Estado da Bahia

MUNICÍPIO DE CORIBE
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 026/2020

OBJETO
Pregão Eletrônico para o registro de preços para futuras e eventuais Aquisições de gêneros
alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados as demandas das Secretarias
Municipais e Órgãos Vinculados do Município de Coribe - Bahia.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Poderão participar da presente licitação empresas do ramo que atendam às exigências deste
Edital e seus Anexos.

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA
Dia: 26 de agosto de 2020 - quarta-feira
Horário: 09h00min - Horário de Brasília / DF
Endereço Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br
Sistema: ComprasNet
Código UASG do Município: 926.606

Manuel Azevedo Rocha
Prefeito
Município de Coribe
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EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 026/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 156/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA O REGISTRO DE PREÇOS N.º 026/2020
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
O MUNICÍPIO DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, torna público para
conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados fará realizar licitação,
para o Registro de Preços, na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor
preço por item, nos termos da Lei n.º 10.520 de 2002, o Decreto Federal n.º 10.024 de 20
de setembro de 2019, e o Decretos Municipais n.º 011/2011 e 006/2018, à Lei n.º 8.078 de
1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações
das Leis Complementares n.º 147/2014 e 155/2016, e subsidiariamente à Lei n.º
8.666/1993, bem como à legislação correlata, farão realizar licitação na modalidade
Pregão Eletrônico e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:
Dia: 29 DE AGOSTO DE 2020 - QUARTA-FEIRA
Horário: 09H00MIN - HORÁRIO DE BRASÍLIA / DF
Endereço Eletrônico: WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR
Sistema: COMPRASNET
Código UASG: 926.606
1.

DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem como objeto o Pregão Eletrônico para o registro de preços
para futuras e eventuais Aquisições de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis
destinados as demandas das Secretarias Municipais e Órgãos Vinculados do Município de
Coribe, atendendo às especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência.
1.1.1. As empresas licitantes devem observar e apresentarem propostas atendendo
unicamente AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES deste TERMO DE
REFERÊNCIA, considerando que estes SEMPRE PREVALECERÃO sobre os
dados constantes no Sistema do Governo Federal - ComprasNet, portanto, as
propostas deverão ser baseadas no mínimo exigido nas especificações deste termo,
por onde serão verificados a aceitabilidade das propostas.
1.2. A licitação será dividida por itens, conforme tabela constante do Termo de
Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu
interesse.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço total por Item, observadas
as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto
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2.

DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1.
As despesas com as aquisições dos gêneros alimentícios constantes do objeto
desta licitação é estimada no valor máximo de R$ 845.601,00 (oitocentos e quarenta e
cinco mil, seiscentos e um reais), conforme os valores dispostos extraídos das Pesquisas de
Preços realizadas com empresas locais.
2.2.
As regras referentes ao órgão gerenciador e aos órgãos participantes, bem
como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3.

DO CREDENCIAMENTO

3.1.
O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.
3.2.
O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
3.3.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.
3.4.
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação
por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por
terceiros.
3.5.
É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
3.6.
A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação

4.

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

4.1.
Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no art.
9º da IN SEGES/MP n.º 3, de 2018.
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4.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste
Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à
SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e
regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.
4.1.2. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para o acesso ao Sistema
ou com uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante,
não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município responsabilidade por
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
4.1.3. Em relação aos Itens 01 ao 50, a participação é exclusiva a microempresas,
empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar n.º 123, de
14 de dezembro de 2006.
4.2.
Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n.º
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n.º 123,
de 2006
4.3.

Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.3.1. empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com
o Município de Coribe, durante o prazo da sanção aplicada;
4.3.2. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislação vigente;
4.3.3. que não atenda as condições deste edital e seus anexos;
4.3.4. empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida sua reabilitação;
4.3.5. empresário impedido de licitar e contratar com o Município de Coribe,
durante o prazo da sanção aplicada;
4.3.6. empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto
no art.72, §8º, V, da Lei n.º 9.605/1998;
4.3.7. empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12
da Lei n.º 8.429/1992;
4.3.8. quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei
n.º 8.666/1993;
4.3.8.1.
Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da
Lei n.º 8.666/1993 a participação no certame de empresa em que uma das
pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco
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importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou
mesmo a atuação no processo licitatório.
4.3.9. sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
4.3.10. empresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível
com o objeto deste Pregão;
4.3.11. empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial,
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;
4.3.12. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que
utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
4.3.13. consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;
4.3.14. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando
nessa condição - Acórdão n.º 746/2014 - TCU - Plenário.
4.4.
Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n.º 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49;
4.4.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento
no certame;
4.4.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para
microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não”
apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n.º 123/2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte.
4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos;
4.4.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.4.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
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4.4.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MP n.º 2, de 16 de setembro de 2009.
4.4.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
4.4.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento
de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei n.º 8.213, de 24 de
julho de 1991.
4.4.9. que cumpre os requisitos do Decreto n.º 7.174, de 2010, estando apto a
usufruir dos critérios de preferência.
4.4.9.1. A assinalação da declaração contido no Item 4.4.9, são apenas para
os itens que tratam-se de fornecimentos de bens de informática, não sendo
necessário nenhuma assinalação por não tratar-se desta linha de produtos, nos
termos do decreto mencionado;
4.5.
A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5.

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS HABILITAÇÃO

5.1.
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a
descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação.
5.2.
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
5.3.
Os licitantes não poderão deixar de apresentar nenhum dos documentos de
habilitação mesmo que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de
acesso aos dados constantes dos sistemas.
5.4.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC n.º 123, de 2006.
5.5.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante
a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.
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5.6.
Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
5.7.
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de
negociação e julgamento da proposta.
5.8.
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

6.

DA VISTORIA

6.1.
Não se exigirá que a licitante realize vistoria do local de entrega dos gêneros
alimentícios perecíveis e não perecíveis.

7.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1.
A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-seá automaticamente a fase de recebimento de propostas.
7.1.1. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o
valor unitário e total para cada Item, já considerados e inclusos todos os tributos,
fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução da entrega de cada objeto.
7.1.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas e lances.
7.1.3. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as
propostas apresentadas.
7.1.4. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências do Edital.
7.1.5. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de
inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
7.1.6. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte
deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º
da LC n.º 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.
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7.1.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa
de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.
7.2.

As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
7.2.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação
da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.
7.2.2. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta
anteriormente encaminhada.
7.2.3. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
7.2.3.1.

Valor unitário e total de cada Item;

7.2.3.2.

Marca;

7.2.3.3.

Fabricante;

7.2.3.4.
Descrição detalhada do objeto proposto, contendo as
informações similares ou em atendimento as expecificações mínimas à
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o
prazo de validade.
7.3.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
7.3.1. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar
que a avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 22, §2º, do
Decreto n.º 5.450/2005, irá perdurar por mais de um dia.
7.3.1.1.
Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via
chat, mensagens às licitantes informando a data prevista para o início da
oferta de lances.

7.4.
As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura
da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital, conforme Art. 48, § 3º, do
Decreto n.º 10.024, de 2019.
7.5.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente no fornecimento dos itens.
7.6.
Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
7.6.1.1.
O descumprimento das regras supramencionadas pela
Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do
Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia ou do Tribunal de Contas da
União - TCU e, após o devido processo legal, gerar as seguintes
consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias
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ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a
ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato
7.7.
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão
de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
7.8.
Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para
contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

8.

DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

8.1.
A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá
na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.
8.2.
Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes
ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema
eletrônico.
8.3.
Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

9.

DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

9.1.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no
Termo de Referência.
9.1.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
9.1.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
9.1.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo
em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
9.2.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.

10. DA FORMULAÇÃO DE LANCES
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10.1.
da fase.

Na fase de lances somente as licitantes com propostas classificadas participarão

10.2.
O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.
10.3.
Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar
lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente
informadas do horário e valor consignados no registro de cada lance.
10.3.1. O lance deverá ser ofertado pelo VALOR TOTAL DE CADA ITEM.
10.3.2. Os valores unitários e totais de cada um dos Itens, nenhum deles não
poderão ser maiores dos valores máximo aceitáveis dispostos no instrumento
convocatório.
10.4.
A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e
registrado no sistema.
10.5.
O modo será de disputa aberta portanto obrigatório observar o intervalo
mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de no
mínimo R$ 1,00 (um real), conforme artigo 31, parágrafo único do Decreto n.º 10.024, de
20 de setembro de 2019.
10.6.
Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.
10.7.

Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

10.8.
Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento
serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de
pleitear qualquer alteração.
10.9.
O valor total final ofertado pelo licitante, não poderá resultar em uma dizima
periódica, portanto é de responsabilidade do licitante apresentar lances que resultem em
valores exatos após as divisões dos quantitativos de cada item.
10.10.
O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos
lances.
10.11.
Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento ou a
Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.
10.11.1.
Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em
campo próprio do sistema.
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10.12.
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
10.13.
A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso,
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos
dois minutos do período de duração da sessão pública.
10.14.
A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será
de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
10.15.
Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão
pública encerrar-se-á automaticamente.
10.16.
Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo
sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço
10.17.
Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance
cujo valor seja manifestamente inexeqüível.
10.18.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.
10.19.
Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o
sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
10.20.
Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
10.21.
O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que
informará, com antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência.
10.22.
Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará
aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até
30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será
automaticamente encerrada a fase de lances.
10.23.

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

11. BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
11.1.
Em relação aos Itens onde todos possuem exclusividade de participação de
microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será
efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de
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pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n.º 8.538, de 2015.
11.2.
Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
11.3.
A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a
comunicação automática para tanto.
11.4.
Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.
11.5.
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderá apresentar melhor oferta.
11.6.
Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em
relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre
as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
11.7.
A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas
de lances).
11.8.
Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
será aquele previsto no art. 3º, §2º, da Lei n.º 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos bens produzidos:
11.8.1. no pais;
11.8.2. por empresas brasileiras;
11.8.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no País;
11.8.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
11.9.
Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.
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11.10.
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o
sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora
para o encaminhamento da oferta final do desempate;
11.11.
Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o
procedimento licitatório prossegue com as demais licitantes.

12. DA NEGOCIAÇÃO
12.1.
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.
12.2.
Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja obtido
melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições
diferentes daquelas previstas neste Edital.
12.2.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelas demais licitantes.
12.2.2. O valor total final ofertado negociado pelo licitante, não poderá resultar em
uma dizima periódica, portanto é de responsabilidade do licitante apresentar lances
que resultem em valores exatos após as divisões dos quantitativos.
12.2.3. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02
(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados
12.3.
Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
12.3.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
12.4.
Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, não sendo
aplicável a este certame, definidos no art. 16-A da Lei n.° 8.248, de 1991, será assegurado
o direito de preferência previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos
artigos 5° e 8° do Decreto n.° 7.174, de 2010.
12.4.1. Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos termos
da Lei n.º 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como microempresas ou
empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no
Decreto n.º 7.174, de 2010, terão prioridade no exercício desse benefício em
relação às médias e às grandes empresas na mesma situação.
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12.4.2. Quando aplicada a margem de preferência a que se refere o Decreto n.º
7.546, de 2 de agosto de 2011, não se aplicará o desempate previsto no Decreto n.º
7.174, de 2010.

13. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
13.1.
Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação
ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
13.2.
O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa
RFB n.º 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de
desclassificação.
13.3.
A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá
encaminhar a proposta de preço adequada ao último lance, em arquivo único, no prazo de
03 (três) horas, contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar
Anexo” no sistema Comprasnet.
13.3.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado, por apenas uma
vez, pelo prazo adicional solicitado de forma escrita e justificada do licitante,
formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
13.4.
Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos,
folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio
e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
13.5.
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final
superior ao preço máximo fixado (Acórdão n.º 1455/2018 - TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.
13.5.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
13.6.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios
que fundamentam a suspeita;
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13.7.
Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
13.8.
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas
horas), sob pena de não aceitação da proposta, conforme o art. 38 do Decreto n.º
10.024/2019.
13.8.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente
aceita pelo Pregoeiro.
13.8.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se
os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo
de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o
caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior
envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta
13.8.3. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados ao Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura
Municipal de Coribe, situado no Prédio Sede da Prefeitura, Rua Bandeirantes,
285, Centro, Coribe, Bahia, CEP 47.690-000.
13.8.4. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação no
prazo indicado nesta seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas
neste Edital.
13.9.
O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à
compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta
com as especificações técnicas do objeto constantes do Termo de Referência.
13.9.1. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de
pessoal do Município de Coribe ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas
a ele, para orientar sua decisão.
13.9.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
13.9.3. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à
parcela ou à totalidade de remuneração.
13.9.4. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais
falhas apontadas pelo Pregoeiro.
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13.10.
O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a
obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste
Edital.
13.10.1.
O valor total final ofertado pelo licitante, não poderá resultar em
uma dizima periódica, portanto é de responsabilidade do licitante apresentar lances
que resultem em valores exatos após as divisões dos quantitativos.
13.10.1.1.
O licitante, não poderá marjora o preço total final ofertado
com vistas a arrendodamento de valor, caso o mesmo, não o ajuste ou
negocie, o Pregoeiro irá considerar o número inferior seguinte que atenda a
perfeita divisão pelos quantitativos licitados.
13.11.
Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes do Pregoeiro passar à
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n.º 123/2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.
13.12.
Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital, na forma determinada neste
Edital.

14. DA HABILITAÇÃO
14.1.
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:
14.1.1. Situação ao SICAF, caso ainda não esteja incluso na documentação;
14.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União,
no endereço eletrônico https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/, ou diretamente nos
sítios oficiais:
14.1.2.1.
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça CNJ,
no
endereço
eletrônico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;
14.1.2.2.
Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS, no endereço eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis.
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14.1.2.3.
Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações
por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas
da União - TCU contas.tcu.gov.br/ords/f?p=inabilitado:certidao.
14.2.
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n.° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
14.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas
Indiretas.
14.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.
14.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.
14.3.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.
14.4.
No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
14.5.
A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF (habilitação
parcial) e da documentação complementar especificada e exigida neste edital, mediante
a verificação referente ao cumprimento das condições de participação no certame, a
habilitação das licitantes será realizada mediante a apresentação da documentação
complementar.
14.6.
É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em
conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
14.7.
O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo
Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do
Decreto n.º 10.024, de 2019.
14.8.
Os licitantes classificados em primeiro lugar em cada item, mesmo que estejam
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF além do nível de
credenciamento exigido pela Instrução Normativa SEGES/MP n.º 3, de 2018, deverão
encaminhar a documentação, no mesmo prazo e condições dispostas no edital, os
documentos válidos que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de
inabilitação, conforme Clausula seguinte.
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14.9.
Os licitantes mesmo que estejam com o Cadastro no SICAF com todas as
comprovações vigentes é imprescindível por necessidade do Município de Coribe para
lançamentos dos dados das certidões e escaneamento de todos os demais documentos ao
Sistema SIGA do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia - TCM/BA, faz-se
necessário e obrigatório o envio dos documentos abaixo relacionados: 12.7.1 - Habilitação
Jurídica, 12.7.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista; 12.7.3 - Qualificação Economica
Financeira; 12.7.4 - Qualificação Técnico Operacional; e 12.7.5 - Documentos
Complementares da licitante vencedora, devendo a mesma encaminhar ao Pregoeiro,
cópia dos seguintes documentos:
14.9.1. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
14.9.1.1.
- CNPJ.

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica

14.9.1.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual
ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
14.9.2.
O licitante enquadrado como microempreendedor
individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n.º 123, de 2006,
estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.
14.9.2.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro
Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede.
14.9.2.2. Em se tratando de MEI - Microempreendedor Individual:
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na
forma da Resolução CGSIM n.º 16, de 2009, cuja aceitação ficará
condicionada
à
verificação
da
autenticidade
no
sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br.
14.9.2.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.
14.9.2.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de
prova da indicação dos seus administradores.
14.9.2.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e Ato de Registro ou
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autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
14.9.2.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.
14.9.3. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
14.9.3.1. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal por
meio da apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou
Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos
Federais e a Dívida Ativa da União e débitos relativos às contribuições
previdenciárias e às de terceiros, expedida pela Secretaria de Receita
Federal do Brasil, expedida pela Secretaria da Receita Federal e pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
14.9.3.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual por
meio da apresentação de Certidão Negativa ou Positiva, com efeito de
Negativa, expedida pela Secretaria Estadual da Fazenda do domicílio
tributário da licitante.
14.9.3.2.1. caso o licitante seja considerado isento dos tributos
estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar
tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
14.9.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal por
meio da apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, relativa aos tributos municipais, expedida pela Secretaria
Municipal sede da licitante.
14.9.3.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço por meio da apresentação do Certificado de Regularidade do
FGTS (CRF).
14.9.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa
(CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º. de maio de 1943
(www.tst.jus.br/certidão).
14.9.4. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
14.9.4.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, ou
liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida
pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo
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de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a
menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação.
14.9.4.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem
a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de
apresentação da proposta.
14.9.4.2.1.
O balanço patrimonial deverá estar assinado
por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
14.9.4.2.2.
No caso de empresa constituída no exercício
social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial
e demonstrações contábeis referentes ao período de existência
da sociedade.
14.9.4.2.3.
A comprovação exigida no item anterior
deverá ser feita da seguinte forma:
14.9.4.2.3.1. No caso de sociedades anônimas, cópia
autenticada do balanço patrimonial e demonstrações
contábeis, publicados no Diário Oficial do
Estado/Distrito Federal ou, se houver, do Município
da sede da empresa.
14.9.4.2.3.2. No
caso
de
empresas
de
responsabilidade limitada, cópia autenticada das
páginas do Livro Diário, contendo Termo de
Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações
Contábeis e Termo de Encerramento, com o
respectivo registro na Junta Comercial e, no caso de
sociedades simples (cooperativas), no cartório
competente.
14.9.4.2.3.3. A boa situação financeira do licitante
será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral - LG,
Solvência Geral - SG e Liquidez Corrente - LC,
maiores que 01 (um), resultantes da aplicação das
fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu
balanço patrimonial.
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
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Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante
14.9.4.2.3.4. As empresas que apresentarem
resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG)
e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar,
considerados os riscos para a Administração, e, a
critério da autoridade competente, o capital mínimo
ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratação ou do item
pertinente;
14.9.4.2.4.
O
licitante
enquadrado
como
microempreendedor individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n.º 123, de 2006, estará dispensado da
apresentação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações
Contábeis do último exercício.

14.9.5. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
14.9.5.1. Comprovação com um ou mais atestado(s) ou declaração de
capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, que comprove o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis
ou não perecíveis, para fins da comprovação de que trata este subitem, os
atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes
características mínimas:
14.9.5.1.1. Gêneros alimentícios, fornecimento de no mínimo 50
(cinquenta) kilos ou unidades, de qualquer um dos itens
licitados;
14.9.6. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:
14.9.6.1. Alvará de Funcionamento e Localização, relativo à sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade.
14.9.6.2. Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial ou
equivalente, em conformidade com a IN DNRC n.º 103/2007, art. 8º, com
data de emissão não superior a 30 (trinta) dias da data fixada para
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realização do certame, nos casos das beneficiárias da Lei Complementar n.º
123/2006 e suas alterações das Leis Complementares n.º 147/2014 e
155/2016.
14.9.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando
houver dúvida em relação à integridade do documento digital, os originais ou
cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados fisicamente
ao Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Coribe,
situado no Prédio Sede da Prefeitura, Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe,
Bahia, CEP 47.690-000.
14.9.8. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em
nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.
14.9.8.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
14.9.9. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor
juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de
títulos e documentos.
14.9.10.
Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua
portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou
registrados em cartório de títulos e documentos.
14.9.11.
O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n.º 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço
patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
14.9.12.
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em
nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em
nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
14.9.12.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas
contribuições.
14.9.13.
Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte,
havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização
da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a
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emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
14.9.13.1. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da
divulgação do resultado da fase de habilitação.
14.9.13.2. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e
trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a
todas as demais exigências do edital.
14.9.13.3. A declaração do vencedor acontecerá
imediatamente posterior à fase de habilitação.

no

momento

14.9.13.4. A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a critério
da administração pública, quando requerida pela licitante, mediante
apresentação de justificativa.
14.9.14.
A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem
de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para
regularização.
14.10.
Se a proposta não for aceitável, se a licitante não atender às exigências de
habilitação, ou, ainda, se a amostra for rejeitada, o Pregoeiro examinará a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta
que melhor atenda a este Edital.
14.11.
Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima,
deverão ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade
presente no sistema (upload), no prazo de 02 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no
sistema eletrônico. Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de
indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio do e-mail:
coribe.licitacao@gmail.com.
14.12.
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
14.13.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.
14.14.
Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o licitante será
declarado vencedor.
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15. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
15.1.
A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e
deverá:
15.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada
e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
15.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento.
15.1.3. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à
Contratada, se for o caso.
15.1.3.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais
como: marca, modelo, tipo, fabricante, garantia, etc., vinculam a Contratada.
15.2.
Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei n.º 8.666/1993).
15.2.1.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço
global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores
numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
15.3.
A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
15.4.
A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça
vínculo à proposta de outro licitante.
15.5.
As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

16. DA AMOSTRA
16.1.
Não se exigirá que a licitante vencedora entregue para teste amostra de nenhum
dos gêneros alimentícios licitados.

17. DOS RECURSOS
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17.1.
Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será
concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste
a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões)
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
17.2.
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
17.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso, sendo ser avaliada tão
somente a presença dos pressupostos recursais: sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação - TCU Acordão n.º 520/2014 - Plenário.
17.2.2. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a
adjudicar o objeto à licitante vencedora.
17.2.3. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
17.2.4. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso,
motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

aceitando-a

ou,

17.2.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões
também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.
17.3.
As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro
serão apreciados pela autoridade competente.
17.4.
O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
17.5.
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.

18. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
18.1.

A sessão pública poderá ser reaberta:
18.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a
própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que
dele dependam.
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18.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, §1º da LC n.º 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
18.2.
Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
18.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório
18.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados
cadastrais atualizados.

19. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
19.1.
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.
19.2.
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente - Prefeito Municipal homologará o procedimento licitatório.
19.3.
O objeto deste Pregão será adjudicado POR ITEM à cada licitante(s)
vencedor(es).

20. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
20.1.

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

21. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
21.1.
Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 10 (dez)
dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de
Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
21.2.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade
para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data
de seu recebimento.
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21.3.
O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de
Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s)
licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
21.4.
Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o
registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante
vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e
demais condições.
21.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na
sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de
preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei
n.º 8.666/1993.
21.4.1.1.
A inserção à assinatura e cadastro na ata de registro de preços
dos licitantes que cotarem preços iguais aos do licitante vencedor,
dependerá da implementação dessa funcionalidade no Sistema Compras
Governamentais, apenas quanto estiver devidamente implantado.

22. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
22.1.
Depois de homologado o resultado deste Pregão, a(s) licitante(s) vencedora(s)
será convocada para assinatura do Termo de Contrato, Autorização de Fornecimento ou
emitido documento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
22.1.1. A(s) licitante(s) vencedora(s) poderão ao longo da validade da Ata de
Registro de Preços, receber uma ou mais convocação para assinatura do Termo de
Contrato, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente, considerando
tratar-se de demandas futuras e parceladas.
22.2.
Previamente à cada contratação a Administração realizará consulta aos
Cadastros dispostos no instrumento convocatório e a Regularidade Fiscal e Trabalhista
para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do
órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa n.º 3, de 26
de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei n.º 10.522, de 19 de julho de 2002.
22.2.1. Se o adjudicatário, em qualquer convocação para assinatura do Termo de
Contrato, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente não comprovar
que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente,
recusar-se à assinatura, sujeitara-se as sanções previstas neste Edital e das demais
cominações legais.
22.3.
O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data
de cada convocação, para assinar o Termo de Contrato, Autorização de Fornecimento ou
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aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital.
22.3.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou
entidade para a assinatura do Termo de Contrato, Autorização de Fornecimento ou
aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para
assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso
de recebimento (AR) ou meio eletrônico e-mail, para que seja assinado ou aceito no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
22.3.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
22.4.
O Aceite da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou do
instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
22.4.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de
negócios ali estabelecida as disposições da Lei n.º 8.666/1993;
22.4.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e
seus anexos;
22.4.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas
nos artigos 77 e 78 da Lei n.º 8.666/1993 e reconhece os direitos da Administração
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
22.5.
O prazo de vigência de cada Contrato será de até 60 (sessenta) dias, contatos a
partir de sua assinatura, conforme previsão no instrumento convocatório, instrumento
contratual ou no termo de referência.
22.5.1. O prazo de execução do contrato poderá ultrapassar o exercício financeiro,
podendo ser prorrogado, caso as despesas referentes à contratação sejam
integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a
pagar, conforme Orientação Normativa AGU n.° 39, de 13/12/2011.
22.5.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por parte ou
igual período, por solicitação justificada do Contratado e aceita pela Administração.
22.6.
O prazo máximo para entrega será de até 05 (cinco) dias úteis a partir de cada
pedido, podendo ser realizada a entrega em qualquer prazo inferior ao máximo permitivo,
considerando serem de necessidade imediata após cada Autorização de Fornecimento
devidamente emitido e assinado.
22.7.
Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a
comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas
pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
22.8.
Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de
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preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações
legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a
proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato
ou a ata de registro de preços.

23. DO REAJUSTAMENTO
23.1.
As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as
estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.:

24. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
24.1.
Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão
previstos no Termo de Referência.

25. DO PAGAMENTO
25.1.
As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência,
anexo a este Edital.

26. DAS SANÇÕES
26.1.
Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.º 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
26.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
26.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
26.1.3. cometer fraude fiscal;
26.1.4. apresentar documento falso;
26.1.5. fizer declaração falsa;
26.1.6. ensejar o retardamento da execução do objeto;
26.1.7. comportar-se de modo inidôneo;
26.1.8. não assinar o contrato no prazo estabelecido;
26.1.9. deixar de entregar a documentação exigida no certame;
26.1.10.

não mantiver a proposta;
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26.2.
As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso
assumido injustificadamente.
26.3.
Para os fins da Subcondição 26.1.7, reputar-se-ão inidôneos atos como os
descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/1993.
26.3.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances.
26.4.
Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração
pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
26.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos para a Contratante;
26.4.2. multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
26.4.3. multa compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecução total do objeto;
26.4.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação
inadimplida;
26.4.5. Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Coribe e
descredenciamento no CMFC, pelo prazo de até cinco anos;
26.4.6. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
26.4.7. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Município de
Coribe com o consequente descredenciamento no CMFC pelo prazo de até cinco
anos;
26.4.7.1.
A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste
subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como
infração administrativa no subitem 26.1 deste instrumento convocatório.
26.5.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
26.6.
As sanções previstas nos subitens 26.4.1, 26.4.6 e 26.4.7 poderão ser aplicadas
à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.
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26.7.
Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n.º 8.666, de
1993, as empresas ou profissionais que:
26.7.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
26.7.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
26.7.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
26.8.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se
o procedimento previsto na Lei n.º 8.666/1993, e subsidiariamente a Lei n.º 9.784/1999.
26.9.
As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município de Coribe, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e
cobrados judicialmente.
26.10.
Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo
de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela
autoridade competente.
26.11.
Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela
conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Código Civil.
26.12.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
26.13.
Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013,
como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser
remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão
sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização - PAR.
26.14.
A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública Municipal, seguirão seu rito normal
na unidade administrativa.
26.15.
O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica,
com ou sem a participação de agente público.
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26.16.
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Certificado de Registro
Cadastral - CRC.

27. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
27.1.
Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
27.2.
A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.
27.3.
Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual
ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta
individual apresentada durante a fase competitiva.
27.4.
Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata
ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n.°
7.892/2013.
27.4.1. A inserção à assinatura e cadastro na ata de registro de preços dos licitantes
que cotarem preços iguais aos do licitante vencedor, dependerá da implementação
dessa funcionalidade no Sistema Compras Governamentais, apenas quanto estiver
devidamente implantado.

28. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
28.1.
Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão
mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico
coribe.licitacao@gmail.com, até às 18 horas, no horário oficial de Brasília - DF.
28.1.1. No campo Assunto do e-mail, realizar referência ao Pregão Eletrônico n.º
026/2020 - Termos de Impugnação ao Edital, com vistas a identificação imediata.
28.2.
A petição poderá ser dirigida por e-mail ou protocolada no endereço:
Município de Coribe, Pregão Eletrônico n.º 026/2020 - Pregoeiro e Equipe de Apoio,
Departamento de Licitações e Contratos, Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia CEP 47.690-000.
28.3.
Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital
e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da
data de recebimento da impugnação.
28.4.
Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a
realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
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28.5.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão
pública,
exclusivamente
por
meio
eletrônico
via
internet
coribe.licitacao@gmail.com.
28.5.1. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02
(dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
28.6.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.
28.6.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
28.7.
As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.
28.8.
As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro
serão entranhados nos autos do processo licitatório, e serão disponibilizados no Sistema
ComprasNet e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

29. DISPOSIÇÕES FINAIS
29.1.

Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

29.2.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
29.3.
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília - DF.
29.4.
O Prefeito Municipal compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou
por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou
inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.
29.4.1. A anulação do Pregão induz a do contrato.
29.4.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
29.5.
É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste
Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido
apresentados para fins de classificação e habilitação.
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29.6.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
29.7.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante
a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.
29.8.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

29.9.
No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
29.9.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados
na proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste
Pregão.
29.10.
Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de
certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos
signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em
papel.
29.11.
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
29.12.
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
29.13.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administração.
29.14.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia e do interesse público.
29.15.
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
29.16.
O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico:
www.coribe.ba.gov.br; www.coribe.ba.io.org.br e www.comprasgovernamentais.gov.br, e
também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Pregoeiro e Equipe de Apoio,
Departamento de Licitações e Contratos, Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia CEP 47.690-000, nos dias úteis, no horário das 07h00min horas às 13h00min horas,
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mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com
vista franqueada aos interessados.
29.17.
Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por
conveniência do Município de Coribe - Bahia, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V,
da Lei n.º 10.520/2002.

30. DOS ANEXOS
30.1.

São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
Anexo I
Anexo II
Anexo III

- Termo de Referência;
- Minuta de Ata de Registro de Preços
- Minuta do Contrato.

31. DO FORO
31.1.
As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Coribe Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja
Coribe - Bahia, 12 de agosto de 2020.

Manuel Azevedo Rocha
Prefeito
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Pregão Eletrônico para o registro de preços para futuras e eventuais Aquisições de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis
destinados as demandas das Secretarias Municipais e Órgãos Vinculados do Município de Coribe.

TERMOS DE REFERÊNCIA

1.

OBJETO

1.1. A presente licitação tem como objeto a Pregão Eletrônico para o registro de preços
para futuras e eventuais Aquisições de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis
destinados as demandas das Secretarias Municipais e Órgãos Vinculados do Município de
Coribe, atendendo às especificações constantes do deste Termo de Referência.
2.

JUSTIFICATIVA

2.1. A Administração Municipal compete destacar primeiramente a legalidade dos atos
sendo uma das condições estruturais para o bom andamento dos procedimentos
administrativos e, por esta razão, para que desenvolva-se de forma eficiente e célere a sua
missão de melhor prestação de serviço aos cidadãos, faz se necessário à contratação de
empresa fornecedora deste tipo produtos alimentícios.
2.2. Em conformidade com o disposto no art. 15, §7º, II, da Lei n.º 8.666/1993,
realizou-se a especificação completa do produtos a serem adquiridos sem a indicação de
marca e realizou-se uma definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em
função de consumos prováveis das Secretarias Municipais de Administração, Saúde,
Educação e Assistência Social, tendo sido fundamentadas por intermédio de aquisições
anteriores e futuras por necessidade dos colaboradores, dos alunos, dos pacientes e dos
usuários de quaisquer dos serviços público dispostos à população do Município de Coribe Bahia.
2.3. O objeto ora licitados fazem-se necessários para o bom funcionamento das cozinhas
e das copas as quais têm como prioridade o preparo de café, chás, lanches, refeições, etc.,
para atendimento das necessidades diárias das Secretarias Municipais e seus Órgãos
Vinculados, bem como suprir eventuais reuniões com Secretários, Conselhos,
Coordenadores, Audiências Públicas, Treinamentos, Palestras, etc. Objetiva-se o
atendimento aos colaboradores com o fornecimento do notório café e demais refeições aos
usuários do sistema de saúde no Hospital Municipal Antônio Joaquim Lopes e em todas as
Unidade Básicas de Saúde - UBSs da sede e do interior, tendo em vista o inestimável
atendimento aos pacientes e acompanhantes principalmente aos internados que mediante a
ausência de refeições pode ocasionar ou agravar o estado de saúde, além de humanizar o
atendimento aos que procuram as unidades de saúde.
2.4. As aquisições possuem também o condão de atendimento para o preparo de
refeições a todo o alunato municipal, porque desempenham um papel inestimável na
alimentação escolar, pois estes de fato e de direito são imprescindíveis porque contribuiem
diretamente para um melhor aprendizado, principalmente por existirem cidadãos pais de
família que mal conseguem proporcionar a quantidade mínima de calorias e nutrientes
diários a cada um dos componentes de seu ambiente familiar, tendo como mais
prejudicados as crianças em fase de crescimento.
2.5. As Secretarias Municipais de Administração, Saúde, Educação e Assistência Social
apresentaram as demandas dos gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis a serem
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adquiridos considerando o reabastecimento de estoques e os atendimentos pontuais ao
longo dos próximos meses considerando o aumento natural de atendimentos as demandas
internas e para atendimento à população e usuários proporcionando agregação de valores
aos serviços prestados por cada um dos setores competentes.
2.6. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues os itens relacionados e suas
respectivas quantidades dispostas devendo observar cada uma das Autorizações de
Fornecimento ou Contratos Administrativos realizados durante a validade da Ata de
Registro, sendo emitidas por quaisquer uma das Secretarias Municipais participantes do
processo licitatório.
2.7. Finalmente, é importante destacarmos que as aquisições de gêneros alimentícios
perecíveis e não perecíveis serão investidos com recursos próprios do Município de Coribe
para a realização das aquisições, e poderão ser devidamente investidos recursos que
poderão advirem de Contratos de Repasse, Convênios, Transferências Voluntárias ou
quaiquer outros ajustes, por intermédio por exemplo do Governo Federal ou Governo
Estadual da Bahia para atendimento aos cidadãos coribense na prestação de serviços.
3.

ORÇAMENTO ESTIMADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.1. Os valores unitários estimados máximos contidos no Processo Administrativo n.º
156/2020 foram obtidos através de consultas realizadas em pesquisas de preços com
potenciais fornecedores de nossa região.
3.2. Os licitantes devem considerar para fins de apresentação de propostas apenas as
especificações constantes deste Termo de Referência, considerando que estas foram
emanadas das necessidades de cada uma das Secretarias Municipais de Coribe, conforme
seguem:

Item

Especificação

01

AÇÚCAR CRISTAL, contendo sacarose,
peneirado, originário do suco da cana, livre
de fermentação, isento de matérias terrosas,
parasitas e detritos animais e vegetais,
contendo aproximadamente 99,2% de
Glicídios; Embalagem primária transparente,
incolor, termossoldado contendo 1kg.
líquidos; Registro no Ministério, no Estado
ou Município competente, conforme
determina a legislação, prazo de validade
mínimo de 6 meses a partir da entrega, com
identificação do fabricante, data de
fabricação e peso na embalagem.

Unid. Quant.

kg

Valor
Unitário
Máximo
Aceitável

14000

2,55

Valor
Total
Máximo
Aceitável

35.700,00
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02

ARROZ PARBOLIZADO, tipo 1, longo,
constituídos de grãos inteiros, com teor de
umidade máxima 15%, isento de sujidades e
materiais estranhos, embalagem de 5 kg em
sacos plásticos transparentes e atóxicos,
limpos não violados, resistentes que
garantam a integridade do produto até o
momento do consumo acondicionados em
fardos lacrados; Registro no Ministério, no
Estado ou Município competente, conforme
determina a legislação, prazo de validade
mínimo de 6 meses a partir da entrega, com
identificação do fabricante, data de
fabricação e peso na embalagem.

kg

14000

3,58

50.120,00

03

BISCOITO DOCE, tipo maisena ou leite
contendo basicamente farinha de trigo,
gordura vegetal hidrogenada, açúcar, amido
de
milho;
deve
apresentar
sabor
característico e agradável; embalagem
primária: pacotes de 400g, líquido; Registro
no Ministério, no Estado ou Município
competente,
conforme
determina
a
legislação, prazo de validade mínimo de 6
meses a partir da entrega, com identificação
do fabricante, data de fabricação e peso na
embalagem.

uni

7000

4,22

29.540,00

04

BISCOITO
SALGADO,
apresentação
quadrada, sabor cream-cracker, contendo:
farinha de trigo, enriquecida com ferro e
ácido fólico, gordura vegetal, 0% de
gorduras trans. etc); dupla embalagem,
pacotes embalados 01 a 01; peso líquido
400g; Registro no Ministério, no Estado ou
Município competente, conforme determina
a legislação, prazo de validade mínimo de 6
meses a partir da entrega, com identificação
do fabricante, data de fabricação e peso na
embalagem.

uni

7000

3,92

27.440,00
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05

CAFÉ EM PÓ, produto devidamente
selecionado, beneficiado, torrado e moído,
embalagem de 250g, peso líquido, com selo
da ABIC, registro no Ministério, no Estado
ou Município competente, conforme
determina a legislação, prazo de validade
mínimo de 6 meses a partir da entrega, com
identificação do fabricante, data de
fabricação e peso na embalagem.

uni

7000

4,58

32.060,00

06

FEIJÃO ESPECIAL, carioca, tipo I, natural,
constituído no mínimo 95% de grãos inteiros
e correspondentes à variedade no tamanho e
cor; maduros, limpos e secos; embalado em
pacote
plástico
atóxico,
transporte,
termossoldado, resistente, com peso líquido
de 01 a 05kg, permitido o limite de 2% de
impurezas e materiais estranhos, obedecendo
a Portaria n.º 161 de 24/07/87 - M.A registro
no Ministério, no Estado ou Município
competente,
conforme
determina
a
legislação, prazo de validade mínimo de 6
meses a partir da entrega, com identificação
do fabricante, data de fabricação e peso na
embalagem.

kg

7000

7,00

49.000,00

07

FLOCOS DE MILHO, flocão pré-cozida,
embalagem de 500g, Registro no Ministério,
no Estado ou Município competente,
conforme determina a legislação, prazo de
validade mínimo de 6 meses a partir da
entrega, com identificação do fabricante,
data de fabricação e peso na embalagem.

uni

14000

1,57

21.980,00

08

MACARRÃO TIPO SPAGUETTI, sem
ovos, vitaminado, composto de matériaprima de primeira qualidade, sãs e limpas,
isentas de material terroso, parasitas;
embalado em pacotes com 500g; registro no
Ministério, no Estado ou Município
competente,
conforme
determina
a
legislação, prazo de validade mínimo de 6
meses a partir da entrega, com identificação
do fabricante, data de fabricação e peso na
embalagem.

uni

14000

2,83

39.620,00
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09

10

11

LEITE, em pó, integral, sem glúten, gorduras
totais mínima de 15%, embalagem com
200gr; registro no Ministério, no Estado ou
Município competente, conforme determina
a legislação, prazo de validade mínimo de 6
meses a partir da entrega, com identificação
do fabricante, data de fabricação e peso na
embalagem.
ÓLEO DE SOJA: Alimentício. Produto
refinado e de acordo com os padrões legais.
Deverá conter Vitamina E, e ser
acondicionado em embalagens plásticas de
900ml.registro no Ministério, no Estado ou
Município competente, conforme determina
a legislação, prazo de validade mínimo de 6
meses a partir da entrega, com identificação
do fabricante, data de fabricação e peso na
embalagem.
PEITO DE FRANGO, primeira qualidade,
com pele e osso, embalada em bandeja ou
saco plástico transparente, atóxico limpo, não
violado, resistente, que garantam a
integridade do produto, congelado, isento de
aditivos ou substâncias estranhas do produto
que sejam impróprias do consumo e que
alterem suas características naturais, físicoquímicas ou organolépticas. Acomodadas em
caixas de papelão em perfeitas condições
estruturais, padronizadas e lacradas e sem
sinais de descongelamento. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote,
quantidade do produto, número de registro
do Ministério de Agricultura/SIF/DIPOA ou
Selo de Inspeção Estadual ou Municipal. O
produto deverá apresentar validade mínima
de 06 meses a partir da data de entrega. Estas
informações devem conter tanto no plástico
que envolve cada produto.

uni

7000

5,65

39.550,00

lata

7000

4,62

32.340,00

kg

7000

9,37

65.590,00
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12

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO,
inteiro, de primeira qualidade, congelado.
Embalagem em filme PVC ou saco plástico,
contendo identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marcas e
carimbos oficiais, de acordo com as Portarias
do Ministério da Agricultura, DIPOA n.º 304
de 22/04/96 e n.º 145 de 22/04/98, da
Resolução da Anvisa n.º 105 de 19/05/99.

kg

7000

8,92

62.440,00

13

FRANGO INTEIRO, congelado, inteiro, de
primeira qualidade, embalagem em filme
PVC ou saco plástico, contendo identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, marcas e carimbos oficiais, de
acordo com as Portarias do Ministério da
Agricultura, DIPOA n.º 304 de 22/04/96 e n.º
145 de 22/04/98, da Resolução da Anvisa n.º
105 de 19/05/99.

kg

7000

7,83

54.810,00

14

CARNE, BOVINA MOÍDA, de primeira,
congelada, sem osso e pouca gordura
(percentual aceitável 30%), embalagem de
500gr em filme PVC ou saco plástico
transparentes, contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, marcas e carimbos oficiais, boa
qualidade, consistência firme, com cor,
cheiro e sabor próprios, isento de sujidades,
parasitas e materiais estranhos, de acordo
com as Portarias do Ministério da
Agricultura, DIPOA n.º 304 de 22/04/96 e n.º
145 de 22/04/98, da Resolução da Anvisa n.º
105 de 19/05/99.

und

5000

8,93

44.650,00

15

SALSICHA a granel, embalagem em saco
plástico transparente, contendo identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, marcas e carimbos oficiais, de
acordo com as Portarias do Ministério da
Agricultura, DIPOA n.º 304 de 22/04/96 e n.º
145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA
n.105 de 19/05/99

kg

3000

7,98

23.940,00
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16

FILÉ DE PEIXE CONGELADO: TIPO
MERLUZA,Característica: deve apresentarse livre de parasitas, peles,escamas, ossos,
partes da cabeça, vísceras e cartilagens, além
de substâncias químicas e quaisquer outros
contaminantes capazes ou não mascarar ou
encobrir possíveis alterações dopescado. O
produto
deverá
estar
sempre
em
temperaturacongelada embalagem: pacote
plástico atóxico de aproximadamente 2 kg;
registro no Ministério, no Estado ou
Município competente, conforme determina
a legislação, prazo de validade mínimo de 6
meses a partir da entrega, com identificação
do fabricante, data de fabricação e peso na
embalagem.

kg

200

33,33

6.666,00

17

POLPA de fruta, natural, congelada, sabores
ACEROLA, GOIABA, CAJÚ E ACEROLA,
com no mínimo 1000ml. Embalagem com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e capacidade,
de acordo com a Resolução n.º 12/78 da
CNNPA. O produto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde

kg

8000

7,60

60.800,00

18

ABACAXI, tipo perola de característica
alongada de cor verde-escuro, firme sem
manchas e partes amolecidas e sem presença
de liquido na base , as folhas da coroa devem
estar bem aderidas

und

1300

3,00

3.900,00

19

ABÓBORA, paulista, fruto cor laranja
intenso, os frutos devem apresentar-se com a
casca rígida, sem brilho, sem machucados e
sem ferimentos, sem sinais de mofo ou
podridão, livre de fertilizantes, isento de
sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de
origem física ou mecânica, graúda

kg

1300

3,07

3.991,00

20

ABOBRINHA,
brasileira,
fruta
de
características
limpa
lustroso,
sem
machucaduras e pontos moles, com partes do
caule

kg

500

3,50

1.750,00
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21

22

23

24

25

26

AÇAFRÃO, aglomerado filamentoso em pó
homogêneo, de cor pardo-avermelhada.
rotulagem de acordo com a legislação
vigente. embalagem plástica, atóxica,
resistente,
com
capacidade
de
aproximadamente 50g. validade mínima de
12 (meses). no ato da entrega, a validade
mínima deverá ser igual ou superior a 80%
do prazo total da validade, contado a partir
da data de fabricação.
ALFACE, crespa ( pé ) deve ter folhas
novas, de cor verde-clara e talo verde esbranquiçado com consistência firme.
devem estalar ao quebrar o talo, as folhas
internas devem estar viçosas, sem manchas
ou marcas de inseto.
ALHO, nº 5 bulbo composto por folhas
escamiformes (dentes de alho), com
tamanho, cor, próprios da espécie, não estar
danificados por qualquer lesão e origem que
danifique sua origem.
BANANA, prata grande, arqueada, de casca
fina, cor verde-amarelada e polpa úmida,
macia de um amarelo-forte.
BATATA,
beneficiada
especial
tipo
monalisa tubérculo de casca amarelada e
polpa amarela clara com maturidade
semitardia e alto rendimento, apresenta
tubérculo em forma oval alongada e tamanho
grande, sem presença de germinação,
apresenta boa resistência.
BATATA DOCE - alimento orgânico, com
formato comprido e irregular, com casca
roxa e corpo interno de cor amarela clara,
com gosto adocicado, tendo um peso
aproximado de 300gr cada, sem brotos,
rachaduras ou corte na casca, manchas,
machucaduras, bolores ou outros defeitos
que possam alterar a sua presença e
qualidade, livre da maior parte possível de
terra aderente à casca, isenta de umidade
externa anormal de colheita receita.

kg

500

21,33

10.665,00

pct

900

3,00

2.700,00

kg

300

26,47

7.941,00

kg

1500

2,67

4.005,00

kg

1500

3,83

5.745,00

kg

1000

3,60

3.600,00
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27

BETERRABA, raiz tuberculizada, firme sem
sintomas de murcha, cor vermelha intenso,
sem rachaduras, sem sinais de brotação e
com o mínimo de tecido escuro, apresenta
peso que varia entre 200 e 300 gramas, livre
de fertilizantes isenta de sujidades, parasitas
e larvas, sem lesões de origem física ou
mecânica.
CENOURA, raiz, tipicamente de cor laranja
com textura lenhosa. as raízes devem ser
firmes, com cor laranja intensa, sem
pigmentação verde ou roxa na parte superior,
com comprimento e diâmetro variando entre
15 a 20 cm, livre de fertilizantes isenta de
sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de
origem física ou mecânica, lisa, uniforme e
graúda.
CEBOLA, graúda bulbo constituído por
folhas escamiformes, em camadas, apresenta
formatos variados, podendo ser redonda,
achatada ou em forma de pêra, quanto a cor
os bulbos são amarelos, brancos ou roxos, o
bulbo tem que ser firmes, com casca seca e
pescoço seco e cicatrizado, sem brotamentos,
sem feridas, sem áreas amolecidas e sem
mofo.

kg

1000

3,50

3.500,00

kg

1000

3,50

3.500,00

kg

1000

4,85

4.850,00

30

COENTRO, de características aromáticas
deve apresentar-se viçosas, brilhantes, sem
excesso de umidade, sem sinais de
amarelamento, sem talos amolecidos ou
folhas escurecidas e murchas.

kg

550

19,50

10.725,00

31

CHEIRO VERDE, maço, primeira qualidade,
tamanho e coloração uniformes, isenta de
enfermidades, sujidades, parasitas e larvas.

pct

1000

1,90

1.900,00

32

CHUCHU, extra, formas, tamanho e cor
diversos, os frutos podem ser arredondados
ou em forma de pêra, a casca pode ser lisa ou
com espinhos, com a cor variando de branco
a verde bem escuro, casca brilhante, sem
ferimentos, os melhores frutos possuem
casca verde clara, sem espinhos, com
tamanho de 12 a 18 cm de comprimento,
livre de fertilizantes isenta de sujidades,
parasitas e larvas, sem lesões de origem
física ou mecânica.

kg

1000

3,50

3.500,00

28

29
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33

COMINHO, moído extraído de sementes de
cominho de primeira qualidade, puro, com
aspecto, cor, cheiro, sabor característicos,
sem misturas, isentos de sujidades, parasitas
e larvas. embalagem de 100g, em sacos
plásticos transparentes e atóxicos, limpos não
violados, resistentes que garantam a
integridade do produto até o momento do
consumo. acondicionados em fardos
lacrados. a embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número
do lote, data de validade, quantidade do
produto. o produto deverá apresentar
validade mínima de 05 (cinco) meses a partir
da data de entrega na unidade requisitante.

kg

500

20,50

10.250,00

34

CORANTE, em pó fino homogêneo, obtido
de frutos maduros de urucum, limpos,
dessecados e moídos, de coloração amarela,
com aspecto com cor, cheiro e sabor próprio,
isento de materiais estranhos e a sua espécie,
acondicionado em saco plástico transparente
e atóxico, hermeticamente vedado e
resistente, embalado em caixa de papelão
reforçado.

kg

400

17,50

7.000,00

35

COUVE, manteiga, ( mc ) deve ter folhas
novas, de cor verde-escura e talo verde com
consistência firme, livre de terra, livre de
resíduo fertilizantes, as folhas internas
devem estar viçosas, sem manchas ou marcas
de inseto e livre de enfermidade.

pct

200

2,00

400,00

36

LARANJA, pêra - firme, com casca fina e
lisa, de colorido uniforme, tendo o peso de
acordo com o volume e ao toque o som deve
ser fechado.

kg

2000

3,63

7.260,00

37

MAÇÃ, nacional gala - firme casca
brilhante, sem manchas escurecidas e moles.

und

1500

2,52

3.780,00

38

MAMÃO, formosa - ser fresco, aroma, cor e
sabor próprios, apresentar grau de maturação
tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo mediato e
imediato, não conter substancias terrosa,
sujidades ou corpos estranhos aderente a
superfície da casca, fruto.

kg

1500

1,92

2.880,00
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39

MAXIXE, verde apresentando grau de
maturação sem cor amarela do tamanho
uniforme sabores próprios, livres de
sujidades, parasitas e larvas, com a casca
uniforme, sem manchas e ferimentos ou
defeitos.

kg

1000

4,83

4.830,00

40

MELANCIA, redonda comprida e graúda firme casca lustrosa e sem machucados, ao
toque o som deve ser oco, quanto mais
escura for a polpa, mais doce será, variando
do vermelho intenso ao rosa claro.

kg

1000

1,50

1.500,00

41

MELÃO, amarelo tipo 6 de 1ª qualidade semi maduro, consistência firme.

und

1000

3,53

3.530,00

42

OVOS, de galinha branco extra aa - produto
proveniente da postura de aves domesticas
(galinha) utilizada para variados fins na
culinária, constituída de casca de fora para
dentro, cutícula fina aderida a casca,
membrana testacea que recobre a parte
interna da casca, clara e gema, os ovos
devem apresentar casca limpa e sem
deformações, câmara de ar fixa e com 4 mm
de altura no máximo, clara límpida,
transparente, consistente e com chalazas
intactas, gema translúcida, consistente,
centralizada e sem desenvolvimento do
germe. será tolerada na classificação a
percentagem de ate 5% de variação da classe
imediatamente inferior - embalado com filme
transparente,
com
rotulo
contendo
informações nutricionais, data e prazo de
validade, tamanho grande.

dz

1000

6,00

6.000,00

43

PEPINO, comum, fruto verde escuro, casca
lisa, estrias brancas, isento de ferimentos e
amassamentos, fruto firme com casca
brilhante, isenta de danos físicos e mecânicos
oriundos do transporte e manuseio.

kg

1000

3,42

3.420,00

44

PIMENTÃO,
verde,
apresentando
características de cultivação bem definidas, o
fruto deve apresentar-se fisiologicamente
desenvolvido, com coloração verde e
vermelha uniforme, bem formado, limpo,
livre de danos mecânicos, fisiológicos, livre
de pragas e doenças, isento de substancias
nocivas a saúde, novo, firme e graúdo.

kg

1000

4,97

4.970,00
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45

46

47

48

49

50

QUIABO, liso, de boa qualidade, tamanho e
coloração uniforme, sem dano físico ou
mecânico oriundo do transporte (rachaduras
e cortes).
REPOLHO, hortaliça de cabeça formada
pela sobreposição de folhas, forma achatada,
com cor verde, apresenta folhas enroladas
levemente para trás, com as folhas internas
de cor mais clara, as cabeças devem ser
firmes, compactas e sem rachaduras, as
folhas devem estar livres de manchas escuras
e de perfuração.
TOMATE, salada, fruto piriforme e oblongo
predomina as colorações vermelhas intensas
e uniformes, externas e internamente, firmes,
sem deformações, sem rompimento da
epiderme, sem deterioração, livre de
fertilizantes isenta de sujidades, parasitas e
larvas, sem lesões de origem física ou
mecânica, utilizada em saladas e lanches, de
formato redondo.
MANDIOCA, graúda, raízes comestíveis,
apresentando tamanho uniforme, com casca
grossa mais ou menos rugosa, com coloração
marrom, ausência de fibras, sabor doce,
textura consistente, deve apresentar-se isento
de material terroso, sem presença de
parasitas, mofos. isento de danos físicos
oriundos do manuseio, livre de fertilizantes,
isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem
lesões de origem física ou mecânica, possua
bom cozimento.
MARACUJÁ, redondo, casca lisa, graúda de
cor amarela e de boa qualidade.
VARGEM, macarrão curta, bem formado,
limpo, primeira, livre de danos mecânicos,
fisiológicos, livre de pragas e doenças, isento
de substancias nocivas a saúde, novo, firme e
grande.

kg

1000

6,73

6.730,00

kg

900

3,17

2.853,00

kg

1500

3,83

5.745,00

kg

1500

3,13

4.695,00

kg

1000

5,27

5.270,00

kg

1000

15,97

15.970,00

Valor Total Estimado R$ 845.601,00
3.3. As empresas licitantes devem observar e apresentarem propostas atendendo
unicamente as especificações constantes deste Termo de Referência, considerando que
estes sempre prevalecerão sobre os dados constantes no Sistema do Governo Federal ComprasNet, portanto, as propostas deverão ser baseadas no mínimo exigido nas
especificações deste termo.
3.3.1.
Caso, a empresa licitante apresente proposta em desconformidade com as
exigências mínimas disposta neste Termo de Referência a mesma será desclassificada.
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3.4. O presente certame sob a égide do registro de preços torna-o evidente quanto a
existência de órgãos participantes que representam motivo válido para atendimento a
finalidade da norma, exercendo o principio da economicidade com o aproveitamento de
uma licitação para mais de um órgão, promovendo propícias e melhores condições para a
organização dos trabalhos administrativos.
3.5. Considerando tratar-se de licitação realizada sob a égide da modalidade Pregão
Eletrônico para o Registro de Preços com a previsão de entregas parceladas em todo o
período de vigência da ata de registro de preços, estando assegurado que os locais de
entrega estão todos localizados na sede do Município em cada Secretaria Municipal,
conforme seguem:
 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Bahia, CEP 47.690-000
 Secretaria Municipal de Saúde
Av. São João, S/N, Centro, Coribe, Bahia, CEP 47.690-000
 Secretaria Municipal de Assistência Social
Rua Joaquim Bernardes, S/N, Centro, Coribe, Bahia, CEP 47.690-000
 Secretaria Municipal de Educação
Rua Manoel Novais, S/N, Centro, Coribe, Bahia, CEP 47.690-000
3.6. Os licitantes deverão adequar as propostas aos custos de logística ou quaisquer
outros, considerando que as entregas em qualquer uma das sedes das Secretarias
Municipais, não há quantitativo mínimo para fornecimento mediante as demandas
prováveis no decorrer da validade da Ata de Registro de Preços.
3.7. Os gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis do mesmo Item a serem
entregues ao longo da vigência da Ata de Registro de Preços deverão apresentar o mesmo
padrão de qualidade e procedência, devendo ainda serem da mesma marca e modelo
atendendo as especificações técnicas mínimas constantes do Termo de Referência.
4.

PRAZO DE EXECUÇÃO - ENTREGA

4.1. O prazo máximo para entrega será de até 05 (cinco) dias úteis a partir de cada
pedido, podendo ser realizada a entrega em qualquer prazo inferior ao máximo permitivo,
considerando serem de necessidade imediata após cada Autorização de Fornecimento
devidamente emitido e assinado.
4.2. As entregas ocorrerão de forma parcelada do constante da Ata de Registro de
Preços, mas deverão ser entregues a totalidade dos Itens definidos em cada Autorização de
Fornecimento, mediante requisição de cada Secretaria Municipal ou Órgão Vinculado, que
formalizará o pedido à cada contratada, com antecedência mínima ao consumo de 06 (seis)
dias úteis.
4.3. A(s) contratada(s) ficará obrigada a realizar a entrega do(s) produto(s) quando
requisitado por qualquer uma das Secretarias Municipais ou Órgãos Vinculados
solicitantes, estritamente na data definida para entrega ou consumo do pedido ou se não
houver no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mesmo que solicitado com bastante antecedência.
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5.

DA VALIDADE DOS GENEROS ALIMENTÍCIOS

5.1. Solicitação, execução e acompanhamento dos fornecimentos prestados no período
de validade dos gêneros alimentícios perecíveis ou não perecíveis entregues:
5.1.1. Os gêneros alimentícios sejam entregues com prazo equivalente a, no mínimo,
70% (setenta por cento), de sua validade, contados a partir do dia útil
subseqüente à data do recebimento definitivo;
5.1.1.1.
O prazo de validade no percentual de 70%, apenas poderá ser
minimizado para recebimento quando houver plena concordância da
Secretaria Municipal ou Órgão Vinculado solicitante consubstanciado no
prazo provável para o efetivo consumo de cada Autorização de
Fornecimento.
5.1.1.1.1.
Em nenhuma hipótese o prazo de validade de
qualquer produto será recebido com igual ou menor ao percentual
de 30% (trinta por cento) do prazo total de validade de qualquer um
dos gêneros alimentícios, mesmo sob autorização de quaisquer uma
das Secretarias Municipais.
5.1.1.2.
O recebimento provisório do objeto, para efeito de posterior
verificação da sua conformidade com as especificações, será realizado no
ato da entrega pela Secretaria Municipal ou Órgão Vinculado solicitante dos
gêneros alimentícios.
5.1.1.3.
O recebimento definitivo será realizado por Secretaria
Municipal ou Órgão Vinculado solicitante no prazo de 10 (dez) dias úteis,
contados do recebimento provisório, findo o prazo e não houver
manifestação da Secretaria Municipal demandante, o recebimento definitivo
é automático.
5.1.2. A Contratada deverá fornecer número de telefone, e-mail ou endereço de site na
internet da central de atendimento para abertura de chamados para quaisquer
questionamentos acerca dos gêneros alimentícios entregues
5.1.2.1.
Os chamados deverão ser respondidos em até 03 (três) dias,
contados do primeiro dia útil seguinte à abertura do chamado.
6.

TREINAMENTO

6.1. Não será exigido qualquer espécie de treinamento da empresa fornecedora
considerando que a Administração Pública pode prescindir, porque tratam-se de gêneros
alimentícios que não requerem quaisquer treinamento considerando que são de simples
manuseio.
7.

DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1.

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

8.

DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
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8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições
do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.
9.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
9.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,
prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado
da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca,
fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
9.1.2. ser legal e financeiramente responsável por todas as obrigações para a
execução dos serviços inclusive despesas com transporte e os compromissos
contraídos com terceiros, para a execução deste contrato, bem como pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros
afins, a ele não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem
mesmo ao de solidariedade;
9.1.3. assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes dolo ou culpa, negligência,
imperícia ou imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente,
por seus prepostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
9.1.4. assumir a responsabilidade total pela execução das entregas dos gêneros
alimentícios perecíveis ou não perecíveis, com o materiais e os serviços, para
realização do objeto deste contrato;
9.1.5. recompor todo e qualquer entrega de gêneros alimentícios perecíveis ou não
perecíveis condenado pela fiscalização da CONTRATANTE, após a devida
defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final;
9.1.6. executar os fornecimentos objeto deste contrato de acordo com as
especificações e/ou normas exigidas, utilizando ferramentas, pessoal, veículos e
equipamentos apropriadas e dispondo de infra-estrutura necessária a execução
dos fornecimentos;
9.1.7. honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações da
Lei, ficando declarado que o pessoal empregado pela CONTRATADA não terá
nenhum vínculo jurídico com o CONTRATANTE;
9.1.8. permitir ao servidor credenciado pelo CONTRATANTE fiscalizar, recusar,
mandar fazer ou desfazer quaisquer fornecimento que não atender as
especificações do objeto e das especificação técnicas mínimas dispostas no
Termo de Referência, observando as exigências que lhe foram solicitadas;
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9.1.9. comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento dos fornecimentos, objeto do presente contrato;
9.1.10. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078, de
1990);
9.1.11. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
9.1.12. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovação;
9.1.13. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;
9.1.14. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
10.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

10.1. O CONTRATANTE além das obrigações contidas neste contrato por determinação
legal, a obriga-se a:
10.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
10.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para
fins de aceitação e recebimento definitivo;
10.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído,
reparado ou corrigido;
10.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através
de comissão/servidor especialmente designado;
10.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
10.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados
11.

DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

11.1. Nos termos do art. 67 Lei n.º 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos gêneros alimentícios perecíveis ou não perecíveis,
anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
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imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei n.º 8.666, de 1993.
11.3. O representante de qualquer uma das Secretarias Municipais ou Órgão Vinculados
anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
12.

DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 10 (dez) dias, contados a ir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco,
agência e conta corrente indicados pelo contratado.
12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite
de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados
no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota
Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei n.º 8.666, de 1993.
12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o
órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos
oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei n.º 8.666, de 1993.
12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF ou ao CMFC, a situação de irregularidade do
fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art.
31 da Instrução Normativa n.º 3, de 26 de abril de 2018.
12.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante
12.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
12.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
12.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
12.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração
deverá realizar consulta ao SICAF ou ao CMFC para identificar possível suspensão
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de
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contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrução Normativa n.º 3, de 26 de abril de 2018.
12.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade
fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o
recebimento de seus créditos.
12.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
contratada a ampla defesa.
12.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize
sua situação junto ao SICAF ou ao CMFC.
12.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no
SICAF ou no CMFC, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional
ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
12.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
12.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n.º 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto
na referida Lei Complementar.
12.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento
da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)

I=

( 6 / 100 )

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

365
13.

DO REAJUSTE

13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para
a apresentação das propostas.
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13.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os
preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o
índice Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA exclusivamente para as obrigações
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, tomando-se por base o índice
vigente no mês de apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir.
14.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
15.

DAS SANÇÕES

15.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.º 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
15.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
15.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
15.1.3. cometer fraude fiscal;
15.1.4. apresentar documento falso;
15.1.5. fizer declaração falsa;
15.1.6. ensejar o retardamento da execução do objeto;
15.1.7. comportar-se de modo inidôneo;
15.1.8. não assinar o contrato no prazo estabelecido;
15.1.9. deixar de entregar a documentação exigida no certame;
15.1.10.

não mantiver a proposta;

15.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso
assumido injustificadamente.
15.3. Para os fins da Subcondição 23.1.7, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos
nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/1993.
15.3.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto
às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances.
15.4. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
15.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos para a Contratante;
15.4.2. multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
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15.4.3. multa compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total do objeto;
15.4.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
15.4.5. Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Coribe e
descredenciamento no CMFC, pelo prazo de até cinco anos;
15.4.6. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
15.4.7. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Municípi ode
Coribe com o consequente descredenciamento no CMFC pelo prazo de até
cinco anos;
15.4.7.1.
A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste
subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como
infração administrativa no subitem 16.1 deste Termo de Referência.
15.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
15.6. As sanções previstas nos subitens 15.4.1, 15.4.5, 15.4.6 e 15.4.7 poderão ser
aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos
a serem efetuados.
15.7. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n.º 8.666, de 1993,
as empresas ou profissionais que:
15.7.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
15.7.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
15.7.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
15.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se
o procedimento previsto na Lei n.º 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n.º 9.784, de
1999.
15.9. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município de Coribe, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e
cobrados judicialmente.
15.10. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente
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16.

15.11.

Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos
causados pela conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

15.12.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

15.13.

Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei n.º 12.846, de 1º de agosto
de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira,
cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade
da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização PAR.

15.14.

A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública Municipal, seguirão seu
rito normal na unidade administrativa.

15.15.

O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos
processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e
prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

15.16.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Certificado de
Registro Cadastral - CRC.

REQUISITOS LEGAIS

16.1. É de responsabilidade da empresa vencedora de qualquer um dos gêneros
alimentícios perecíveis ou não perecíveis fornecidos, realizar, arcar, providenciar e
certificar-se do cumprimento de quaisquer exigências da regulamentação técnica Federal,
Estadual e/ou Municipal, que disponha sobre a qualidade, segurança, legalidade, taxas,
licenças, desempenho, entrega dos gêneros alimentícios perecíveis ou não perecíveis.
17.

ELABORAÇÃO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA

17.1. O presente Termo de Referência foi elaborado pelo órgão gerenciador em
atendimento e sob a orientação das necessidades apresentadas pelas Secretarias Municipais
de Administração, Saúde, Educação e Assistência Social no processo administrativo para
aquisição dos gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis de forma parcelada.
Manuel Azevedo Rocha
Prefeito
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ANEXO II

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO

Pregão Eletrônico para o registro de preços para futuras e eventuais Aquisições de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis
destinados as demandas das Secretarias Municipais e Órgãos Vinculados do Município de Coribe.

MINUTA CONTRATO DE FORNECIMENTO

N.º XXX/2020

TERMO
DE
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO QUE FAZEM
ENTRE O MUNICÍPIO DE CORIBE BAHIA
E
A
EMPRESA
XXXXXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXXX.
O MUNICÍPIO DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, CEP 47.690-000, registrado no
CNPJ sob o n.º 13.912.084/0001-81, representado neste ato pelo Secretaria Municipal de
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ n.º XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede na XXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXX, XXXXX, XXXXXXXXXX, XXXX, CEP XX.XXX-XXX, legalmente
representado pelo Senhor(a) XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Secretário(a)
Municipal de XXXXXXXXX, brasileiro, portador do RG n.º XXXXXX SSP/XX e CPF n.º
XXX.XXX.XXX-XX, com endereço profissional na sede deste Município, doravante
denominado CONTRATANTE; e a empresa XXXXXX XXXXX XXXXXXX, inscrita no
CNPJ
sob
n.º
XX.XXX.XXX/XXXX-XX,
com
endereço
situado
na
XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXX, XXXXXXXXXX, XXXX, CEP
XX.XXX-XXX, neste ato representado pelo(a) senhor(a) XXXXXXXX XXXXXX,
portador da Carteira de Identidade sob o n.º XXX.XXXXX, inscrito no CPF sob o n.º
XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado na XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX,
XXXXX, XXXXXXXXXX, XXXX, CEP XX.XXX-XXX, doravante denominada
CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Licitatório n.º 156/2020 e em
observância às disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da licitação Pregão Eletrônico
n.º 026/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
DO PROCESSO LICITATÓRIO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato a
Pregão Eletrônico para o registro de preços para futuras e eventuais Aquisições de
gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados as demandas das Secretarias
Municipais e Órgãos Vinculados do Município de Coribe, o qual justifica-se a licitação
na modalidade Pregão Eletrônico n.º 026/2020, que se regerá pelas cláusulas seguintes e
pelas condições descritas no presente:
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a Pregão Eletrônico para o registro de preços
para futuras e eventuais Aquisições de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis
destinados as demandas das Secretarias Municipais e Órgãos Vinculados do Município de
Coribe, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do
Edital.
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1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao instrumento convocatório do Pregão
Eletrônico n.º 026/2020, identificada no preâmbulo acima, e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
1.3.
Item

2.

Objeto da contratação:
Especificação dos gêneros alimentícios

Unid. Quant.

01

XXXXXXXXXXXX

XX

X

02

XXXXXXXXXXXX

XX

X

Marca /
Fabricante

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUÇÃO - ENTREGA

2.1. O prazo de execução deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de
Referência, com início na data de ____/____/______ e encerramento em
____/____/______, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei n.º 8.666, de 1993.
2.1.1. A prazo de execução do contrato poderá ultrapassar o exercício financeiro,
desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até
31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação
Normativa AGU n.° 39, de 13/12/2011.
3.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1. O prazo de vigência do contrato é de 60 (sessenta) dias, contados da data da sua
assinatura. O contrato permanecerá válido e produzirá seus efeitos por todo o período de
validade dos gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis fornecidos sendo contado a
partir do recebimento definitivo dispostos em cada contrato realizado com o Município de
Coribe.
4.

CLÁUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUÇÃO

4.1. O fornecimento será executado na forma de execução indireta, sob o regime de
fornecimento por preço unitário, em conformidade com o disposto na Lei n.° 8.666/1993 e
alterações.
4.2. O fornecimento do objeto aludido na Clausula anterior será atendido de acordo com
as necessidades do CONTRATANTE.
4.3. O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, qualquer fornecimento em
desacordo com as especificações constantes deste Contrato, da Proposta, do Instrumento
Convocatório e Termo de Referência.
5.

CLÁUSULA QUINTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos das
Dotações Orçamentárias a seguir especificadas:
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Poder

02 - Poder Executivo

Orgão

XX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Orçamento

Dotação Orçamentária

Projeto

Elemento

XXX

XXXXXXX

Recurso
XX

XX.XX.X

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

6.

CLÁUSULA SEXTA - PREÇO

6.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelos fornecimentos aludidos na
Cláusula Primeira, conforme seguem os valores totais: Item XX é de R$ XX.XXX,XX
(XXXXXXX XXXX); do Item XX é de R$ XX.XXX,XX (XXXXXXX XXXX); e do
Item XX é de R$ XX.XXX,XX (XXXXXXX XXXX)........ perfazendo o valor global de
R$ XXXXXXX (XXXXXXXXX), conforme descriminado abaixo:
Item

Especificação dos gêneros
alimentícios

Unidade Quant.

01

XXXXXXXXXXXX

XX

X

02

XXXXXXXXXXXX

XX

X

....

......................

Valor Valor Total
Unitário
XXX

XXXXXXX

XXXX XXXXXXX

Valor Total - Contrato

XXXXXX

6.2. Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração,
treinamento, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.

7.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será realizado no prazo de até 10 (dez) dias, contados a ir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco,
agência e conta corrente indicados pelo contratado.
7.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados
no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal,
nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei n.º 8.666, de 1993.
7.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o
órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
7.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
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impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos
oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei n.º 8.666, de 1993.
7.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF ou ao CMFC, a situação de irregularidade
do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art.
31 da Instrução Normativa n.º 3, de 26 de abril de 2018.
7.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante
7.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
7.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
7.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
7.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração
deverá realizar consulta ao SICAF ou ao CMFC para identificar possível suspensão
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrução Normativa n.º 3, de 26 de abril de 2018.
7.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade
fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o
recebimento de seus créditos.
7.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
contratada a ampla defesa.
7.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize
sua situação junto ao SICAF ou ao CMFC.
7.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no
SICAF ou no CMFC, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou
outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer
caso, pela máxima autoridade da contratante.
7.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
7.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n.º 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
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ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
7.12.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte
fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)

I=

( 6 / 100 )

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

365
8.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação
legal, obriga-se a:
8.1.1. a Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
8.1.2. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,
prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da
respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante,
modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
8.1.3. ser legal e financeiramente responsável por todas as obrigações para a
execução dos serviços inclusive despesas com transporte e os compromissos
contraídos com terceiros, para a execução deste contrato, bem como pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a ele não
se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de
solidariedade;
8.1.4. assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos
e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização
ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
8.1.5. assumir a responsabilidade total pela execução das entregas dos gêneros
alimentícios perecíveis ou não perecíveis, com o materiais e os serviços, para
realização do objeto deste contrato;
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8.1.6. recompor todo e qualquer entrega de gêneros alimentícios perecíveis ou não
perecíveis condenado pela fiscalização da CONTRATANTE, após a devida defesa,
em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final;
8.1.7. executar os fornecimentos objeto deste contrato de acordo com as
especificações e/ou normas exigidas, utilizando ferramentas, pessoal, veículos e
equipamentos apropriadas e dispondo de infra-estrutura necessária a execução dos
fornecimentos;
8.1.8. honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações
da Lei, ficando declarado que o pessoal empregado pela CONTRATADA não terá
nenhum vínculo jurídico com o CONTRATANTE;
8.1.9. permitir ao servidor credenciado pelo CONTRATANTE fiscalizar, recusar,
mandar fazer ou desfazer quaisquer fornecimento que não atender as especificações
do objeto e das especificação técnicas mínimas dispostas no Termo de Referência,
observando as exigências que lhe foram solicitadas;
8.1.10. comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no
bom andamento dos fornecimentos, objeto do presente contrato;
8.1.11. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078,
de 1990);
8.1.12. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo
de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
8.1.13. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;
8.1.14. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
8.1.15. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
9.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1. O CONTRATANTE além das obrigações contidas neste contrato por determinação
legal, a obriga-se a:
9.1.1. designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar
as falhas, atestar a efetiva nos fornecimentos;
9.1.2. efetuar, no prazo indicado na cláusula Sexta, os pagamentos devidos a
CONTRATADA.
9.1.3. Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução dos fornecimentos objeto deste contrato;

10.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
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10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.º 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
10.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
10.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
10.1.3. cometer fraude fiscal;
10.1.4. apresentar documento falso;
10.1.5. fizer declaração falsa;
10.1.6. ensejar o retardamento da execução do objeto;
10.1.7. comportar-se de modo inidôneo;
10.1.8. não assinar o contrato no prazo estabelecido;
10.1.9. deixar de entregar a documentação exigida no certame;
10.1.10.

não mantiver a proposta;

10.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso
assumido injustificadamente.
10.3. Para os fins da Subcondição 10.1.7, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos
nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/1993.
10.3.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances.
10.4. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
10.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos para a Contratante;
10.4.2. multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
10.4.3. multa compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecução total do objeto;
10.4.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação
inadimplida;
10.4.5. Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Coribe e
descredenciamento no CMFC, pelo prazo de até cinco anos;
10.4.6. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
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10.4.7. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Municípi ode
Coribe com o consequente descredenciamento no CMFC pelo prazo de até cinco
anos;
10.4.7.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste
subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como
infração administrativa no subitem 10.1 deste Contrato.
10.5.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos
causados;
10.6.
As sanções previstas nos subitens 10.4.1, 10.4.5, 10.4.6 e 10.4.7 poderão ser
aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.
10.7.
Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n.º 8.666,
de 1993, as empresas ou profissionais que:
10.7.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.7.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
10.7.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
10.8.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei n.º 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei n.º 9.784, de 1999.
10.9.
As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município de Coribe, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa
do Município e cobrados judicialmente.
10.10.
Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação
enviada pela autoridade competente
10.11.
Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados
pela conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
10.12.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
10.13.
Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de
2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa
deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para
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ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
10.14.
A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública Municipal, seguirão seu rito
normal na unidade administrativa.
10.15.
O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
jurídica, com ou sem a participação de agente público.
10.16.
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Certificado de
Registro Cadastral - CRC.

11.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO

11.1. A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as
conseqüências contratuais e as prevista na Lei n.º 8666/1993.
11.2. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei n.º
8.666/1993.
11.2.1. O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente
Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n.º 8.666/1993.
11.2.2. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º
8.666/1993, não cabe a CONTRATADA direito a qualquer indenização.
11.2.3. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a
CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato
até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.
11.3. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e
a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá
o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da
possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.
11.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos,
conforme:
11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.4.3. Indenizações e multas.
12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - REAJUSTE

12.1. Os valores estipulados neste Contrato não poderão ser reajustados.
13.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCALIZAÇÃO
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13.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e
fiscalizada pelo(a) titular da Secretaria Municipal demandante dos produtos ou na vagância
deste por representante da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento,
devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
14.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VEDAÇÕES

14.1. É vedado a CONTRATADA:
14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;
14.1.2. Interromper a entrega dos produtos sob alegação de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.º
8.666/1993.
15.1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrados entre as contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
16.

DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei n.º 8.666, de 1993, na Lei n.º 10.520, de 2002 e demais normas federais de
licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas
na Lei n.º 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais
dos contratos.
17.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no em atendimento as exigências da Lei n.º 8.666/1993 e alterações.
18.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

18.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o do Município de
Coribe - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, conforme
art. 55, §2º da Lei n.º 8.666/1993
18.2. E, por estarem justos e contratadas, preparam o presente Termo de Contrato, em 03
(três) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai
assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza
seus efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que ora é
pactuado, em todas suas cláusulas e condições.
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Coribe, Bahia, XX de XXXXXXXXXXXXX de 2020.

XXXXXXXXXXXXXX
Gestora
Município de Coribe
CNPJ n.º XX.XXX.XXX/XXXX-XX
CONTRATANTE

Nome do Representante
Cargo na Empresa
Empresa Contratada
CNPJ n.º XX.XXX.XXX/XXXX-XX
CONTRATADO

Testemunhas:
1ª _____________________________
CPF n.º ____________________

2ª _____________________________
CPF n.º ____________________
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ANEXO III

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico para o registro de preços para futuras e eventuais Aquisições de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis
destinados as demandas das Secretarias Municipais e Órgãos Vinculados do Município de Coribe..

.

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º XXX/2020

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 026/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 156/2020
VALIDADE: 06 (SEIS) MESES
Aos XX dias do mês de XXXXXXXXXX de XXXX, o MUNICÍPIO DE CORIBE, Estado
da Bahia, por intermédio do Município de Coribe, com sede na Rua Bandeirantes, 285,
Centro, Coribe, Estado da Bahia, CEP 47.690-000, inscrito no CNPJ sob o n.º
13.912.084/0001-81, neste ato representado pelo Senhor Manuel Azevedo Rocha,
brasileiro, casado, portador do RG n.º XXXXXXXX SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXXXX, residente e domiciliado na XXXXX XXXXXX XXXX, XX, XXXXXX,
XXXXXXX, XXXXXX, CEP XX.XXX-XXX, , legalmente investido e no exercício pleno
de Secretaria, doravante denominado CONTRATANTE.
Nos termos da Lei n.º 10.520/2002, da Lei n.º 8.078, de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor; dos Decretos Municipais n.º 006/2018 e 011/2011; e Decreto
Federal n.º 10.024, de 20 de setembro de 2019, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n.º
8.666/1993, e as demais normas legais correlatas;
Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico
para Registro de Preços n.º 026/2020, conforme Ata publicada em XX/XX/2020 e
homologada pelo Prefeito Municipal;
Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual aquisição dos itens a
seguir elencados, conforme especificações do Termo de Referência e Proposta de Preços,
que passam a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela
empresa
XXXXXXXXXXXXXXXX,
inscrita
no
CNPJ
sob
o
n.º
XXX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXXXX, CEP
XX.XXX-XXX, no Município de XXXX, neste ato representada por seu sócio/procurador
pelo(a) Sr(a). XXXXXXXXXXXXX, nacionalidade XXXXXXXXXX, estado civil
XXXXXXXXXX, portador(a) da Cédula de Identidade n.º XXXXXXX SSP/XX e CPF n.º
XXX.XXX.XXX-XX, cuja proposta foi classificada em XX lugar no certame.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto desta Ata é o registro de preços para futuras e eventuais Aquisições de
gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados as demandas das Secretarias
Municipais e Órgãos Vinculados do Município de Coribe, conforme especificações do
Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:

Item

Descrição/
Especificação

Marca/
Modelo

Unid.

Quant.
Total
Estimada

Preço
Unitário

Prazo de
Garantia
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01
......
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica
para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a
preferência de fornecimento em igualdade de condições.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração.
2.2. São participantes os seguintes órgãos:
2.2.1. Secretaria Municipal de Administração;
2.2.2. Secretaria Municipal de Assistência Social;
2.2.3. Secretaria Municipal de Educação; e
2.2.4. Secretaria Municipal de Saúde.
2.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, durante a sua validade, qualquer
órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante
prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e
respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal
n.º 011/2011 e 006/2018, e Decreto Federal n.º 10.024/2019 e na Lei n.º 8.666/1993 e
alterações.
2.3.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
2.3.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados
na Ata de Registro de Preços.
2.3.3. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a
responsabilidade pela imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o
fato ao órgão gerenciador.
2.3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, no máximo
do dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem.
2.3.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de
pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n.° 11.488, de
2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da
contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já
previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes
anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão
TCU n.º 2957/2011 - P).
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2.4. Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se que
a contratação atende a seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados,
conforme Decreto Municipal n.° 006/2018.

3. DA VIGÊNCIA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 06 (seis) meses, a contar da data de
sua assinatura.
3.1.1. É admitida a prorrogação excepcional da vigência da Ata, considerando que o
prazo máximo é de vigência é de 01 (um) ano.

4. REVISÃO E CANCELAMENTO
4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços
registrados nesta Ata.
4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo
à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para
negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços
aos valores de mercado observará a classificação original.
4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
4.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção
da contratação mais vantajosa.
4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
4.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
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4.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
4.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
4.9.1. por razão de interesse público; ou
4.9.2. a pedido do fornecedor.
4.10. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da
Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

5. DAS PENALIDADES
5.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Edital e no Termo de Referência.
5.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto
n.º 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às
contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão
participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto n.º
7.892/2013).
5.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto n.º 7.892/2013, dada a necessidade de
instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

6. DAS CONDIÇÕES GERAIS
6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado,
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de
Referência, anexo ao edital.
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993, nos
termos do art. 12, §1º do Decreto n.º 7892/2013.
6.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes
que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do
certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do
Decreto n.º 7.892/2013.

7. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
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7.1. Cada contrato firmado com a fornecedora terá vigência de acordo com as
disposições definidas na Minuta de contrato, Autorização de Fornecimento ou
instrumento equivalente, ou, na omissão deste, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir
da data da assinatura ou retirada do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei n.º
8.666/1993.
7.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas
referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para
fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n.º 39, de
13/12/2011.

8. DO PREÇO
8.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.
9. OBRIGAÇÕES CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as dispostas no instrumento
convocatório e no termo de referência do Pregão Eletrônico n.º 026/2020.
10. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO
10.1. Os bens serão recebidos:
a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade
com as especificações constantes do Edital e da proposta.
b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações
constantes do Edital e da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará no
prazo máximo fixado no Termo de Referência.
10.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
10.2. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo
com as especificações técnicas exigidas.
11. DO PAGAMENTO
11.1. As condições de pagamento estão dispostas no instrumento convocatório e no
termo de referência.
12. CONTROLE DA EXECUÇÃO
12.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante de cada
Secretaria Municipal demandante, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no
curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
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12.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução do contrato.
12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em coresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei n.º 8.666/1993.
12.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.
13. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. As condições das infrações e das sanções em sua integralidade estão dispostas no
instrumento convocatório e no termo de referência.
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. A Ata de Registro é parte indissociável do Instrumento Convocatório e do Termo
de Referência do Pregão Eletrônico n.º 026/2020, como se aqui estivessem transcritos.
14.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993, nos
termos do art. 12, §1º do Decreto n.º 7892/13.
14.3. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n.º 10.520/2002,
dos Decretos Municipais n.º 006/2018 e 011/2011, da Lei n.º 8.078/1990 - Código de
Defesa do Consumidor, da Lei Complementar n.º 123/2006, e subsidiariamente da Lei
n.º 8.666/1993 e alterações.
14.4. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias
de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.
14.5. O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o do Município de
Coribe - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Município de Coribe, Bahia, XX de XXXXXXXXXXXX de 2020.

Manuel Azevedo Rocha
Prefeito Municipal
Município de Coribe
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81
CONTRATANTE

Nome do Representante
Cargo na Empresa
Empresa Contratada
CNPJ n.º XX.XXX.XXX/XXXX-XX
CONTRATADA
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