qualquer categoria, natureza ou condio 
celebrar contratos com a Administrac白o direta ou ihdireta, por si ou como representante de terceiro, 
sob pena de nulidade, ressalvadas as exce9oes legais, nos termos aas Leis t-eaerai n・“ iu・Diuiui e 
n o8.666/93 

10.4 - C6pia deste Edital e seus anexos estaro, a partir da data da publica"o de seu resumo em 
Dirio Oficial dos Municipios e 白  disposi9ao dOs interessados, os quais podero obt-lo junto ao 
Departamento de Licita弾o e Contratos ou no Departamento de Compras na sede desta Prefeitura de 
segunda a sexta das 7:30 a s 12:30 hs. Outras informa96es sobre a licita"o sero prestadas pelo 
Prgoeiro e equipe de apoio no Departamento de Licita9ao e Contratos, nos mesmos locais e horrios, 
atrav白s dos do site http://ba.portaldatransparendia.om.b'r/prefeitura/PocOes・  

Xl - CREDENCIAMENTO 

11.1- O proponente dever白  se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um 
reDresentante aue. devidamente munido de documento que o creaencie a participar aeste 
procedimento licitatrio, venha a responder por sua representada, aevenao amnua, no ato ae entrega 
dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equmvamente, 

- 	inclusive. auando for o caso, a declara"o do contador quanto ao enquadramento ao torneceaor nas 
, 	disposi96es dos artigos 42 a 45 da LC Federal nY123/2006 e 141/14 ・  ou moaeio Anexo Vi. 

11.2- O credenciamento de s6cios far-se-白  atrav白s da apresenta"o do ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social, e no caso das sociedades por a96es, acompanhado do documento de elei 白o e posse 
dos administradores. 
a) Tratando-se de representante legal, o estatuto ou contrato social ou outro instrumento de registro 

comercial registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obriga96es em decorrncia de tal investidura; 

b) Tratando-se de procurador, o instrumento de procura"o pロblico ou particular, com poderes 
especificos para formular lances, negociar preo, interpor recursos e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na 
alinea "a", que comprove os poderes do mandante! para a outorga, conforme modelo anexo 

c) Os documentos referidos nos itens anteriores podero ser apresentaaos em ongmnai, copia 
autenticada ou cpia simples acompanhada do original, para que possa ser autenticada pelo 
pregoeiro ou equipe de apoio ou representante da Secretaria de Administra叫o. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ: 14.242.20010001 ・65 

11. 3 - 
O representante legal e o procurador devero identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou

outro documento de identifica o que contenha foto. 

11.4 - E vedada a participa"o de uma 自  nica pessoa como representante de mais de um licitante, que 
dever estar presente na sess百o p"blica. 

11.5 - As empresas optantes pelo simpies nacionai no caso uw iviicc u vu e' lip' COO uc r eMuclI.l I 
ter白o assegurados todos os aireitos e prerrogativas coriieriuos peid LCI wlulplclIicliLal ic..JflflJ,P:iE I-,, 
e demais legisla96es afetas・リevera a ロeciara9ao ロe enquaurallie!u‘二‘ダ”‘Jご聖な誉ど“r二とご，ご＝  
Pequeno Porte, ser apresentaao tora aos envaiapes OU tIO eliveiupe UC riupuota '.1V'I、JYv。’ 、～…v""v 
modelo inserto no Anexo VI deste edital. 

11.6- Iniciada a sess白o pロblica do Pregao, nao caber desistncia da proposta 

11.7 - A ausencia do credenciado em qualquer momento da sessao importar白  a imediata exclus白o da 

licitante por ele representada, salvo autoriza"o expressa pelo Pregoeiro. 

● XII - DA FORMA DE APRESENTA9AO DA DECLARA9
AO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITA9AO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITA9AO. 

12.1- A declara9ao de pleno atendimento aos requisitos de habilita9'o Anexo Ill deste Edital, 
dever自  ser apresentada fora dos envelopes A e B. 

12.1.1 Caso a licitante apresentar essa declara9白o de pleno atendimento aos requisitos de habilita9白o 

Anexo Ill e tiver com a habilita9白o irregular e n白o podendo sanar durante a sessao devera ser apiicaao 
processo administrativo 

12.2- A or000sta e os documentos para habilita9白o devero ser apresentados, separadamente, em 02 
(dois') envelopes fechados e indevass白veis, contendo, em sua parte externa, aiem ao nome ca 
proponente e do n.o do CNF'J, os seguintes aizeres: 

12.2.1 - ENVELOPE "A" PROPOSTA DE PRE9OS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES-BA 
PREGAO PRESENCIAL No070/2019 
NOME DO LICITANTE: 
CNPJ: 

12.2.2 - ENVELOPE "B" DOCUMENTA9AO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES-BA 
PREGAO PRESENCIAL No070/2019 
NOME DO LICITANTE: 
CNPJ: 

12.3 - A proposta dever estar em original, datilografada ou digitada ou at白  manuscrita, apenas no 
anverso, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e 
assinada, pelo representante legal da licitante ou pelo seu procurador, sendo necessaria, nesta ltima 
hiptese, a apresenta,o da procura9白o que contemple expressamente este poder. 

12.4 - Os documentos necess白rios 白  habilita"o poder白o ser apresentados em original por qualquer 
processo de cpia autenticada por Tabeliao de Notas ou c6pia acompanhada do original para 
conferncia e se for o caso autentica9含o do Pregoeiro ou por membros da equipe de apoio ou ainda 
por outro servidor desta Administra"o 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ: 14.242.200/0001-65 

12.5 - Na hiptese do Item anterior a habilita"o dos proponentes ficar condicionada a verifica9白o 
das seus respectivos registros, por meio de consulta "on-line" ou at' fax. (possibilidade de saneamento 
de falhas). 

XIII - DO CONTEODO DO ENVELOPE - A, "PROPOSTA COMERCIAL" 

13.1- A proposta de pre9os dever conter os seguintes elementos: 

a) nome, endere9o, CNPJ e Inscri9白o estadual/municipal; 
bi valores num白ricos e n白o obriqatoriamente por extenso; 
ci cotac白o de todos os itens do Lote, caso deixe de cotar algum item sera aesciassttucaao no lote; 
d) Especifica9白o detalhada do objeto da presente licita9ao, em rigorosa contormtaaae com as 
especifica96es do Edital - Anexo I, n白o se admitindo propostas alternativas. 
e) pre9o unit白rio e total, em moeda corrente nacional,, em algarismo, apuraao'a oaw aesua 
apresenta9白o, sem inclus白o de qualquer encargo unanceiro. ou previsao I nhtacionana. rios preos 
propostos devero estar incluidos, alem ao lucro, toaas as aespesas e custos, corno por exemplo. 

S 	transportes tributos. de qualquer natureza e toaas as aespesas, airetas ou inairetas, reiacionaaas com 
ー 	o tornecimento ao objeto aa presente iicita9ao 

13.2- 0 proponente dever elaborar a sui proposta de pre9os para a quantidade total demandada, 
expressando os valores em moeda nacional, reais e centavos, em duas casas decimais, ficando 
esclarecido que n白o ser白o admitidas as propostas alternativas. 

13.3- Na formula"o da proposta, ocorrendo divergencia entre apre9o por item em algarismo (n自mero) 
e se tiver o expresso por extenso, ser白  levado em conta este" ltimo e caso ocorrendo divergencia 
entre o unitrio e o total ser considerado o total. 

13.4 - Marca, caso tenha devero ser informadas, no Formul自rio da Proposta, modelo Anexo I, deste 
Edital 

13.5 - A proposta apresentada e os lances formulados devero incluir todas e quaisquer despesas 
necess白rias para o fiel cumprimento do objeto desta licita9白o, tais como: impostos, tributos, encargos 
e contribui96es sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o 
pre9o ofertado corresponder, rigorosamente 白  s especifica96es do objeto licitado; 

13.6- A proposta de pre9os ter validade comercial de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da 
entrega da proposta, facultado, porm, aos licitantes estender tal validade por prazo superior a este. 

13.7- N白o ser自  permitida previs白o de sinal, ou qualquer outra forma de antecipa9白o de 

formula9白o das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que 

13.8- N白o ser白  considerada qualquer oferta de vantagem n白o prevista neste edital, nem propostas 
com pre9o global ou unitrio simb6lico, irris6rio ou de valor zero, incompativeis com os pre9os dos 
insumos e sal白rios de mercado acrescidos dos respectivos encargos 

13.9- Ser白o desclassificadas as propostas que nao atenderem 白  s condi加es e exigencias deste Edital 
ou aue consiqnarem valor unitrio ou global superior aos praticados no mercado ou com pre9os 
manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que n白o venham a ter demonstrada sua 

viabilidade atrav白s de documenta9白o que comprove que os custos dos insumos s白o coerentes com os 
de mercado e que os coeficientes de produtividade s白o compatrveis com a execu"o do objeto do 
contrato, art.48 da lei 8.666/93 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ: 14.242.200/0001-65 

13.10-A formula"o da proposta implica para o proponente a observ自ncia dos preceitos legais e 
regulamentares em vigor, tornando-o respons白vel pela fidelidade e legitimidade das informa96es e dos 
documentos apresentados. 

13.11- Os pre9os constantes na proposta ou oramento podero softer revis6es objetivando manter o 
equilibrio econ6mico financeiro, pela varia"o do custo da produ"o - efetivamente comprovado pelo 
fabricante do produtoー  at白  a data do faturamento de cada remessa, conforme determina o art. 65 letra 
"d''da Lei Federal n.o 8.666/93 

13.12 - O Pregoeiro poder, durante a sess白o p自blica, determinar a qualquer licitante a corre"o de 
erros formais em sua proposta, desde que este concorde e assine a proposta corrigida 

13.13-O pre9o ser fixo e irreajust白vel 

13.14 - As empresas enquadradas como Micro ou Pequeno Porte, devero apresentar uma 
declara9白o, conforme modelo Anexo VI 

● DO CONTEODO DO ENVELOPE DE HABILITA9AO (ENVELOPE B) 

13.15- O envelope "Documentos de Habilita9白。" d6ver conter os documentos a seguir, numerados e 
relacionados os quais dizem respeito a 

13.15.1 A Documenta9旨o Juridica ser comprovada mediante a apresenta"o do seguinte 
documentos: 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual 

b) Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se 
tratando de sociedades comerciais; 

c) Documentos de elei 白o dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por a加es, 
acompanhados da documenta9ao mencionada na alinea "b" deste subitem; 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no cart6rio de Registros Civis de Pessoas Juridicas, 
tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercicio; 

e) Decreto de autoriza9白o e ato de registro ou autoriza9昌o para funcionamento expedido pelo 
org白o competente, tratando-se de cooperativa, nos termos de artigo 107 da Lei Federal n. 
5.764, de 16 de dezembro de 1971, ou empresa sociedade estrangeira em funcionamento no 
pais, quando a atividade assim o exigir 

13.15.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: Ser白  comprovada mediante a apresenta"o dos 
seguintes documentos 

a) Prova de inscri"o no Cadastro Nacional de Pessoas JurIdicas do Ministrio da Fazenda 
(CNPJ); 

b) Prova de Inscri9ao no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo 白  sede ou ao 
domicilio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatrvel com o objeto do 
certame; 

c) Prova de regularidade de d白bito com as fazendas Estadual e Municipal quando for o caso, da 
sede ou do domicilio da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicilio ou sede da empresa, 
mediante Certid白o Conjunta de D白bitos Relativos a Tributos Federais e 白  Drvida Ativa da Uni白o 
e INSS expedida pela Secretaria da Receita; 

e) Prova de regularidade de d白bito para o Fundo de Garantia Por Tempo de Servio, (FGTS); 
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f) Prova de inexist己ncia de d白bitos inadimplidos perante a Justi9a do Trabalho, mediante a 
apresenta"o de Certidao Negativa de D'bitos Trabalhistas (CNDT}, obtida no site 
http://www.tst.jus.br/certidao,  conforme Lei no 12.440, de 7 de julho de 2012. 

13.15.3 - Qualifica9各o Econ6mico-Financeira: Ser comprovada mediante a apresenta9白o dos 
seguintes documentos 

a- Certid白o neqativa de Falencia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jur「dica, nos ltimos 30 (trinta) dias anteriores 白  data de abertura da licita"o ou de 
execu9白o patrimonial, expedidas pelo distribuidor do domicilio da pessoa fisica. 
(dispens白vel para MEl - Micro Empreendedor Individual) 

b- Balanco patrimonial do ltimo exercicio social devidamente lan9ados no livro dirio 
registrado na Junta Comercial do domicilio ou sede da empresa, que comprovem a 
situa"o financeira desta, vedada a sua substitui"o por balancetes ou balan9os 
provis6rios, podendo ser atualizado por i ndices oficiais, quando encerrados h白  mais de 03 
(trs) meses da data da apresenta9白o da proposta ou o balan9o patrimonial, Escritura9白o 
Cont白bil Digital (ECD), atrav白s do SPED - Servio Pロblico de Escritura9ao Digital que 
compreende 

~ ー  livro Dirio e seus auxiliares se houver; 
II - livro Raz白o e seus auxiliares se houver; 
Ill ー  livro Balancetes Di白rios, Balanos e fichas de lan9amento comprobat6rias dos 
assentamentos neles transcritos. 
b.1 - As empresas constiturdas no exercicio em curso devero apresentar c6pia do balan9o de 
abertura ou c6pia do livro di白rio contendo o balan9o de abertura, inclusive com os termos de 
abertura e encerramento; 
b.2 - No caso de licita9自o para fornecimento de bens para pronta entrega, n合o se exigir da 
microempresa ou empresa de pequeno porte a apresenta9白o de balan9o patrimonial do ltimo 
exercicio social; 
b.3 - No caso de empresas enquadradas no SIMPLES NACIONAL poder白  apresentar em 
substitui 白o ao balan9o o extrato do SIMPLES NACIONAL dos" ltimos 03 meses; 
b.4 - Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos devero ser acompanhados dau ltima 
auditoria contbil-financeira, conforme disp6e o artigo 112 da Lei no 5.764, de 1971, ou de uma 
declara9白o, sob as penas da lei, de que tal auditoria n白o foi exigida pelo Org百o fiscalizador; 
b.5 - Dispens白vel para MEl - Micro Empreendedor Individual 
b.6. E a DHP do respons白vel tcnico pelo balan9o 

13.15.4 -Qualifica9'o T'cnica - Ser自  comprovada atrav白s da apresenta9ao dos seguintes 
documentos 

a. Declara9ao de Prote9自o ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7。  
da Constitui 白o Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual n.。  
9.433/05, de que n白o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
nao emprega menor de 16 anos, ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de 14 
anos, na condi9白o de aprendiz, conforme modelo constante no Anexo IV deste Edital; 

b. Declara9'o assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, com 
data recente, de que n白o est白  declarada inid6nea ou suspensa, por qualquer org白o ou 

entidade da Administra叫o Publica Federal, Distrital, Estadual ou Municipal, direta ou indireta, 
tendo em vista os artigos 87, inciso IV, e 97 da Lei 8.666/93, e que n自o se encontra suspenso 
de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da Administra9白o Pablica 
Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta, modelo (Anexo VII) 
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c. Declara9白o que n白o possua servidor pロblico no quadro de s6cio da empresa licitante, 
conforme modelo - Anexo IX 

d. Comprova9白o de aptid白o do desempenho de atividade pertinente e compativel em 
caracter「sticas similares com o objeto da licita"o, atrav6s da apresenta"o de pelo menos 01 
(um) atestado, fornecido por pessoa juridica de direito pロblico ou privado 

XIV - DO PROCEDIMENTO DA LICITA9AO 

14.1 - FASE INICIAL 

14.1.1・  No hor白rio e local indicado na cl白usula VII deste edital, ser aberta a sessao p"blica de 
processamento do Preg白o, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do 
certame, com dura9白o minima de 15 (quinze) minutos 

S 	14.1.2- Concluida a fase de credenciamento, os licitantes dever白o entreaar ao Dreaoeiro a Declaraco 
ー 	ae rieno uonnecimento e A tenaimento as txigencias ae tiaDiiita9ao previstas neste eitai, 

Anexo Ill e ap6s esta fase os envelopes A - Proposta de Pre9os e o Envelope B - Habilita9ao, n白o 
sendo mais aceitas novas propostas 

14.1.3- Iniciada a sess白o p"blica do preg白o e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com a 
respectiva documenta9白o, n白o cabe desistencia da proposta 

14.1.4- A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilita"o ser白  
realizada sempre em ato p自blico, do qual se lavrar ata circunstanciada assinada pelos licitantes e 
pelo pregoeiro. 

14.1.5- 0 pregoeiro proceder白白  abertura dos Envelopes A, conferir e examinar白  as propostas nele 
contidas, bem como a regularidade das mesmas 

14.1.6-A an白lise das propostas pelo Pregoeiro visar白  o atendimento 白  s condi96es estabelecidas neste 
edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas que o objeto n昌o atenda 白  s especifica"es, 
prazos e condi6es fixados no edital e apresentarem pre9o baseado exclusivamente em propostas dos 
demais licitantes 

● 14. 1. 7- Ocorrer a divulga"o das propostas recebidas e em conson白ncia com as especifica96es e 
condi6es detalhadas no edital 

14.8. 0 Pregoeiro selecionar a proposta de menor pre9o e aquelas que tenham apresentado valores 
sucessivos e superiores em at白  10% (dez por cento), relativamente a de menor pre9o, ou na 
impossibilidade de obter-se pelo menos 03 (trs) propostas nestas condi96es sero selecionadas as 
melhores propostas subsequentes a de menor pre9o, quaisquer que sejam os pre9os oferecidos, at6 o 
m白ximo de 03 (trs), para participarem da sess白o pロblica de lances verbais. 

14.9. Havendo microempresas ou empresas de pequeno porte entre as licitantes empatadas, esta ter自  
a preferncia de contrata9白o de acordo com o § 2。, do art. 44, da Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006 

14.10. Entende-se por empate aquelas situa"es em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou at白  5% (cinco por cento) superior ao 
melhor pre9o, nos termos do§ 2。 , do art. 44 e art. 45, ambos da Lei Complementar 123/06 
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14.11. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poder白  apresentar 
proposta de pre9o inferior 白  quela considerada vencedora do certame, situa9白o em que ser白  
adjudicado em seu favor o objeto licitado 

14.12. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o Pregoeiro selecionar todas as propostas 
em condi6es de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais. 

14.13. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condi6es do edital e estando o 
seu pre9o compativel com os praticados no mercado, esta poder白  ser aceita, devendo o Pregoeiro 
negociar visando obter pre9o melhor. 

14.14. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas o pregoeiro poder suspender a 
sess白o do preg白o e estabelecer uma nova data com prazo n白o superior a 03 (trs) dias 自  teis para o 
recebimento de novas propostas 

XV - ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS 

15.1- Ap6s a classifica9白o das propostas de menor pre9o e aquelas que tenham apresentado valores 
sucessivos e superiores em at白  10% (dez por cento), relativamente 白  de menor preo por lote, ser白  
dado inicio 白  etapa de apresenta9白o de lances verbais pelos proponentes selecionados que devero, 
de forma sucessiva e distinta, apresentar seus lances, a come9ar com o autor da proposta selecionada 
de maior pre9o e seguido dos demais, em ordem decrescente, at que n白o haja mais cobertura da 
oferta de menor valor 

15.2 - Somente ser白o admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor 
anteriormente registrado 

15.3- N百o sero admitidos dois ou mais lances verbais do mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar 

15.4 - A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicar na 
exclus白o do licitante da etapa de lances verbais e na manuten9白o do ltimo preo por ele 
apresentado, para efeito de ordena"o das propostas 

15.5- 0 pregoeiro poder a qualquer momentb na etapa de lances inserir o degrau e retir白-lo, quantas 
vezes achar necess白rio 

15.6- N白o ocorrendo lances verbais ser verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor 
pre9o e o valor estimado para a contrata9白o. 

15.7- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinar a 
aceitabilidade da primeira oferta classificada quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 
respeito 

15.8- A etapa de lances ser白  considerada encerrada quando todos os participantes desta etapa 
declinarem da formula9白o de lances 

15.9- Sendo aceitvel a proposta de menor pre9o, o pregoeiro dar白  incio 自  fase de habilita9白o com a 
abertura do envelope contendo a documenta9ao do proponente da melhor oferta, confirmando as suas 
condic6es de habilitaC白o 
15.10- Constatado o atendimento pleno as exigencias editalicias, o licitante flab山tado sera aeciaraao 
vencedor. 
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15.11- 0 Pregoeiro poder negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas 白  redu9白o do 
pre9o 

15.12- Se a oferta n百o for aceita ou se o licitante desatender 白  s exigencias habilitat6rias, o pregoeiro 
examinar a oferta subsequente, na ordem de classifica"o, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo 白  habilita"o do proponente e assim sucessivamente at白  a apura9白o de uma proposta 
que atenda 白  s condi"es estabelecidas neste edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

15.13- Caso n白o se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor pre9o 
vier a ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, o pregoeiro dever restabelecer a etapa competitiva de 
lances entre os licitantes, obedecendo os crit白rios anteriormente definidos neste Edital 

15.14- Ser白o desclassificadas as propostas que n白o atenderem a s condi96es e exigencias deste 
Edital e seus anexos e/ou apresentarem proposta consideradas superfaturadas ou inexequiveis, 
entendendo-as, respectivamente, como propostas que estejam acima do valor estipulado pela 
Administra"o P"blica como pre9o de referncia ou que seja inferior a 50% (cinquenta por cento), do 
referido pre9o, nos termos do art. 48 da Lei Federal n.。8.666/93 

15.15- 0 Pregoeiro juntamente com a equipe de apoio lavrar白  ata circunstanciada da sess白o, na qual, 
ser白o registrados, dentre outros, os seguintes elementos: os licitantes credenciados; as propostas 
escritas e os lances verbais apresentados, na ordem de classifica9ao; a an白lise da documenta9白o 
exigida para habilita"o; os recursos interpostos e demais ocorrncias relevantes 

15.16- Eventuais falhas, omiss6es ou outras irregularidades nos documentos de habilita9自o podero 
ser sanadas na sess白o p自blica de processamento do Preg白o at白  a decis合o sobre habilita"o, inclusive 
mediante a substitui 白o e apresenta9ao de documentos ou verifica9白o efetuada por meio eletrnico 
h自bil de informa96es 

15.17- A Administra9白o n白o se responsabilizar白  pela eventual indisponibilidade dos meios eletrnicos, 
no momento da verifica"o. Ocorrendo essa indisponibilidade e n白o sendo apresentados os 
documentos alcan9ados pela verifica"o, a licitante ser inabilitada 

15.18- A Ata da sess白o dever ser assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes 

15.19 - Para a contrata"o ser白  observada em caso de negocia9'o, proposta de pre9os readequada 
● ao que foi ofertado no lance verbal, que dever guardar compatibilidade com a proposta escrita 

15.20 - A proposta readequada ao (s) lance (s) verbal (is) a empresa dever apresentar no prazo 
m白ximo de 03 dias 自  teis, a contar do dia seguinte da sess白o de lances. O n昏o atendimento a esse 
item a empresa poder sofrer processo administrativo. 

15.21 - A proposta escrita readequada do vencedor poder自  ser menor do que o ofertado verbalmente 
para um melhor ajustamento dos valores unit白rios e totais dos itens de cada lote. Mas n'o poder ser 
maior do lance verbal vencedor do lote 

XVI- DOS RECURSOS E IMPUGNA96ES 

16.1- Declarado o vencedor, ao final da sess白o, qualquer licitante poder白  manifestar, motivadamente, 
a inten9白o de recorrer da deciso do pregoeiro, atrav白s do registro da sIntese das suas raz6es em ata, 
sendo que a falta de manifesta9白o imediata e motivada implicar a decad6ncia do direito de recurso e, 
consequentemente, a adjudica9白o do objeto da licita"o ao licitante vencedor pelo pregoeiro. 
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16.2- Manifestada a inten"o de recorrer ser concedido o prazo de 03 (trs) dias ロ  teis para a 
apresenta"o das raz6es do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para 
apresentarem contrarraz6es, se quiserem, em igual prazo, cuja contagem ter incio no primeiro dia 
ロtil subsequente ao do t白rmino do prazo do recorrente 

16.3- 0 exame, a instru"o e o encaminhamento dos recursos 白  autoridade superior do org白o ou 
entidade promotora da licita9白o ser白o realizados pelo pregoeiro no prazo de at白  03 (trs) dias 自  teis 

16.4- 0 acolhimento do recurso importar a invalida9白o apenas dos atos insuscetiveis de 
aproveitamento. 

16.5- A autoridade superior do orgao promotor do Preg白o ter o prazo de at白  03 (trs) dias 自  teis para 
decidir sobre o recurso 

XVII- DA ADJUDICA9AO E HOMOLOGA9AO 

- 	17.1- N白o havendo manifestaCao de recurso, o pregoeiro adiudicar白  o obieto da licitac白o 白  emoresa 
ー 	venceaora para posterior nomoioga9ao ao resuitaao peia autoriaaae superior 

17.2- Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade superior adjudicar o objeto licitado 白  licitante vencedora, homologando, 
em seguida, o procedimento licitat6rio 

17・ 3- A homologa"o e a adjudica9白o do objeto desta licita9白o n白o implicaro direito 白  contrata9o 

XVIII- DA ASSINATURA DO CONTRATO E PRORROGA9AO 

18.1- A Adjudicat白ria ser convocada a assinar o Contrato no prazo de at6 10 (dez) dias corridos, sob 
pena de decair do direito 白  contrata9白o, sem prejuizo das san96es previstas na Leis Federal 
n 。10.520/02 e n 。8.666/93, podendo solicitar sua prorroga9白o por igual perIodo, por motivo justo e 
aceito pela Administra9白o, devendo comparecer ao Setor de Licita"es, na Prefeitura Municipal 
situada na Pra9a da Bandeira, n。  02, na cidade de Po96es - BA, 1o andar 

18.2- Para a assinatura do contrato a empresa dever representar-se por s6cio que detenha poderes 
de administra9白o, apresentando o contrato social e sua altera9白o, ou procurador com poderes 
expressos 

18.3 - Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, n白o assinar a 
Contrato 白  facultado a Administra9白o, sem prejuizo da aplica9白o das san96es previstas na legisla9白o 
pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de 
classifica9白o, bem como o atendimento, pelo licitante, das condi9es de habilita"o, procedendo 白  
contrata9白o 

18.4 - O Contrato a ser firmado obedecera minuta constante no Anexo VIII deste Edital e ser 
emitido para o CNPJ informado na proposta de pre9os 
18.5- A fornecedora obriga-se a aceitar acrscimos ou supress6es, mediante solicita"o, por escrito, 
nas mesmas condi96es deste Contrato, nos termos do art. 65 da Lei Federal n.。8.666/93 

18.6. A contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi9es contratuais, acrscimos ou 
supress6es que se fizerem no objeto, de at白  25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, na forma prevista na Lei Federal n。  8.666/93 
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18.7. As supress6es podero ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os 
contratantes 

18.8. A varia9ao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pre9os previsto no prprio contrato, 
as atualiza96es, compensa96es ou apena96es penalidades financeiras decorrentes das condi96es de 
pagamento nele previstas, bem como o empenho de dota96es oramentrias suplementares at白  o 
limite do seu valor corrigido, n白o caracterizam altera9白o do mesmo, podendo ser registrados por 
simples apostila, dispensando a celebra戸o de aditamento 

18.9. A Contratada dever白  emitir Nota Fiscal/Fatura, mensalmente, para cada Secretaria Municipal que 
fornece o objeto licitado, descriminando o produto, quantitativo utilizado e o respectivo custo ao Org白o, 
para efeitos de presta"o de contas. 

a) ー  Se por ocasio da formaliza"o do contrato as certid6es de regularidade de d白bito da 
Adjudicat白ria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por 
Tempo de Servio (FGTS), a Fazenda Nacional, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal, prova de 
inexist色ncia de d白bitos inadimplidos perante a Justi9a do Trabalho, mediante a apresenta9白o de 
Certid白o Negativa de D白bitos Trabalhistas (CNDT), estiverem com os prazos de validade vencidos, o 
org白o licitante verificar a situa"o por meio eletrnico h白bil de informa9es, certificando nos autos do 
processo a regularidade e anexando os documentos passiveis de obten"o por tais meios, salvo 
impossibilidade devidamente justificada. 

b) - Se n白o for possivel atualiz白-las por meio eletr6nico h白bil de informa96es, a Adjudicat白ria ser 
notificada para, no prazo de 03 (tres) dias 自  teis, comprovar a sua situa9白o de regularidade, tratada no 
Item VI, mediante a apresenta9白o das certid6es respectivas, com prazos de validade em vigencia sob 
pena de a contrata9白o n百o se realizar 

18.10- Quando a Adjudicat自ria, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, nao 
apresentar a situa"o regular de que se trata o item 18.9, alinea (a) ou se recusar a assinar o Contrato 
sero convocados os demais licitantes classificadas para participar de nova sess白o p自blica do Preg白o, 
com vistas a celebra9白o do compromisso de fornecimento 
a) - Essa nova sess白o ser realizada em prazo n白o inferior a 08 (oito) dias" teis, contados da 
divulga9百o do aviso por publica9白o no Dirio Oficial do Municipio. 

18.11 - O contrato ter白  dura9ao da data de sua assinatura at白  o dia 31/12/201 x 

● XIX- MANUTEN9AO DAS CONDI9oES DA PROPOSTA ・  DO REAJUSTAMENTO E REVISAO 

19.1- Os Pre9os ofertados sero fixos e irreajust白veis 

XX - ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PRE9OS 

20.1. Dever ocorrer no dia, hora e local designados no Item VII deste Edital. 

XXI - DA PARTICIPACAO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

21.1 As empresas enquadradas como Micro ou Pequeno Porte, tero todos os direitos e deveres 
observados pela Lei Complementar n。  123/2006 e 147/2019 

21 .2 As empresas enquadradas como Micro ou Pequeno Porte, devero apresentar uma declara"o, 
conforme modelo Anexo VI. 

XXII - CONDI96ES DE PAGAMENTO 
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Os pagamentos devidos 白  Contratada, correspondentes ao fornecimento, sero efetuados atrav白s de 
cheque, ordem banc白ria ou crdito em conta corrente, no prazo de at 30 (trinta) dias, contados da 
data da apresenta9白o da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execu9白o contratual, desde que 
n白o haja pend白ncia a ser regularizada pelo contratado 

Os pagamentos devidos A Contratada, correspondentes ao fornecimento, seráo efetuados através de 
cheque, ordem bancária ou crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da 
data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execugdo contratual, desde que 
não haja pendência a ser regularizada pelo contratado. 

22.1. Em havendo alguma pend6ncia impeditiva do pagamento ser considerada data da 
apresenta9白o da fatura aquela na qual ocorreu a regulariza"o da pendencia por parte da contratada. 
22.1. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento será considerada data da 
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da contratada. 

22.2 O pagamento n白o isenta a CONTRATADA da responsabilidade de corre9白o dos erros e 
imperfei96es porventura apresentados ap6s a libera9白o 
22.2 0 pagamento não isenta a CONTFtATADA da responsabilidade de correção dos erros e 
imperfeições porventura apresentados ap6s a liberação. 

22.3.0 pagamento inclui todas as despesas diretas e indiretas necess白rias 白  completa execu9白o do 
servi9o, tais como, salrios, obrigaC6es sociais, fiscais e tribut白rias, transporte e demais encargos 
decorrentes da execu9白o do contrato 

22.3.0 pagamento inclui todas as despesas diretas e indiretas necessárias a completa execução do 
serviço, tais como, salários, obrigações sociais, fiscais e tributárias, transporte e demais encargos 
decorrentes da execução do contrato. 

UNIDADES ORCAMENTARIAS: UNIDADES OR AMENTARIAS: 
UNIDADE 
ORÇAMENTARIA 

03.09.01 — Secretaria Municipal de Saúde. 
03.09.02 — Fundo Municipal de Saúde de Poções. 

ATIVIDADE / PROJETO 
2.038 — Manutenção da Secretaria de Saúde. 
2.040 — Gestão das Ações de Atenção Basica. 
2.044 — Manutenção do Bloco MAC — Média e Alta Complexidade. 

ELEMENTO DE DESPESA 3390.30.00 — Material de consumo. 

FONTE 02 — Receitas e Transferências de Impostos. 
14 — Transferência de Recursos. 

XXIII ・  CONDI6ES DE ENTREGA XXIII - CONDIÇÕES DE ENTREGA 

23.1- A entrega ser白  parcelada, conforme requisi"o da Secretaria Municipal de Assistencia Social, 
Secretaria Municipal de Saロde ou do setor de Compras, autorizando o fomecimento; 
Prazo de entrega 

a) De 02 dias, a partir da solicita9ao da Contratante 

23.1- A entrega será parcelada, conforme requisição da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Secretaria Municipal de Saúde ou do setor de Compras, autorizando o fomecimento; 
Prazo de entrega: 

a) De 02 dias, a partir da solicitação da Contratante. 

XXIV - DA FISCALIZACAO DO CONTRATO XXIV - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

24.1- Competir自  a Prefeitura ou aos Fundos proceder ao acompanhamento e fiscaliza"o da entrega 
S 	do obieto e reaistrar todas as ocorr6ncias e as defici白ncias verificadas em relat6rio, cula cpia ser白  
ー 	encaminhada a contratada, objetivando a imediata con'e9ao aas irreguiariaaaes apontaaas. 

24.2- A a9白o ou omiss白o, total ou parcial, da fiscaliza9白o do contratante, n自o eximir 白  
responsabilidade na execu9百o do Contrato por parte da empresa 

24.1- Competirá a Prefeitura ou aos Fundos proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega 

• 
do objeto e registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia sera 
encaminhada contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 
24.2- A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá 
responsabilidade na execução do Contrato por parte da empresa. 

XXV DAS PENALIDADES XXV- DAS PENALIDADES 

25.1. Para a aplica9白o das penalidades previstas sero levadas em conta a natureza e a gravidade da 
falta, os prejuizos dela advindos para a Administra●o P自blica e a reincid'ncia na prtica do ato 
conforme discriminado a seguir, sem prejuizo das san96es administrativas previstas na Lei n。  
9.784/99 
25.1.1. Advertencia escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante e/ou 
contratado, sendo cabivel apenas em falhas leves que n白o acarretem prejuizos graves ao Municipio. 
25.1.2. Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n"meros 8.666/93 e 
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do preg白o, sujeitando-se os infratores 白  s 
comina96es legais, garantida a pr白via e ampla defesa em processo administrativo. 

25.1. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a gravidade da 
falta, os prejuizos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato 
conforme discriminado a seguir, sem prejuizo das sangões administrativas previstas na Lei n° 
9.784/99: 
25.1.1. Advertência escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante e/ou 
contratado, sendo cabivel apenas em falhas leves que nao acarretem prejuizos graves ao Municipio. 
25.1.2. Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números 8.666/93 e 
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores As 
cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo. 

13 13 



mv PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ: 14.242.200/0001・65 

25.1.3. A inexecu9白o contratual, inclusive por atraso injustificado na execu"o do contrato, sujeitar o 
contratado 白  multa de mora, que ser graduada de acordo com a gravidade da infra"o, obedecidos 
os seguintes limites m白ximos 
10% (dez por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, em caso de descumprimento total da 
obriga9白o, inclusive no de recusa do adjudicatrio em firmar o contrato, ou ainda na hiptese de 
negar-se a efetuar o refor9o da cau"o, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convoca"o; 
0,3% (trs d白cimos por cento) ao dia, at白  o trig白simo dia de atraso, sobre o valor da parcela fixa inicial; 
0,7% (sete d白cimos por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, por cada dia subsequente ao 
trig白simo 
25.1.3.1. A multa a que se refere este item n白o impede que a Administra9ao rescinda unilateralmente 
o contrato e aplique as demais san96es previstas na lei. 
25.1.3.2. A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, ser白  descontada da garantia do 
contratado faltoso 
25.1.3.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, alm da perda desta, a contratada 
responder pela sua diferen9a, que ser白  descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administra9白o ou, ainda, se for ocaso, cobrada judicialmente 

t 	25.1.3.4. N白o tendo sido orestada ciarantia, a AdministraCao se reserva o aureuto ae aescontar 
ー 	diretamente do pagamento devido a contratada o valor cm qualquer multa porventura imposta. 

25.1.3.5. As multas previstas neste item n百o tm car白ter compensat6rio e o seu pagamento n白o 
eximir白  a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infra96es cometidas. 
25.1.4. Ser白o punidos com a pena de suspens白o tempor白ria do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administra"o os que incorrerem nos ilicitos previstos nas 
disposi6es legais citada 
25.1.5. Ser白o punidos com a pena de declara9白o de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administra9白o, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni9ao ou at白  
que seja promovida a reabilita"o perante a autoridade competente para aplicar a 
puni9白o, os que incorram em outros ilicitos previstos em lei 

XXVI - CLAUSULA VINTE E SEIS - DAS EXIGENCIAS. 

26.1 FORNECEDORA: 

● 

a) A fornecedora dever白  apresentar as Notas Fiscais / Faturas em no mInimo em 02 (duas) vias, e 
ser白o separadas conforme requisi96es emitidas pelo Departamento de Compras at白  02 (dois) 
dias" teis antes da data do pagamento; 

b) A fornecedora assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuIzos causados 白  Prefeitura 
ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, neglig6ncia, impericia ou imprud白ncia, na 
execu9白o do objeto, diretamente, por seus propostos e/ou empregados, n白o excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza,o ou acompanhamento feito pela Prefeitura ou 
por seus prepostos; 

§“ nico - A empresa dever apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) 
I. Prova de regularidade junto' Fazenda Municipal; 
II. Prova de reqularidade junto' Fazenda Estadual; 
Ill. Prova de regularidade junto a Fazenda Federal, reverente a uiviaa Ativa aa uniao e 

Tributos Federais, junto ao INSS; 
IV. Prova de regularidade junto ao FGTS; 
V. Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 

26.2 A FORNECEDORA ainda dever: 
a) Responsabilizar-se pelos danos causados 白  Prefeitura, decorrentes de sua culpa ou dolo na 

execu,o do objeto, n白o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 白  fiscaliza9白o ou 
acompanhamento pela Prefeitura; 
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b) Responsabilizar-se pelo transportes dos itens desta licita"o 
c) Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, incidencias 

fiscais e contribui96es de qualquer natureza ou esp白cie, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenci白rios, sal白rios e quaisquer outros encargos necess白rios 白  perfeita execu9ao do 
obieto desta licitac白o 

d) Cumprir e fazer cumprir as normas de seguran9a e meaicina ao trapauno, previstas na 
leaislac白o pertinente; 

e) Prestar esclarecimentos a Prefeitura sobre eventuais atos ou latos noticuaaos que envoivam a 
fornecedora, independentemente de solicita"o; 

f) Cumprir todas as leis e posturas, Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e 
responsabilizar-se por todos os preju izos decorrentes de infra96es a que houver dado causa; 

g)Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omiss白o total ou parcial nos 
recolhimentos de tributos que incidam ou venham a incidir sobre os materiais licitados; 

h) Responsabilizar-se pelo 6 nus resultante de quaisquer a"es, demandas, custos e despesas 
decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou 
contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de a96es 
judiciais que lhe venham a ser atribuidas por fora de lei, relacionadas com o cumprimento 
deste Processo licitat6rio; 

26.3 DA PREFEITURA: 
a) Publicar a Ata de Reciistro e Aditamentos que houver, no Dirio Oficial do Municipio; 
b) Pagar conforme estabelecido no Edital, as obriga96es financeiras decorrentes 00 presente 

processo; 
c) Acompanha a entrega do objeto licitado e registrado; 
d) Fornecer, em tempo h白bil, 白  Fornecedora, a requisi 白o com descri9白o coerente e clara 

necess白ria para 白  entrega do objeto, bem como entregar livre e desimpedidas as 白  reas onde 

sero realizadas as entregas, objeto deste contrato 

XXVII ~ DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

27.1- O recebimento dos produtos, objeto desta licita"o, obedecer as normas fixadas das Leis 
Federal n．。10.520/02 e n．。8.666/93, e nas demais disposi96es constantes do Contrato Anexo VIII 
deste Edital 

27.2- 0 recebimento ser efetuado atrav白s de requisi 白o ou autoriza●o dos setores respons白veis ou 

a 	pela autoridade superior que realizar白  verifica9白o da conformidade do objeto com as especifica96es 

~ 	00 euitai 

27.3- A entrega do objeto licitado ser nos locais indicados pela Contratante, desde que na sede ou 
zona rural deste Municipio 

XXV川一DAS PENALIDADES 

28.1. Para a aplicac白o das penalidades previstas sero levadas em conta a natureza e a gravidade da 
falta, os preiuzos dela advindos para a Administra'o Pロblica e a reuncudencia na pratica ao aio 
conforme discriminado a seguir, sem prejuizo das san加es administrativas previstas na L ei トeaerai nー  
9.784/99:
28. 1. 1. Advertencia escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante e/ou 
contratado, sendo cabivel apenas em falhas leves que nao acarretem pre.luuzos graves aoMunicupio. h 
28.1.2. Constituem ilcitos administrativos as conautas previstas nas. Leis reaerai n.ーo:000wJ e ri ー  
10.520/02, sujeitando-se os infratores 白  s comina9oes legais, garantiaa a previa e ampia aeiesa em 

processo administrativo 

g) 

・  
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28.1.3. A inexecu"o contratual, inclusive por atraso injustificado na execu"o do contrato, sujeitar自  o 
contratado 白  multa de mora, que ser graduada de acordo com a gravidade da infra"o, obedecidos 
os seguintes limites m白ximos 
10% (dez por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, em caso de descumprimento total da 
obriga"o, inclusive na recusa do adjudicat白rio em firmar o contrato, ou ainda na hip6tese de negar-se 
a efetuar o reforo da cau"o dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convoca9白o; 
0,3% (trs d白cimos por cento) ao dia, at白  o trig白simo dia de atraso, sobre o valor da parcela fixa inicial; 
0,7% (sete d白cimos por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, por cada dia subsequente ao 
trigesimo 
28.1.3.1. A multa a que se refere este item nao impede que a Administra9白o rescinda unilateralmente 
o contrato e aplique as demais san96es previstas na lei 
28.1.3.2. A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, ser自  descontada da garantia do 
contratado faltoso 
28.1.3.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, al白m da perda desta, a contratada 
responder白  pela sua diferen9a, que ser白  descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administrac白o ou. ainda, se for ocaso, cobrada iudicialmente 

S 

	

	Zb.1.i.4. Nao tenao sico orestaoa aarantia. a Aamlnlstracao se reserva o aireito ae aescontar 
airetamente ao pagamento aeviao a contrataaa o valor ae quaiquer muita porventura imposta 
28.1.3.5. As multas previstas neste item n白o tm carater compensatrio e o seu pagamento no 
eximir白  a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infra96es cometidas. 
28.1.4. Sero punidos com a pena de suspens白o temporria do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administra"o os que incorrerem nos ilicitos previstos nas 
disposi6es legais citadas 
28.1.5. Ser白o punidos com a pena de declara9白o de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administra"o, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni"o ou at6 
que seja promovida a reabilita9白o perante a autoridade competente para aplicar a 
puni9白o, os que incorram em outros ilIcitos previstos em lei 

XXIX - RESCISAO 

29.1. A rescisao poaera ser 

29.1.2. Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejando a sua rescis白o imediata, 

com as conseou己ncias contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento, sendo os motivos 白  queles 
alinhados no artigo 78 e seguintes da Lei Federal n'8.666/93, e suas posteriores altera96es, sem 
prejuizo de outras san96es previstas nesta mesma lei; 
29.1.3. Judicial, nos termos da Legisla9白o; 

29.1.4. Amig白vel, por acordo entre as partes e desde que haja conveniencia para o Municipio de 
Po96es; 

29.2. Poder白  ainda o Municipio de Po96es, BA, a seu critrio exclusivo e a qualquer tempo rescindir o 
contrato mediante prvio aviso 白  empresa contratada, com antecedencia mInima de 30 (trinta) dias, 
ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuIzos a que a contratada n白o tenha dado causa e aos 

pagamentos devidos pela execu"o do CONTRATO at白  a data da rescis白o 

29.3. Da rescis白o do CONTRATO pelo n白o cumprimento de CLUSULAS contratuais, especifica"es, 
projetos ou prazos caber recurso, no prazo de 05 (cinco) dias" teis, contados da intima"o do ato 

29.4. Nas hip6teses de rescis白o com base em qualquer das hip6teses da Lei Federal n.8.666/93 ou 

da legisla9白o especifica, n白o cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza"o 
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29.5. A inexecu9百o total ou parcial do contrato enseja a sua resciso, com as consequencias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da Administra9ao Pロblica, em caso de rescis白o administrativa 
prevista no art. 77 e seguinte da Lei n・  8.666/93 e suas altera96es 

XXX ・  REVOGACAO - ANULAいO 

30.1. 0 MunicIpio se reserva no direito de revogar esta licita"o por razes de interesse p"blico 
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a 
decis白o. Dever, por outro lado, anul白-la se constatado vicio insan白vel ou ilegalidade, baseado em 
parecer escrito e devidamente fundamentado 

30.2. Qualquer descumprimento 白  legisla●o pertinente ao objeto do certame, sobretudo, a descrita 
neste edital, autorizam a Administra"o白  proceder 白  revoga9白o/anula戸o 

S 	30.3. N百o caber aualauer indenizaco aos proponentes em caso de revocaco ou anulaco da 
ー 	presente Iicuta9ao, ressaivacas as nipoteses l egais, caoencio o onus tia prova exciusivamente ao 

licitante/contratado 

XXXI - DAS DISPOSI9OES FINAIS 

31.1- As normas disciplinares desta licita"o ser白o interpretadas em favor da amplia9白o da disputa, 
respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que n白o comprometam o interesse 

p自blico, a finalidade e a seguran9a da contrata"o 

31.2- A aualauer tempo, antes da data fixada para apresenta叫o das propostas, poder o pregoeiro, 
se necess白rio, modificar este Edital, hiptese em que devera proceder a divulga9白o, reabrindo-se o 
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a altera"o n白o afetar a 

formula9白o das propostas. 

31 .3 - O pregoeiro poder白  em qualquer fase da licita9白o, suspender os trabalhos, procedendo ao 
reqistro da suspens白o e a convoca"o para a continuidade dos mesmos, bem como promover 
dihqencias destinadas a esclarecer ou a complementar a instru9白o do processo licitatrio, desde que 
n白o implique em inclus白o de documento ou informa"o que deveria constar originariamente da 

● proposta 

31.4 - O pregoeiro, no interesse da Administra"o, poder白  relevar falhas meramente formais 
constantes da documenta9ao e proposta, desde que n白o comprometam a lisura do procedimento ou 
contrariem a legisla9白o pertinente 
31.5- Para quaisquer questes judiciais oriundas do presente Edital, prevalecer o Foro da Comarca 
de Po96es, Estado da Bahia, com exclus白o de qualquer outro, por mais privilegiado que seja 

31.6- Das sess6es p自blicas de processamento do Preg白o ser白o lavradas atas circunstanciadas, a 
serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes. 

31 .7- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na 
pr6pria ata 

31 .8- Todos os documentos de habilita9白o cujos envelopes forem abertos na sess白o e as propostas 
ser白o rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem 

31 .9- O resultado do presente certame ser divulgado no Di白rio Oficial eletrnico do Municipio 

‘恕、鵬甘 
電衝鯉羅n筆，  
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32.10-O Contrato desta Licita9白o ser白  em sua totalidade publicada no Di自rio Oficial do Municipio 

32.11 - N白o ser exigida a presta9ao de garantia para as contrata加es resultantes desta licita"o 

31.12- Os demais atos pertinentes a esta licita"o passiveis de divulga"o sero publicados no Di白rio 

Oficial eletr6nico do Municipio 

31.13 - Os envelopes contendo os documentos de habilita9白o dos demais licitantes ficar白o 白  
disoosic白o para retirada na Divis白o de Licitaゆes e Contratos, na Preteitura Municipal, situaaa na 
Pra9a da Bandeira, n。  02, na ciaaae ro9oes-be. 

3114- At 02 (doisI dias" teis anteriores 白  data fixada para o recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poder solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar o ato convocatorlo ao rregao, ate 
o hor白rio de expediente 

31.15- A peti 白o ser白  dirigida 白  autoridade subscritora do Edital, que decidir no prazo de at白  01 (um) 

● dia u til 白  data fixada para o recebimento das propostas 

31.15- Acolhida a peti"o contra o ato convocatrio ser designada nova data para a realiza9自o do 

certame 

31.16 1 Integram o presente Edital 
Anexo I - Termo de referncia; 
Anexo II Modelo de Procura9白o - Credencial; 
Anexo Ill ー  Modelo de Declara9白o de Pleno Conhecimento; 
Anexo IV - Declara9白o do Menor; 
Anexo V - Minuta da Ata de Registro; 
Anexo VI - Declara9白o de enquadramento como Micro ou empresa de Pequeno Porte; 
Anexo VII - Declara"o de Inexistencia de Fato Impeditivo; 
Anexo VIII ー  Minuta de Contrato 
Anexo IX - Modelo de declara9白o que n白o possua servidor p"blico no quadro de s6cio da empresa 
licitante 

● 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ: 14.242.20010001-65 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ: 14.242.200/0001-65 

PREGAO PRESENCIAL No 07012019 
ANEXO I 

MODELO DE TERMO DE REFERENCIA 

PREGA0 PRESENCIAL N° 070/2019 
ANEXO I 

MODELO DE TERMO DE REFERÊNCIA 

AA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 

Objeto: Registro de pre9os para a contrata9白o de empresa para o fornecimento de hortifrutigranjeiros 
em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Sa自de deste Municipio 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 

Objeto: Registro de pregos para a contratagão de empresa para o fornecimento de hortifrutigranjeiros 
em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio. 

TIPO DE LICITAÇÃO DATA Fl. 
PRESENCIAL 070/2019 14/10/2019 01/01 
EMPRESA: 

INSCR. 

ENDEREÇO. 
TEL.: CIDADE: UF: 
INSCR. 
EST.: 

MUNIC.: 
FONE 

CN PJ/MF: 
ANEX0I-PROPOSTADE PREÇOS 

1 
, 

40 KG 
. 
Alho R$ 	- R$ 	- 

2 700 KG Batata inglesa R$ 	- R$ 	- 
3 600 KG Batata doce R$ 	- R$ 	- 
4 300 KG Cebola branca R$ R$ 	- 
5 200 KG Cebola roxa R$ 	- R$ 
6 700 KG Cenoura R$ 	- R$ 	- 
7 500 KG Chuchu R$ 	- R$ 	- 
8 250 KG Pimentão R$ 	- R$ 	- 
9 30 KG Cravo R$ 	- R$ 	- 

10 30 KG Canela R$ 	- R$ 	- 
11 35 KG Canela em põ R$ 	- R$ 	- 
12 40 KG Corante R$ 	- R$ 	- 
13 40 KG Pimenta cominho R$ 	- R$ 	- 
14 1000 KG Tomate R$ 	- R$ 
15 400 KG Abóbora R$ 	- R$ 	_ 
16 400 KG Repolho R$ 	- R$ 	- 
17 170 KG Beterraba R$ 	- R$ 	- 
18 50 KG Quiabo R$ 	- R$ 	- 
19 400 UNI Alface R$ 	- R$ 	- 
20 300 UNI Cheiro verde R$ 	- R$ 	- 
21 200 KG Péra R$ 	- R$ 	- 
22 600 KG Mamão R$ 	- R$ 	- 
23 500 KG Goma fresca R$ 	- R$ 	- 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ: 14.242.20010001-65 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ: 14.242.200/0001-65 

24 700 UNI Abacaxi R$ 	- R$ 	- 

25 1000 KG Goiaba R$ 	- R$ 

26 1000 KG Manga R$ 	- R$ 	- 

27 1000 KG Maracujá R$ 	- R$ 	- 

28 1000 UNI Melancia R$ 	- R$ 	- 

29 1000 KG Laranja R$ 	- R$ 	- 

30 1000 KG Maçã R$ 	- R$ 

31 500 KG Morango R$ 	- R$ 	- 

32 500 KG Uva R$ 	- R$ 

33 500 KG Tangerina R$ 	- R$ 	- 

34 1000 KG Banana da prata R$ 	- R$ 	- 

35 1000 KG Banana da terra R$ 	- R$ 

36 300 KG Coco ralado R$ 	- R$ 

37 300 KG Aipim R$ 	- R$ 	- 

38 200 KG Amendoim casca R$ 	- R$ 	- 

39 300 KG Amendoim grão 	' R$ 	- R$ 	- 

40 200 KG Amendoim torrado R$ 	- R$ 	- 

41 300 KG Massa de aipim R$ 	- R$ 	- 

42 200 KG Farinha de tapioca R$ 	- R$ 	- 

43 400 DZ Ovos caipiras R$ 	- R$ 	- 

44 500 UNI Coco verde R$ 	- R$ 	- 

45 100 KG Limão R$ 	- R$ 	- 

46 200 KG Uva sem caroço R$ 	- R$ 	- 

47 150 KG Repolho roxo R$ 	- R$ 	_ 

48 300 KG Melão R$ 	- R$ 	- 

49 100 KG Gengibre R$ 	- R$ 	- 

50 300 KG Banana d'água R$ 	- R$ 	- 

1. OBSERVAC6ES: 

0 	1.1. QDE = Quantidade do item a ser disponibilizado para contrata9白o 
1.2. VALOR UNITARIO = Valor unit白rio da unidade de medida - para efeito de faturamento dos 

produtos 

1.3. VALOR DO LOTE = Valor global 白  o resultado da multiplica9白o do unit自rio x quantidade e 
do somat6rio dos totais 

1. OBSERVAÇÕES: 

• 1.1. QDE= Quantidade do item a ser disponibilizado para contratação. 

1.2. VALOR UNITÁRIO = Valor unitário da unidade de medida - para efeito de faturamento dos 
produtos. 

1.3. VALOR DO LOTE = Valor global 6 o resultado da multiplicação do unitário x quantidade e 
do somatório dos totais. 

2. DECLARA9OES: 

2.1. Pre9o: Nos pre9os propostos encontram-se incluidos todos os tributos, encargos sociais, 
fretes e quaisquer outros Onus que porventura possam recair sobre os servios da 
presente licita9白o 

2.2. Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura dos 
envelopes 

2. DECLARAÇÕES: 

2.1. Preço: Nos pregos propostos encontram-se incluidos todos os tributos, encargos sociais, 
fretes e quaisquer outros 6nus que porventura possam recair sobre os serviços da 
presente licitação. 

2.2. Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura dos 
envelopes. 

Po96es 	de Poções 	de 

 

de 2019 de 2019. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ: 14.242.20010001-65 

雄蒸露注nJ躍，F 

RAZO SOCIAL 
CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ: 14.242.20010001-65 

ANEXO II 

Modalidade de Licita9o 
PREGAO PRESENCIAL 

N"mero 
07012019 

  

MODELO DE PROCURA9AO PARA A PRATICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME 

Atrav白s do presente instrumento, nomeamos e constituimos o(a) Senhor(a) 
	 , (nacionalidade, estado civil, profiss白o), portador do Registro de 

S 	Identidade no 	, expedido pela 	devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do 
W 	Minist白rio da Fazenda, sob o n。  	 residente a rua... 	nv 	 como 

nosso mandatrio, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao 
procedimento licitat6rio indicado acima, conferindo-lhe poderes para: 

(apresentar proposta de pre9os, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contraー  
arrazoar, assinar contratos, negociar pre9os e demais condi96es, confessar, firmar compromissos ou 
acordos, receber e dar quita9白o e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc) 

Po96es, 	de 

 

de 2019 

  

RAZO SOCIAL 
CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 0 
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Modalidade de Licita弾o 
PREGAO PRESENCIAL 

Nomero 
070/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ: 14.242.200/0001-65 

ANEXO 川  

MODELO DE DECLARA9AO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO A S EXIGENCIAS DE 
HABILITA9AO 

Declaramos sob as penas da lei 8.666/93, especialmente em fac! do quanto disposto neste 
edital, o pleno conhecimento e atendimento as exigencias ae naoiiita9ao, cientes aas san9oes iactiveis 
de serem aplicadas 

Po96es 	de 

 

de 2019 

  

R.AZAO SOCIAL 
CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 
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Modalidade de Licita9o 
PREGAO PRESENCIAL 

N自mero 
070/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ: 14.242.200/0001-65 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARACAO DE PROTE9AO AO TRABALHO DO MENOR 

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 
7。  da Constitui9白o Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual 
9.433/05, que n白o empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, 

(x) nem menor de 16 anos, salvo na condi9白o de aprendiz, a partir de 14 anos 

Po96es 	de 

 

de 2019 

  

RAZO SOCIAL 
CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 
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Item XXX: XX)(X UNI. 	 Descric白o dos itens 

Valor unitrio registrado: R$ xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx)・  
2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) ser 
formalizado pela Prefeitura mediante emissao de autoriza"o de fornecimento, observadas as 
disposi96es contidas no Edital do Preg白o Presencial n。 070/2019 

2.1 - O compromisso de entrega s6 estar caracterizado mediante Autorizac'o de Fornecimento 
decorrente desta Ata de Registro de Pre9os e Edital de Preg白o Presencial n。 070/2019. 

2.2 - o(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a 
atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Pre9os 
2.3 - O fornecedor obriga-se a manter, durante toda execu9さo do objeto, em compatibilidade com as 
obriga96es por eles assumidas todas as condi96es de habilita9白o e qualifica"o exigida na Licita o 

Par白grafoO nico: A empresa dever apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) 
1. Prova de regularidade junto' Fazenda Municipal; 
2. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual; 
3. Prova de regularidade junto a Fazenda Federal, referente a Divida Ativa da Uni'o e 

Tributos Federais, junto ao INSS; 
4. Prova de regularidade junto ao FOTS; 
5. Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 

3 - DO CONTROLE DOS PRE9OS REGISTRADOS: A Prefeitura adotar白  a prtica de todos os atos 
necess白rios ao controle e administra9白o da presente Ata 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ: 14.242.20010001 ・65 

誓紺 

軍皿書亙些翌夢f 

PREGAO PRESENCIAL N。 070/2019 

MINUTA ・  ATA DE REGISTRO DE PRE9OS 

Aos 	  de 2019, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES, 
Estado da Bahia, Praa da Bandeira, n.。  02, Centro de POC6ES - BA, inscrita no CNPJ sob n. 
14.200.242/0001-65. neste ato representada pelo IIm.o Leandro Araio Mascarenhas, Prefeito 
Municipal, neste ato denominada simplesmente PKtトtIIUKA, com CUrAkiiUirAyMV uu i-UP4LJU 
MUNICIPAL DE SAUDE E DE ASSISTENCIA SOCIAL Ut POgOtb, pessoa jurialca ae aireito 
pblico, com sede na Rua Cardeal da Silva, 75 Sala, centro Po96es, Bahia, inscrito no CNPJ sob o n。  
11.113.324/0001-52, neste ato representado por sua gestora, a Sr。. Jorge Luis Santos Lemos, 
brasileiro, inscrita no CPF sob o n。  466.638.785-49 respons白vel pelo PREGAO PRESENCIAL N。  
070/2019, e de outro lado, a empresa adjudicat白ria nos itens abaixo, homologada em xx/xx/2019, 
doravante denominada FORNECEDOR, com base na Lei Federal n。  8.666/93 e suas altera96es, tm 
entre si, justo e aven9ado a presente ata que, quando publicada, ter efeito de Compromisso de 
fornecimento, observada as condi96es estabelecidas no Ato Convocatrio e consoante as clusulas 

● que se seguem 

I・  DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta 
PREFEITURA, observada a ordem de classifica"o, os pre9os do(s) fornecedor(es) registrado(s) a 
seguir relacionado(s), objetivando o compromisso do registro de pre9os para a contrata9百o de 
empresa para o fornecimento de hortifrutigranjeiros em atendimento as demandas da Secretaria 
Municipal de Sa"de deste Municipio, nas condi96es estabelecidas no ato convocat6rio 

Empresa xxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ n。. xx.xxx.xxx/xxxxーxx, com sede na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
n。  xxx, xxxxxxxxxxxxx, CEP: xxxxx-xxx, xxxxxs - BA, t2lefone (xx)xxxxxxx, fax (xx) xxxx-xxxx, 
representada por seu procurador, Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, casado, residente e domiciliado em 
XXXXXXXXXXX - BA, RG n. xx.xxx.xxx-x SSP-BA, CPF xxx.xxx.xxxーxx 
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難  PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9oES- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ: 14.242.200/0001-65 

1ye君胃監鷺 dA qudaque認er tempo, o preo registraexistentes no mercado, 麗bpoderbendo 昇農番em decorrncia deURA convocar os 

fornecedores registrados para negociar o novo valor 

§熱鷲edore conrento鴛藤灘
baixar os preos registrados, aedores registrados para oferecese fim. 	 請F E ITnova器慧 

慧ぷ器器認認念謬器1識請器農慧翼謂s pre9os n白o ser白o reajustados 

5-me農器昌識器I驚震こ鷺濡讐念課esente Ata. 15. daLei鴇器'ade de 12 (doze)93. 

6 - DA DIVULGAいO DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS: A publica"o resumida deste Ata de 
Registro de Pre9os na Imprensa Oficial do Municipio, que e condi9ao inaispensavei para sua eucacia, 
. 	ser白  providenciada pelo Org白o Gerenciador at'o quinto dia u til ao mes seguinte ao ae sua assinajura, 
ー 	para ocorrer no prazo ae vinte aias aaqueia aaia 

蘇

O FORO: O Foro p05 ser o Foro da9iado que seja. 	麗dirimir quest esmarca de Poe究ivasah ia農器ente compromissorejuizo a qualquer曳背留o demais 

E, pteor琴：
tarem
mia.認m justos etodos os篇tratadprevi篇ssinam oem direit雲sente instrumento em 03 (trs) vias de iguala presena das duas testemunhas abaixo 

identificadas, que a tudo assistiram e que tamb6m o subscrevem 

PREFEITURA 

● FORNECEDOR 

TESTEMUNHAS 

CPF 
	

CPF: 
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Modalidade de Licita 白o 
PREGAO PRESENCIAL 

Nmero 
07012019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ: 14.242.200/0001-65 

ANEXO VI 

MODELO DE DECLARA9AO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

Para fins do disposto no Edital Do Preg白o Presencial n。 070/2019, declaro1 sob as penas da lei, que a 
empresa 	 inscrita 	no 	UINI-'J 	no 
	  cumpre os requisitos legais para a qualitica9aO como iviucroempresa 
ou Empresa de Pequeno Porte estabelecidos pela Lei Complementar no . 123・ ．  de .14:1.2・ 200!・  ?fl 

一 	，speci司 quanto ao seu art. 30或stando apta a usutruir o tratamento tavoreciao estaoeiecuoo nessa L ei 
. 	Complementar e no uecreto rr b・ zu4・ ロeuつ・uり.tuuI. 

Declaro, ainda, ciue a empresa est自  excluida das veda96es constantes do par白grafo 4。  do artigo 3。  da 
Lei ComDlementar no 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularuza9ao ae 
eventuais defeitos ou restri6es existentes na documenta9白o exigida para eteito de regulariロaae Tiscal, 
caso seja declarada vencedora do certame. 

Po96es -Ba., 	de 	  de 2019. 

RAZO SOCIAL 
CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 

● 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ: 14.242.200/0001-65 

PREGAO PRESENCIAL N。 07012019 

ANEXO VII 

MODELO DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO 

Eu, 	 representante 	da 	empresa 
	 , CNPJ: 	  interessado em participar 
no Processo Licitat6rio, PREGAO PRESENCIAL no. 070/201 9, da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE 
PO96ES, DECLARO, sob as penas da Lei, que, que inexiste impedimento legal contra esta empresa 
que impe9a de licitar ou contratar com a Administra9白o P自blica 

PO96ES - Ba 	de 	 de 2019 

RAZO SOCIAL 
CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ: 14.242.20010001-65 

ANEXO VIII 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO DE FORNECIMENTO ENTRE SI 
CELEBRAM, O MUNICIPIO DE PO96ES 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES, CO- 
OPARTICIPA9AO DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAODE E DO CO-OPARTICIPA9AO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTeNCIA SOCIAL E A 
EMPRESA 	  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito p自blico, 
CNPJ com sede na situado na Pra9a da Bandeira, 02 - CENTRO - Po如es - Bahia ・  FONE/FAX (77) 
3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.。  14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo IIm.o Leandro 

a 

	

	Mrauio Mascarennas. rreteito Municipal, com CO-OPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL DF 
bAULJt, inscrito no uNrJ soo o nu ii ,1 1 i,J24/UqU1-bz, corn sede 8 Rua じardeal da Silva, 75 1Bairro 
Centro - CEP. 45.260-000, representado por Jorqe Luis Santos Lemos. Secretrio Municipal de 
sauae, e ao Cu-UPAN I ICIVAvAO OU トUNSU MUNICIPAL Ut ASS1STENCIA SOCIAL, inscrito no 
CNPJ sob o no 15.364.2070001-12, com sede 白  Rua Maneca Moreira, n。  04, Bairro Centro, cidade de 
Po96es - Bahia, representado por Lais Santos Araロjo Mascarenhas, Secret白ria Municipal de 
Assistencia Social, doravante denominado, CONTRATANTE e a empresa 
	  pessoa jurdica de direito privado, Inscrito no CNPJ n。  
	 , com endere9o comercial 	  
Bahia, representado neste ato por pelo o Sr. 
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da c白dula 	de identidade no 
	  emitido pelo SSP/ 	, inscrito no CPF sob o no 	 com endere9o 
na 	  aqui denominada CONTRATADA, com base na 
licita9白o na modalidade Preg白o Presencial n. 07012019, nas disposi96es da Lei Federal 8.666 de 21 
de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato de 
Fornecimento, mediante as cl自usulas e condi96es seguintes 

I- CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

a 	Constitui o objeto do presente contrato a contrata9含o de . empresa . para o fornecimento一  de 

W 	hortifrutigranjeiros em atendimento as demandas aa secretaria Municipal ae oauae aesie iviurlicipia, 
conforme descri96es constantes da Ata de Registro nu ・  ...../u1 s, reterente ao tanai rregao rresenciai 
no070/2019 

§1。 - A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi96es deste contrato, acrscimos ou 
supress6es na aquisi9白o dos materiais objeto da presente licita9白o, de at白  25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n。  8.666/93 com suas ulteriores 
altera96es 

§2。 - A presente contrata9白o est白  sendo formalizada de forma direta, por Modalidade Preg白o 
Presenciam n0 070/2019, com base no, do art. 11, da Lei no10.520/02. 

CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUCAO E ENTREGA 

a) O Regime de Execu9白o do presente Contrato e de pre9o unit白rio, em obedi己ncia ao Edital do 
Preg白o Presencial N。  070/2019 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES- ESTADO DA BAHIA 
CNPJ: 14.242.20010001-65 

transcri9白o, e 白  Lei Federal N。  8.666 de 21/06/1993, e suas altera"es introduzidas pela Lei 
Federal N。  8.883/94 

b) A a"o ou omiss白o, total ou parcial, da fiscaliza9白o do contratante, n白o eximir 白  contratada 
de total responsabilidade na execu9ao do contrato 

b) De 02 dias, a partir da solicita9白o da Contratante. 
c) 27.3- A entrega do objeto licitado ser nos locais indicados pela Contratante, desde que na 

sede ou zona rural deste Municipio 

§ 10 - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizar ap6s adotados pela 
Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com as altera"es da Lei 
8.883/94 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS 

● 3. 1 - O prazo do Contrato ser白  at白  31/12/2019, a contar da data de sua assinatura; 

CLAUSULA QUARTA - PRE9O, CONDI96ES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

4.1 0 Pre9o Total para a entrega do objeto ser de R$ 
resultante das quantidades constantes da proposta de Pre9os, objeto do Edital do Preg白o Presencial 
n。. 070/2019 e da Ata de negocia9白o feita pelo pregoeiro 

4.2 - O pagamento efetivar-se-自, a cada quantidade solicitada e entregue, no prazo de at白  30 (trinta) 
dias, contados a partir da expedi 白o da nota fiscal e do recebimento das mercadorias, de acordo com 
as especifica96es; 

§1。  - Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado j白  est白o inclusos todos os custos e despesas 
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, 
direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento 

§ 2。ー  Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o referido 
documento ser imediatamente devolvido para substitui9白o e/ou emiss白o de Nota de Corre9白o, 
ficando estabelecido que esse intervalo de tempo n白o ser白  considerado para efeito de qualquer 

● reajuste ou atualiza9白o do valor contratual 

4.3- Os Pre9os ofertados ser白o fixos e irreajustveis 

4.4- Os pre9os constantes na proposta ou oramento podero sofrer revis6es objetivando manter o 
equilibrio econ6mico financeiro pela varia9白o do custo da produ9白o - efetivamente comprovado pelo 
fabricante do produto - at白  a data do faturamento de cada remessa, conforme determina o art.65, 
letra ''d''da Lei Federal n.o8.666/93 

CLUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 

As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta dos recursos da Orament白ria a 
seguir especificada 

UNIDADES OR9AMENTARIAS: 

    

~UNIDADE 
[R9AM ENTARIA 

 

03.09.01 - Secretaria Municipalde SaOde 
03.09.02 - Fundo Municipal de  Sa自de de Po96es 
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．日武譲主lI夢  

ATIVIDADE / PROJETO 
2.038 — Manutenção da Secretaria de Saúde. 
2.040 — Gestão das Ações de Atenção Basica. 
2.044 — Manutenção do Bloco MAC — Media e Alta Complexidade. 

ELEMENTO DE DESPESA 3390.30.00 — Material de consumo. 

FONTE 02 — Receitas e Transferências de Impostos. 
14 — Transferência de Recursos. 

PargrafoO nico: A empresa dever apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) 
I. Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal; 
II. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual; 
Ill. Prova de regularidade junto 自  Fazenda Federal, referente a Divida Ativa da Uni自o e 

Tributos Federais, junto ao INSS; 
IV. Prova de regularidade junto ao FGTS; 
V. Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 

CLAUSULA SEXTA ・  DIREITOS E OBRIGA96ES DAS PARTES CONTRATANTES 

● 

6.1.1- A CONTRATADA dever fornecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE 

Parágrafo ()to: A empresa deverá apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s): 
I. Prova de regularidade junto Fazenda Municipal; 
II. Prova de regularidade junto Fazenda Estadual; 
III. Prova de regularidade junto A Fazenda Federal, referente A Divida Ativa da União e 

Tributos Federais, junto ao INSS; 
IV. Prova de regularidade junto ao FGTS; 
V. Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho. 

CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES 

• 6.1 -DA CONTRATADA: 

6.1.1- A CONTRATADA deverá fornecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE. 

6.1 .2 - A CONTRATADA ser白  legal e financeiramente respons白vel por todas as obriga96es e 
compromissos contraidos com terceiros, para a execu"o deste Contrato, bem como, pelos encargos 
trabalhistas, previdenci白rios, fiscais, securitrios, comerciais e outros fins, a eles n白o se vinculando a 
CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de solidariedade; 

6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e 
compromissos contraidos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles não se vinculando a 
CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de solidariedade; 

6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados 白  
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, neglig己ncia, imper「cia ou imprud白ncia, 
na execu9白o do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, n昌o 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza9白o ou acompanhamento feito pela 
CONTRATANTE ou por seus prepostos; 

6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, impericia ou imprudência, 
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela 
CONTRATANTE ou por seus prepostos; 

6.1.4 - A CONTRATADA assumir自  a responsabilidade total pela execu9白o do contrato 6.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do contrato. 

6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades de 
abastecimento contido no Edital, que 白  parte integrante deste Contrato 
6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades de 
abastecimento contido no Edital, que é parte integrante deste Contrato. 

•
● 	6. 1 .6 - Reconhecer os direitos da administra9白o, em caso de rescis白o administrativa prevista no Artigo 6.1.6 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 

77 da Lei 8.666/93; 77 da Lei 8.666/93; 

6.1.7 - A CONTRATADA dever自  manter, durante toda a execu9自o do contrato, todas as condi96es de 
habilita9白o e qualifica9白o exigidas na licita9白o, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei n。  
8.666/93 

6.1.7 - A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execuçáo do contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitagão, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei n° 
8.666/93. 

6.1.8 - Comunicar 白  Prefeitura Municipal de Po"es- Bahia os eventuais casos fortuitos e de fora 
maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias" teis aps a verifica9白o do fato e apresentar os documentos 
para a respectiva aprova"o, em at白  5(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrencia, 
sob pena de n白o serem considerados; 

6.1.8 - Comunicar à Prefeitura Municipal de Poções- Bahia os eventuais casos fortuitos e de força 
maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias Úteis ap6s a verificação do fato e apresentar os documentos 
para a respectiva aprovação, em até 5(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, 
sob pena de não serem considerados; 

6.1.9 - Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato 6.1.9 - Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato. 

6.2 - DA CONTRATANTE: 6.2 - DA CONTRATANTE: 
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6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Clusula Quarta, as obriga96es financeiras decorrentes do 
presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 

6.2.2 - A fiscaliza9ao do fornecimento ser白  por t白cnicos da CONTRATANTE ou por equipe 
especializada, designada 

5.2.3 - Poder a fiscaliza9白o ordenar a suspens白o total ou parcial dos servios caso n白o sejam 
atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclama加es que fizer, sem prejuizo de 
outras san96es que possam se aplicar a CONTRATADA. 

5.2.4 Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, ate o quinto dia" til do m邑s 
seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a contar da 
referida assinatura, conforme art. 61,§ 1。  da Lei n。  8.666/93 e suas ulteriores altera96es; 

5.2.5 Fiscalizar o servi9o, dar solu96es 白  s consultas feitas, determinar as providencias que lhe 
oarecem cabiveis e anotar os fatos ou observa加es cujo registro se fa9a necess白rio; 

5.2.6 Os pre9os registrados sero publicados no Liiarlo unciai ao Munlclplo; 
5.2.7 Emitir autoriza,o para aquisi9白o dos materiais e produtos 

VII ・  CLAUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES 

7.1 - Ao CONTRATADO que incidir nas hip6teses abaixo relacionadas, sero aplicadas as seguintes 
san96es, graduadas conforme a gravidade da infra9白o, sem prejuizo de san96es civis e criminais, 
ap6s o prvio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contradit6rio 
7.2 - Advertencia sempre que forem constatadas infra96es leves 
7.3 - Multa por atraso imotivado do fornecimentb do Produto, nos prazos abaixo definidos 

a) 10% (dez por cento) sobre o valor da compra, em caso de: atraso na entrega superior a 5 
(cinco) dias, desistencia na entrega do material; 

b) at 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento do produto; 
c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que n自o tenha havido o cancelamento da nota de 

empenho ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura do fornecimento 
do produto; 

d) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou 
documento correspondente: 20% sobre o valor da fatura do fornecimento do produto 

7.4- Suspens白o nos prazos abaixo definidos: 
a) de at 12 (doze) meses quando praticar ato ilicito visando frustrar os objetivos do contrato, no 

白  mbito da Administra9白o P"blica Municipal; 
b) suspens白o de ate 12 (doze) meses e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuizo 

causado 白  Administra9白o Pロblica Municipal; 
c) n白o atender as especifica96es t白cnicas (nomenclatura e marca) e os quantitativos 

estabelecidos no contrato: multa de 10% e 20%; 
d) paralisar o fornecimento do produto, sem justa causa e prvia comunica9白o 白  administra,o 

multa de 10% a 20%; 
e) adulterar ou alterar caracteristicas fisica, quimica ou biolgica do produto fornecido: multa de 

20%; 
f) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, produto falsificado, furtado, deteriorado, ou 

danificado: multa de 20% 
7.5 - Declara9白o de inidoneidade para licitar e contratar com a Administra9ao Pロblica Municipal 
quando o licitante incorrer por duas vezes nas suspens6es elencadas no subitem 8.3 e 8.4 
7.6 - A suspens白o tempor自ria do fornecedor cujo contrato com a Administra"o P"blica Municipal 
esteja em vigor, impedir o mesmo de participar de outras licita96es e contrata96es no 合  mbito do 
municipio at白  o comprimento de penalidades que lhe foi imposta 
7.7 - Declara9白o de inidoneidade para licitar ou contratar com a administra"o P"blica Municipal, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni9白o ou at白  que seja promovida a reabilita"o 
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perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que ser白  concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administra"o pelos prejuizos resultantes e depois de ocorrido o prazo de penalidade 
aplicada 
7.8 - As multas aplicadas devero ser pagas espontaneamerite e no prazo m白ximo de 05 (cinco) dias 
ou ser白o deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, aps pr6vio processo 
administrativo, garantida a ampla defesa e o contradit6rio ou, ainda, cobradas judicialmente, a crit白rio 
da Secretaria Municipal de Administra9白o 
1.9 - Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado dever recolher a 
multa por meio de dep6sito em Conta Corrente em nome da Prefeitura, ou responder白  pela sua 
diferen9a a qual ser白  descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administra"o, ou 
ainda, cobrada judicialmente 
7.10 - A multa poder自  ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, e depender do grau 
da infra9白o cometida pelo contratado e dos prejuizos causados 白  Administra9自o P自blica Municipal, 
nao impedindo que a Administra9白o rescinda unilateralmente o contrato 
7.11 - As san96es prevista no item 08 deste edital s白o de competencia exclusiva do titular da 
Secretaria Municipal da Administra9白o, permitida a delega9白o para a san9自o prevista no sub-item 8.4 

S 	facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de 
ー 	vistas 

7.12 - Os danos e prejuizos ser白o ressarcidos 白  contratante no prazo m白ximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, ap6s prvio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contradit6rio, contado da 
notificac白o administrativa 白  Contratada, sob pena de multa 
7.13- Nenhuma san9百o ser aplicada sem o devido processo administrativo, que preve aetesa previa 
do interessado e recurso os prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista do processo. 

CLAUSULA OITAVA - DA INEXECUいO E DA RESCISAO 

8.1 - A inexecu9ao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescis白o, observadas, para tanto, 白  s 
disDosic6es da Sec白o V. Capitulo Ill das Lei n。  8.666/93 com suas ulteriores altera96es. 
8.2 ・  A rescisao poder ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos 
enumerados nas Leis no 10.520/02 e no6.666/93. 
8.3 - Quando a rescisao ocorrer com base com base nos incisos I a Xl do art. 78 da Lei n。  8.666/93, 
sem que haja culpa da contratada, ser白  esta ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que 
houver sofrido 
8.4 - O presente contrato poder白  ser rescindido pelas situa96es previstas no art. 78, da Lei Federal n。  
8.666/93, caso em que a CONTRATANTE ter白  todas as garantias previstas no art. 77, da lei em 

一 	「efer白ncia 
' 	Paragrafo U nico - No caso de rescisきo deste Contrato, a Contratada recebera, apenas, o pagamento 

relativo ao objeto fornecido 白  Contratante 

CLAUSULA NONA - CONDI9OES GERAIS 

9.1 - Sero de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatrios, mapas vi白rios, planos 
estatisticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto 
executado por ela; 

9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execu"o deste 
Contrato, quando necess白rio por conveniencia dos servi9os ou da Administra9ao, respeitaaos os 
limites legais e os direitos assegurados 白  CONTRATADA; 

9.3 - Integram o presente Contrato, independentemente de transcri9白o, o Edital e seus Anexos e a 

Proposta de Pre9os da CONTRATADA: 
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9.4 - Nao Ser白  permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar este 
Contrato; 

9.5 Este contrato白  regido pela Lei no. 8.666/93, a fim de dirimir alguma d自vida em casos omissos 

CLAUSULA DECIMA ・  COBRAN9A JUDICIAL 

As importancias devidas pela Contratada sero cobradas atrav白s de processo de execu9白o, 
constituindo este Contrato titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a direta, mediante 
reten9白o ou compensa9白o de cr6ditos, sempre que possrvel 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - COBRAN9A JUDICIAL 

As importncias devidas pela Contratada ser白o cobradas atrav白s de processo de execu"o, 
constituindo este Contrato titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a direta, mediante 
reten9ao ou compensa9白o de cr白ditos, sempre que possivel 

● CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FORO 

12.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Po96es- Bahia, que prevalecer sobre qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer auviaas oriunaas ao presente し  ontrato 

E. Dor estarem assim iustos e contratados, firmam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual 
teor e forma na presenia de duas testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme 

Po96es/Bahia, 	 de 	  de 2019 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito Municipal - Contratante 

Lais Santos Arajo Mascarenhas 
Secret白ria Municipal de Assistencia Social - Contratante 

Jorge Luis Santos Lemos 
Secret白rio Municipal de Sa"de - Contratante 

Empresa Contratada 

Testemunhas 

 

CPF CPF: 
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PREGAO PRESENCIAL No 07012019 

ANEXO X 

MODELO DE DECLARAいO QUE NAO POSSUA SERVIDOR POBLICO NO QUADRO DE S6CIO 
DA EMPRESA LICITANTE 

Declaramos, sob as penas da lei, que n白o possuem servidores pロblicos federais, estaduais ou 
Municioais e nem ainda da esfera judici白ria ou Legislativa em nosso quadro de s6cio, dirigente, 
gerentes e respons白veis t6cnicos e que os mesmos est白o aptos a participar desta iicita9ao, atenaencio 
ao disposto no inciso Ill do art. 9。  da Lei Federal 8.666/93 

	de 

 

de 2019 

  

Raz白o Social 
CNPJ: 

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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