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CIDADE D A,

ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATON® / 2020

CONTRATO DE AOUISíCÃn DE
XXXXXXXXXXXXXXXXXOUE ENTRF «SI
CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE
UBAITABA E DE OUTRO. A EMPRESA

O município de UBAITABA-BA, inscrito no CNPJ Ns 16.137.309/0001-68, com sede
administrativa na Rua Rafael Oliveira, ns 01, Centro, Ubaitaba-Bahia, CEP 45.545-000, a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por sua Prefeita Municipal a Sr^. SUELI
CARNEIRO DA SILVA CARVALHO, brasileira, casada, portadora do CPF MF ns XXXXXXXX, RG n®
XXXXXXX-SSP/BA, residente na XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, CEP 45.545-000, no uso das
atribuições legais e as normas gerais de que trata a Lei Fíderal ns 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações, e demais normas atinentes à matéria, : aqui por diante designada simplesmente
CONTRATANTE e do outro lado a empresa XXXXXXXX<XXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ (MF) N^
XXXXXXXXXXXXXX, estabelecida na Rua XXXXXXXXXX:<mX bairro, cidade - BA, representada
neste ato pele seu representante legal o Sr.xxxxxxxxxx..'xxxx inscrita no CPF/MF Ns xxxxxxxxxx,
portador da cédula de identidade Ns xxxxxxxxxxxxxxxx - SSP/BA, residente na Rua xxxxxxxxxxx-

xxxxxxxxxxxxxxxxxx - cidade BA - CEP xxxxxx:<xx, doravante designada simplesmente
CONTRATADA resolvem celebrar o presente CONTRATO, disposto nas Leis 10.520/02, 8.666/93 e
alterações posteriores. Decreto Municipal n- 25/2019 e demais legislações pertinentes, conforme
o PREGÃO PRESENCIAL N® 001/2020, mediante as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Pregão a AQUISIÇÃO DE XXXXXXXXXXXXX, conforme especificações
do Termo de Referência constantes no Anexo I - Especificações/Proposta de Preços e proposta de

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente instrumento inicia na data de sua assinatura e encerra em
31.12.2020 ou com a entrega dos produtos/serviços, o que ocorrer primeiro.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para fazer face às despesas correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:

03.06.06 - SEC.
EDUCAÇÃO

03.06.06 - SEC.
EDUCAÇÃO

2.111- MANUT. DO
ENSINO

FUNDAMENTAL

3.3.9.0.30 -
MATERIAL DE

CONSUMO
01

03.04.09 - SEC.
ADMINISTRAÇÃO

03.04.09 - SEC.
ADMINISTRAÇÃO

2.103 - r-ESTÃO DAS
AÇÕES 0 A SEC. ADM

3.3.9.0.30 -
MATERIAL DE

CONSUMO
00
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03.07.60 - FUNDO

MUNC. SAÚDE

2.114-GESTÃO DAS 3.3.9.0.30 -
03.07.60 - FUNDO AÇÕES A CARGO DO MATERIAL DE

02MUNC. SAÚDE FUNDO MUNIC. DE CONSUMO
SAÚDE

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

I - O Valor Global do presente contrato é de R$ ( ), conforme itens, quantitativos
valores abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.

ESTIMADA

VALOR

UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

- O pagamento a contratada será efetuado mensalmente, de acordo os valores apurados no mês,
ate o 152 dia jo mês subseqüente do fornecimento/prestação dos serviços, mediante a
apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo departamento responsável.

§ 12 Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos/serviços, no todo
ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências
necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da
reapresentação, devidamente regularizada.

§ 22 Nenhum papmento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará
em aprovaçao definitiva da prestação de serviços total ou parcial.

§ 32 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o
numero de inscnçao no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de
pr^os, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com
outros CNPJs.

§ 42 A Contratada a deverá apresenUr juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões
nscais e trabalhistas.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORNECIMENTO

A empresa contratada deverá fornecer diariamente as refeições, inclusive quando necessários
aos sabados, domingos e feriados em seu estabelecimento. Quando se fizer necessários as refeições
deverão ser entregue pela contratada em local a ser informado no ato da solicitação por preposto
devidamente designado. r r

As refeições quando fornecida fora do estabelecimento da contratada devem ser acondicionadas
em embalagem adequada, com a mais absoluta higiene.

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000. CNPJ: 016137309/0001-68
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As refeições devem ser balanceados de acordo com os padrões nutrlcionais usualmente
recomendados, devendo haver uma variação mínima em relação as verduras e carnes, a critério da
contratada.

Eventualmente, a depender de determinação médica, uma ou mais refeições deverão ser
compostos de acordo com receita médica, sem que tal alteração represente majoração de custos
para a Contratada. ^ v vuo

A empresa vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do preposto
da Prefeitura, encarregado [a) de acompanhar o fornecimento das refeições prestando
esclarecimento solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e
anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado da Pasta.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES
DA CONTRATADA:

I - Constituem obrigações da Contratada:

a) Efetuar o fornecimento/prestação de serviços dentro das especificações e/ou condições
constantes da proposta vencedora, bem como do Edital e seus Anexos.

b) Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos, objeto da
presente licitação. i j ua

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões até o limite de
25%(vmte e cinco por cento] do valor contratado.d) Manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação exigidas na
11C1C3Ç30*

e) Comunlca^r por escrito aos fiscais do contrato Indicados pelo Contratante qualquer
ano^alidade de caráter urgente que possam prejudicar o fornecimento regular dos
produtos. ®

§1- A empresa deve comunicar por escrito e com antecedência mínima de 2(dois] dias do
prazo máximo para entrega dos produtos, a ocorrência de qualquer impedimento para
cumprimento integral do pedido,detalhando claramente os motivos do inadimplemento. Do
contrario, será formalmente advertida e, em caso, de reincidência poderá ser penalizada
com multa e/ou com as demais sanções previstas neste instrumento, podendo resultar
inclusive em rescisão unilateral do contrato.

DA CONTRATANTE:

1 - Constituem obrigações da Contratante:

a) Efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada;
escrito, à Contratada, quando da aplicação de multas previstas neste contrato;

cj Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver na Imprensa Oficial no prazo
estabelecido por Lei.

d) Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, por meio do servidor designado, o

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.54.S-000. CNPJ: 016137309/0001-68
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTAMENTO

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis,

§  - Permitir-se-á revisão dos preços contratados para promoção do equilíbrio financeiro com
base no Art. 65, II, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES

Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na licitação, erros ou atraso na
execução do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério,
isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à adjudicatária/contratada as
seguintes sanções;

a) Advertência por escrito, nos casos de falta leve.

b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos produtos/serviços, até
o limite de 5(cinco) dias corridos, calculado sobre o valor do Contrato, quando não comprovar
motivo de força maior ou caso fortuito impeditivos do cumprimento da obrigação assumida dentro
do prazo estabelecido, que venha a ser reconhecido pela Administração..

c) Multa de 30% (trinta por cento), calculada sobre o valor total do contrato, caso a Contratada não
cumpra com as obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior que venha a ser reconhecido
pela Administração.

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o município
de Ubaitaba, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de falta grave, consideradas aquelas
que causem prejuízo à Administração;

e) Impedimento de licitar com a Administração Pública (declaração de inidoneidade) pelo período
de até 5 (cinco) anos, nos casos de falta gravíssima, especialmente se a CONTRATADA falhar ou
fraudar a execução do contrato, comportar- se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal ou qualquer
ato ilícito.

§ 1- As multas referidas nesta cláusula serão descontadas no pagamento ou cobradas judicialmente.

§ 2® As sanções previstas nas alíneas "a" e "f poderão ser aplicadas cumulativamente com as
sanções previstas nas alíneas "b", e "c"

§ 4- As multas poderão ser descontadas dos pagamentos por ventura ainda devida à
ADJUDICATÁRIA ou recolhidas diretamente à conta corrente do município de, no prazo de 15
(quinze) dias corridos, contados a partir da data da notificação do ato de punição, ou, ainda, quando
for o caso, cobrado judicialmente, nos termos do artigo 86 da Lei n^ 8.666/93.

§S- As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e
as justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e
comprováveis, a critério da autoridade municipal competente, desde que formuladas no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a ADJUDICATÁRIA tomar ciência.
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§ 62 No processo de aplicação de penalidades será assegarado o direito ao contraditório e a ampla
defesa.

§ 72 Será considerado descumprimento total da obrigação assumida, o atraso superior a 5(cinco)
dias corridos na entrega dos produtos.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

I - A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n2 8.666/1993.

11-0 contrato poderá ser rescindido, conforme os casos enumerados nos incisos 1 a XVIII do art. 78 da
Lei Federal n2 8.666/93.

II.l - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do

procedimento, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

III - A rescisão do contrato poderá ser:

III.l - determinada por ato unilateral e escrito da Contratante nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.2 8.666/93, mediante notificação através de
ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, sem prejuízo
das penalidades previstas neste contrato;
111.2 - amigável, por acordo entre as partes, mediante a assinatura de termo aditivo ao
contrato, desde que haja conveniência para a Contratante e
111.3 - judicial, nos termos da legislação.

IV - A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.

V - De conformidade com o § 22 do artigo 79, da Lei n2 8.666/93, quando a rescisão ocorrer com base
nos incisos XII a XVII do artigo 78 da mesma lei, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido
dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos
devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

VI - A rescisão poderá acarretar na retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos
prejuízos causados à CONTRATANTE.

VII - Em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/1993, ficam reconhecidos
os direitos da Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS E TRIBUTOS

Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o ônus dos encargos e tributos, incidentes
sobre o fornecimento objeto do presente Contrato

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - COBRANÇA JUDICIAL

■' ^
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As importâncias devidas pela Contratante serão cobradas através de processo de execução,
constituindo este Contrato, título executivo extrajudicial. O mesmo se dará em relação a contratada
por infrações ao presente contrato, inclusive com possibilidade de retenção de créditos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

I - A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.
11-0 presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo
ou em parte.

III - Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que
compatíveis com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da
teoria geral dos contratos e as disposições do Direito Privado.
IV - A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na
execução do fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força
maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, apurados na forma da legislação vigente, quando
comunicado à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem
expressa e escrita da CONTRATANTE.
V - A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAENTOS, no
Diário Oficial do Município, conforme Lei Federal 8.666/9.3.

CLÁÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

O fornecimento dos produtos/materiais será acompanhado, fiscalizado e atestado pelo servidor
designado, observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes
deste instrumento, anotando, inclusive, em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do mesmo, determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas
como prevê o Artigo 67, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO

As partes elegem o Foro da cidade de Ubaitaba, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por
^  mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual
teor e forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Ubaitaba (BA) de de

município de ubaitaba

SUELI CARNEIRO DA SILVA CARVALHO- Prefeita Municipal
(Contratante)

xxxxx

Contratada

27
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ANEXO V - MODELO DE CREDENCIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Ng 001/2020

A  empresa(nome da empresa] CNPJ, n- com sede na
neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa-

nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço] pelo presente instrumento de
mandato, nomeia e constitui, seu(s] Procurador(es] o Senhor(a] ,
(nacionalidade, estado civil, profissão], portador do Registro de Identidade n® expedido
pela devidamente inscrito no Cadastro de Pessoa.^ Físicas do Ministério da Fazenda, n®
residente na rua n- como meu mandatário, a quem confiro amplos
poderes para junto ao Órgão praticar todos os atos necessários, relativos ao
procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N- 001/2020, conferindo-lhe,
ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e
demais condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente dando tudo como
bom, firme e valioso.

Município de de de 2020.

RAZAO SOCIAL

CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

E ASSINATURA

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001 -68
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ANEXO VI- MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N^ 001/2020

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto no
Inciso VII doArt. 4® da Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 7® do mesmo diploma.

Município de , de de 2020.

RAZÃO SOCIAL
CNPJ

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

E ASSINATURA

Obs. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
entregue à Pregoeira durante a o credenciamento e separadamente dos envelopes (Proposta
de Preços e documentos de habilitação) exigidos nesta licitação.

í.-fítWSw.. .. ' • V, - i.i;-. ^
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ANEXO VII - DECLARAÇAO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

PREGÃO PRESENCIAL NS 001/2020

A empresa , inscrita no CNfJ/MF n^. , com sede à
, representada pelo Senhor , portador do RG n-.

e inscrito no CPF/MF n^. .declara, sob as penas previstas em lei, que
em suas instalações, não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de
18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 anos.

Município de de de 2020.

RAZAO SOCIAL

CNPJ

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

E ASSINATURA

OBS.:Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o númerodo CNPJ e constar no envelope "B" - Habilitação.

30
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ANEXO Vlll- DECLARAÇAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (MODELO)

PREGÃO PRESENCIAL N^^ 001/2020

Ao Município de Ubaitaba

Att. Sr^ Pregoeira:

Ref: PREGÃO PRESENCIAL N^ 001/2020

(NOME DA EMPRESA) CNPJ N"» , (ENDEREÇO
COMPLETO) , declara, sob as penas da lei, sob as penas da lei, para
fins do disposto no art 3^ da Lei Complementar n^ 123/06e alterações que:

a) se enquadra como MICROEMPRESA (ME)/EMPRESA DÊ PEQUENO PORTE(EPP):

(  ) MICROEMPRESA (ME);

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP)

b) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto incisos 1 (ME) e 11 (EPP) do art. 3- da
Lei Complementar n-123 de 14 de dezembro de 2006;

c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4^ do art. 3^, da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.

Município de de de 2020.

RAZAO SOCIAL

CNPJ

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

E ASSINATURA

Obs. Esta declaração deverá ser emitida em pape! timbrado da empresa proponentee
entregue a Pregoeira durante a o credenciamento e separadamente dos envelopes (Proposta
de Preços e documentos de habilitação) exigidos nesta licitação.
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ANEXO IX - DECLARAÇÃODE IDONEIDADE (MODELO)

PREGÃO PRESENCIAL N^ 001/2020

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N® 001/2020, instaurado por este município, que não fomos
declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Município de de de 2020.

RAZAO SOCIAL

CNPJ

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

E ASSINATURA

OBS.:Estadeclaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o númerodo CNP) e constar no envelope "B" - Habilitação.
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PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2§2/2019

PARA: SETOR DE LICITAÇÃO

DE: ASSESSORIA JURÍDICA

PARECER LICITAÇÃO JANEIRO/2020

A Comissão de Licitação encaminhou ofício para esta Assessoria

Jurídica solicitando análise dos aspectos legais a serem observados no

Processo Licitatório do Pregão Presencial n° 001/2020, em especial no que diz

respeito á minuta de edital e contrato. Passemos a análise do assunto.

Os autos chegaram a esta Assessoria Jurídica do Município em

atendimento do art. 38, inciso VI da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores,

conforme solicitação inclusa no Processo Administrativo 252/2019, para que de

acordo com as exigências legais das Leis Federais n° 10.520/2002 e n®

8.666/93, no que for pertinente, além do Decreto Municipal n® 059/2013, seja

emitido por esta assessoria parecer sobre o processo administrativo, minuta de

edital e minuta de contrato, que versa sobre procedimento licitatório na

modalidade PREGÃO PRESENCIAL, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO

DE EMPRESA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,

INCLUINDO ÁGUA MINERAL, SUCO E REFRIGERANTE, PARA ATENDER A

DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS.

Consta nos autos Minuta do Edital com os anexos do Termo de

Referência e Proposta de Preços (anexo I e II), Minuta do Contrato (anexo III),

Modelo de Credenciamento (anexo IV), modelo de declaração de pleno

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação (anexo V) e as

demais declarações exigidas em Lei.

I-DO EDITAL

Analisando a minuta do Edital, esta Assessoria Jurídica opina no

sentido de que a mesma atende aos requisitos constantes da Lei n®

Rua Rafael Oliveira. 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68

Ubaitaba - BA.
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10.520/2002, Lei n° 8.666/93 e Leis Complementares 123/06 e 147/14, além do

Decreto Municipal n° 059/2013, em seu aspecto formal e legal, portanto, a

minuta encontra-se apta para ser executada.

II- DA MINUTA DO CONTRATO

A minuta contratual atende satisfatoriamente o art. 55 da Lei de

Licitações.

III- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme explanado acima, de um modo geral, o edital atende ao

disposto no art. Da Lei 8.666/93, e as Leis n° 10.520/2002, Leis

Complementares 123/06 e 147/14, além do Decreto Municipal n° 059/2013,

bem como a minuta do contrato atende ao disposto no art. 55, da Lei n°

8.666/93.

Dessa forma, emitimos parecer favorável para o processo

administrativo acima epigrafado, como também para o seu conseqüente Edital

de Pregão Presencia n° 001/2020, em razão dos mesmos estarem em

conformidade com o que preceituam as Leis acima referidas, podendo o

Pregoeiro e membros da comissão de apoio efetuarem os procedimentos

legais para a realização do certame.

É o parecer.

Ubaitaba, 27 de janeiro de 2020.

1f

^da Silva
OAB/BA n° 26.239

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ; 016137309/0001-68
Ubaitaba - BA.
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DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA - BA

Terça-feira
28 de Janeiro de 2020

Ano IV-N* 12

AVISO DE LICrrAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N" 001/2020

A Pregoeira Oficiai do município de Ubaitaba torna público aos interessados que realizará licitação TiPO
MENOR PREÇO POR LOTE na modaiidade PREGÃO PRESENCiAL N" 001/2020, objetivando a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARO E FORNECiMENTO DE REFEIÇÕES, INCLUINDO
ÁGUA MINERAL, SUCO E REFRIGERANTE. Data: 11 de fevereiro de 2020, às 08h, local: sede da PMU,
situada na Rua Rafàei Oiiveira, n° 01, Centro, Ubaitaba-^hia. O Editai'encontra-se à disposição dos
interessados e poderá ser solicitado no emaii: iicitaubaitaba@hotmaii.com.

Ubaitaba-BA 28/01/2020

Luana de Assis Viias Bôas

Pregoeira

Av. Rafael Oliveira, 01 - Centro, Ubaitaba-BA Tel.: (73) 3230-1411 | Gestor (a): Sueli Carneiro da Silva Carvalho

Esta edição encontra-se disponível no site www.diariooficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital iCP-BRASIL 60



DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA - BA

Quinta-feira

05 de Dezembro 2019
Ano III-N* 157

C 1 t> A o e o AS CANOAS

DECRETO N.® 065/2019

"Dispõe sobre nomeação de
Pregoeira e respectiva Equipe de
Apoio para realiza^ de
licitação, na modalidade Pr^jão,
no âmbito do Poder Executivo
Municipal, e dá outras
providências"

rATREFEITA j^^^MUNICÍPIO DE UBAITABA - ESTADO FEDERADO DA
-BAHIA, no aso atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, e de
4tcordo com a Lei Oi^nica deste município,

DECRETA:

Ajrt. 1* - Fica nftmfSMlfl para exercer a função de pregpeira a Sra. Lnana de Assis VUas
'  para realização da licitação, na modalidade Pregão, no âmbito do Poder

^]Exetútivo doMuAlçlpio de Ubaitol» - Bahia.

- Fardgrafo Únfçq-—-"Fica nomeada, ain^ a servidora Cristiane dos Santos Pereira,
--.como PregoeitaStib^tutm

\Ait. 2* • Ficam nonteados para a equipe de apoio: Marcas Roberls Moreno Nunes e
Henoon Gomes Lisboa.

•^Torúgrafo Único - Nomeiam-se os servidores, ícwUto SanUngo da Silva e NatháUa
^: Rosa Silvu como suplentes rb referida Equipe. .-l

Art 3." - Este Decreto entrará em vigor na data d^ sda^puNicação, revogando-se as
>• disposições on contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Ubaitaba, 04 de nô^brptóOI9. Registre-se,
publique-se e cumpra-se. ^ ; i

■ -4 J:^UELLCARNBailO/:DA,SlU^^^
■  /■ •PrefeitaMuidòipalde'Ufiairaba;'\' '4:l>íí^^

■  Í. í- V • "-.r';;'?,;!}

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNP)'. 016137309/OC01-6Õ
pbaitaha-BA.

Av. Rafael Oliveira, 01 - Centro, Ubaitabír-BA Te!.; (73) 3230-1411 j Gestor (a): Sueli Carneiro da Silva Carvalho
Esta edição encontra-se disponível no site w/ww.diariooficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL
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DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA - BA

Segunda-feira

10 de Fevereiro de 2020
AnolV-N'19

A

> « E 5 rr a fi A_ ití

CIDADF DÁ5 CANOAS

DECRETO N.* 01<V2020

"Db^e sobre nomeaç&t de
_  PiS^oeiro e respectiva Equipe de

Apoio para realização de
licitação, na modalidade Pregão,
no âmbito do Poder Executivo
Municipal, e dá outras
providências"

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE UBAITABjI^- ESTADO FEDERADO DA
BAHIA, oo aso de suas atrlbulçfies legais que lhe são conferidas por Lei, e de
acordo com a Lei Ofg^inlca deste município,

DECRETA:

Art. 1° - Fica nomeado para eararcer a fimçào de pregoeiro o Sr. Clelton Lut* Pereira
Flores, para a realização da'líditaiçSo, na modalidade Pr^ão» no âmbito do Podar
ExCditívo Ã> Mimtcipio de Ub^taba - Bahia.

Parágrafo ünlco - Fica nomeada, ainda, a servidora Crlstlane dos Santos Pereiro,
como Pr^oeira Substituta.

Art 2* - Ficam nomeados para a equipe de ̂çolo: Marcos Roberls Moreno Nanes e
Hermon Gomes Lisboa.

Parágrafo Único - Nomeiam-se os servidores, Josellto Santiago da Silva e Nathálla
Rosa Silva como suplentes da referida Equipe. ; •

Art 3." - Este Decreto entra em vigor na data de auà publicação, revogando-se o
Decreto n.® 065/2019, publicado no Diário Oficial do^bmcipio de Ubaitaba em 05
de dezembro de 2019, reiroagindo, ainda, seus efeitòç a 0! ̂  fevereiro de 2020.

Gabinete da Prefâta Mnni^ %|feutaba, 07 de fewrmo de 2(R0.

SUELI CA|lNEmÒ DARttíVA ÚARVALHO
PriiMfe Muincipai deiübaitaba

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro' CEP: 45.545-000 . CWJ: 016137309/0001-68
Ubaitaba - BA.

Av. Rafael Oliveira, 01 - Centro, Ubaltaba-BA Tel.: (73) 3230-1411 | Gestor (a): Sueli Carneiro da Silva Carvalho

Esta edição encontra-se disponível no site www.dlariooficlalba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL 62



Certifícado da Condição de
MIcroempreendedor individual

Identificação

Nome Empresarial

JUSCELI SOUSA SANTOS 03674067560

Nome do Empresário

JUSCELI SOUSA SANTOS

Nome Fantasia

RECANTO DO SABOR RESTAURANTE DA COMIDA CASEIRA

Capital Social

5.000,00
Número Identidade Órgão Emissor UF Emissor CPF
546346650 SSP SP 036.740.675-60

Condição de Microempreendedor individual

/^ituação Cadastral Vigente Data de Início da Situação Cadastral Vigente
.aTIVO 15/01/2019

Números de Registro

CNPJ NIRE

*32.457.139/0001-55 29-8-()711812-0

Endereço Comercial

CEP Logradouro Número

45545-000 RUA CENTRO COMERCIAL RODOVIÁRIO 206

Bairro Município UF

CENTRO UBAITABA BA

Atividades

Data de Início de Atividades Forma de Atuação
15/01/2019 Estabelecimento fixo

Ocupação Principal
'^^oprietário(a) de restaurante, independente
Atividade Principal (CNAE)
56.11 -2/01 - Restaurantes e similares

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licenca e Funcionamento
Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:
Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários,
ambientais,tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de
espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e
Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A
sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: 1ttp;//www.portaldoempreendedor.gov.br/ Certificado emitido
com base na Resolução no 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitô para Gestão da Rede vacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de
Empresas e Negócios - REDESIM. ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este di toumento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal
(quando convenentes do Cadastro sincronizado nacional), informe js elementos abaixo no endereço eletrônico
httD://www.receita.fazenda.ai>v.br/Pe88oaJuridtca/CNPJ/fcDl/consulta.asp

Número do Recibo Número do Identificador Data de Emissão

ME32064849 00003674067560 15/01/2019
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RECANTO DOS SABOR REST AURANTE DA COMIDA CASEIRA

JUSCELISOV SA SANTOS LINO

32.457.139/0001-55

DECLARAÇAO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DE
HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESLMCIALN" 001/2020

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto
no Inciso VII do Art. 4° da Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigêncíâs de
habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. T do mesmo diploma.

UBAITABA - BA. 11 DE FEVEREIRO DE 2020

I  JUSCELI SOUSASANTOSIJUSCELI SOUSA SANTOS LINO

036.740.675-60

RUA CENTRO COMERCIAL RODOVIÁRIO, 206, CENTRO, UBAIT.ABA - BA
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RECANTO DOS SABOR RES7 4URANTE DA COMIDA CASEIRA

JUSCELI SOliSA SANTOS LINO

32.457.139/0001-55

ANEXO VIII- DECLARAÇAO DE ENQli ADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA Di: PEQUENO PORTE

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020/

Ao Município de Ubaitaba

Att. Si"^ Pregoeira:

Ref: PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020

A empresa JUSCELI SOUSA SANTOS LINO, CNPJ 32.457.139/0001-55, com sede à RUA
CENTRO COMERCIAL RODOVIÁRIO, CENTRO, UBAITABA, representada pelo Senhor
JUSCELI SOUSA SANTOS LINO, RG 06.638.987-90, CPF 036.740.675-60, declara, sob as
penas da lei, sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3° da Lei Complementar n° 123/06e
alterações que:

a) se enquadra como MICROEMPRESA (ME.)/EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP):

( X ) MICROEMPRESA (ME);

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP)

b) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto incisos I (ME) e II (EPP) do art. 3°
da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006;

c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4° do art. 3°, da mesma lei, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores.

UBAITABA - BA, 11 DE FEVEREIRO DE 2020

\~Ã //yOLÉt Ónuíix. Ij/yrn
\ / II icr-ci I cru rcA CAXiTnc i ixinJUSCELI SOUSA SANTOS LINO

036.740.675-60

RUA CENTRO COMERCIAL R0D:)VIARI0, 206, CENTRO, UBAITABA - BA
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RECANTO DOS SABOR RESTAUllANTE DA COMIDA CASEIRA

JUSCELI SOUSA :^ANTOS LINO
32.457.139/0001-55

CREDENCIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020

A empresa JUSCELI SOUSA SANTOS LINO, CNPJ 32.457.139/0001-55, com sede à RUA
CENTRO COMERCIAL RODOVIÁRIO, CENTRO, UBAITABA. representada pelo Senhor
JUSCELI SOUSA SANTOS LINO, RG 06.638.98"/-90, CPF 036.740.675-60, Brasileira, casada,
pelo presente instrumento de mandato, nomeia í; constitui, seu Procurador o Senhor JOSÉ
CARLOS LINO DOS SANTOS, Brasileiro, casac'*), portador do CPF 582.869.695-53, residente
na Travessa Nossa Senhora da Ajuda, como meu mandatário, a quem confiro amplos poderes para
junto a Prefeitura de Ubaitaba praticar todos os' atos necessários, relativos ao procedimento
licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020, conferindo-lhe, ainda,
poderes especiais para desistir de recursos, inte:-pô-los, apresentar lances, negociar preços e
demais condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente dando tudo como
bom, firme e valioso.

UBAITABA - BA, 30 DE JANEIRO DE 2020

ÍIMsIl
JUSCELI SOUSA -ANTOS LINO

036.740.(^75-60

TABEUCNATO DE NOTAS E PROTESTOS DA COIJIARCA DE ̂
UBAHABA

Raconneço

UNO

e

Em lester.un^o da veitodéí tüca» SamMjwiM
TaseliSa SuíJStilulo, Aewueta
a:cmpenheci0 do QR
3-2/2020 valor 30 Ata R$ 5.20 Emol: R$ 2.51 Taxa
RS 2.69

'"/fe

RUA CENTRO COMERCIAL RODOVI/ HO, 206, CENTRO, UBAITABA - BA
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JUSCELI SOUSA SANTOS LINO

CNPJ: 32.457.139/0001-55

PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO;CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARO E FORNECBMENTO DE
REFEIÇÕES, INCLUINDO ÁGUA MINERAL, SUCO E REFRIGERANTE

LOTE 01 - REFEIÇÕES (PRATO EXECUTIVO) - TIPO 01

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO VALOR

TOTAL

01

Refeição Self Service contendo, no
mínimo: arroz branco, feijão de
caldo, feijão tropeiro, macarrão,
salada de verdura (crua ou cozida),
purê de batata, 2 tipos de carne
(Bovina, suína ou frango) e farofa.

Kg 2.000

R$38,99

RS 77.980,00

bo2 Suco de fruta (natural), sabores

diversos. Copo 300ml
UND 500

RS 4,00 RS 2.000,00

03

Refrigerante, sabores diversos,
embalagem de 1 Litro

UND 1.000
RS 7,00 RS 7.000,00

VALORTOTAL DO LOTE 01
R$86.980,00

LOTE 02- REFEIÇÕES (PRATO EXECUTIVO) - TIPO 02

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND.
QUANTIDAD

E

VALOR

UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

A
.  01

Refeição Self Service contendo, no
mínimo: arroz branco, feijão

tropeiro, 3 tipos de salada de
verdura (crua ou cozida), purê de
batata, 3 tipos de carne (Bovina,
peixe ou frango), 2 tipos de
marisco (aratu, siri, camarão) e 3
tipos de comida típica baiana
(vatapá, caruru, risoto, mariscada,
fritada, etc).

Kg 500
RS 38,99

RS 19.495,00

02

Suco de fruta (natural), sabores
diversos. Copo 300ml UND 300'

RS 4,00 RS1.200,00

03

Refrigerante, sabores diversos,
embalagem de 1 Litro UND 300

RS 7,00 RS 2.100,00

VALOR TOTAL DO LOTE 02

LOTE 03 - REFEIÇÕES (TIPO MARMITEX)
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JUSCELI SOUSA SANTOS LINO

CNPJ: 32.457.139/0001-55

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QTDE
VALOR

UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

01

Refeição (tipo marmitex) contendo:
arroz branco, feijão, macarrão,

salada de verdura (crua ou cozida),

purê de batata e 2 tipos de carne
(Bovina, suína ou frango).

UND 3.500

R$ 18,00 R$ 63.000,00

02

Refrigerante em Lata, sabores
diversos.

UND 2.500
R$ 5,00 R$ 12.500,00

03

Refrigerante, sabores diversos,
embalagem de 1 Litro

UND 500
R$7,00 R$ 3.500,00

VALOF TOTAL DO LOTE 03 R$79.000,00

^ Valor Global da proposta é de R$ 188.775,00 (CENTO E OITENTA E OITO REAIS E SETECENTOS
.E SETENTA E CINCO REAIS)

Declaramos que os preços propostos compreendem todas as despesas necessárias para a entrega dos
produtos.

VALroADE DA PROPOSTA É DE 60 DIAS

11 DE FEVEREIRO DE 2020, UBAITABA - BAHIA.

^SCELI SOUSA SANTOS LINO
CNPJ: 32.457.139/0001-55
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Certificado da Condição de
Microempreendedor individual

Identificação

Nome Empresarial

JUSCELI SOUSA SANTOS 03674067560

Nome do Empresário

JUSCELI SOUSA SANTOS

Nome Fantasia

RECANTO DO SABOR RESTAURANTE DA COMIDA CASEIRA

Capital Social

5.000,00

Número Identidade Órgão Emissor UF Emissor CPF
546346650 SSP SP 036.740.675-60

Condição de Microempreendedor Individuai

situação Cadastral Vigente Data de Início da Situação Cadastral Vigente
' \TIVO 15/01/2019 .

Números de Registro

CNPJ NIRE

'32.457.139/0001-55 29-8-0711812-0

Endereço Comercial

CEP Logradouro Número

45545-000 RUA CENTRO COMERCIAL RODOVIÁRIO 206

Bairro Município UF

CENTRO UBAITABA BA

Atividades

Data de Inicio de Atividades Forma de Atuação
15/01 /2019 Estabelecimento fixo

Ocupação Principal
^roprietário(a) de restaurante, independente

atividade Principal (CNAE)
56.11-2/01 - Restaurantes e similares

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento
Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:
Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários,
ambientais.tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de
espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e
Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A
sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http:/Awww.portaídoempreendedor.gov.br/ Certificado emitido
com base na Resolução no 16, de 17 da dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de
Empresas e Negócios - REDESIM. ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal
(quando convenentes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico
httD;//wrww.receita.fazer<da.aov.br/PessoaJuridlca/CNPJffcnl/eonsuita.aap

Número do Recibo Número do Identificador Data de Emissão

ME32064849 00003674067560 15/01/2019
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL vAlida em todo o território nacional

ES"í A0«:> i)A BAHIA
SECRKTAtilA HA líEGURANÇA PÚBLICA

ii-isTituio nií iriPNTiricACÃo peorò mello
nAo plastzfxcar

R6 06.638.987-90 DATA DP eXPt:flICAO 04-11-2019

E  ■ ' '
ÜUSCELI SOUSA SANTOS LINO

?„ .
V.;- - , 'i

ÍRLIAÇAO
GEiMLDO BALBINa DOS SANTOS

MARIA JOSÉ DE JESUS

(iÜt^RALtOADE
fíi' ' MUTUÍPE BA

C.CAS. CM UBAITABA BA DS
SEDE LV 4 Fl^ 70 RT 1040
Oâe. 740.675-60

DATA DE nascimento

08-03-1900

Xàst^
dZs f70.ni"% cJl»

^SiNATURA DCDOIAI OlRASSINATURA Pf> T l UI.AR PTÒhlAI

CARTEIRA DE IDENTIDADE LEI N° 7.116 DE 29/08/83

c 72



30/G1/2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO

32.457.139/0001-55
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

15/01/2019

NOME EMPRESARIAL

JUSCELI SOUSA SANTOS UNO 03674067560

TlTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
RECANTO DO SABOR RESTAURANTE DA COMIDA CASEIRA

PORTE

ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
56.11-2-01 - Restaurantes e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO

R CENTRO COMERCIAL RODOVIÁRIO
NUMFftO

206

COMPLEMENTO

CEP

45.545-000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

I MUMÍC
I UBAI

:lPio

UBAITABA

UF

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE

(73) 8138-6899

ENTE FEDERATIVORESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇAO TfkDASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

15/01/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n® 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 30/01/2020 às 10:47:36 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

1/1
73



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RUA ASCLEPIADES DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - UBAITABA - BAHIA
CNPJ : 16,137.309/0001-68 Telefone: Emaíl: tributosubailaba@gmail.com

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
0000034/2020

Diretor do Departamento de Finanças e Tributos da Prefeitura fviunicipal. no uso de suas
nTfiyJnRytifin ̂  requerimento da pessoa interessada, JUSCELI SOUSA SANTOS03674067560, certifica que ATE A PRESENTE DATA não consta nas bases

fpTzlNDA PüVLHtt?N,n P-^ "m
ÊCONÔM?CO MUN^-^PAi R referenoa ao contribuinte inscrito no CADASTROEoQNOMICO MUNIC.PAL, abaixo identificado, excetuado a eventual existência de créditos
tributários cuja exegibiiidade esteja suspensa.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Municipal exigir valores relativos a tributos
municipais e seus acréscimos legais, bem como em razao de posterior lançamento ou
apuracao, ou decorrentes de inexatidao da informação prestada pelo contribuinte ou
ainda, do restabelecimento da exigiblldiade do credito tributário, inclusive quando obieto de
processo edrninistrsíivo tributário e/ou acordo de parcelamento.

COD.CONTRIBUINTE;

CONTRIBUINTE:

ENDEREÇO:

CNPJ n°:

COMPLEMENTO:

00019010010051 INSC. MUNICIPAL:

JUSCELI SOUSA SANTOS 03674007560

RUA CENTRO COMERCIAL RODOVIÁRIO, N" 206 - - CENTRO - UBAITABA
BA - CEP:

32.457.139/0001-55

DADOS ESPECÍFICOS 00 CADASTRO
AtividadeiRESTAURANTE, PIZZARIA E CHURRASCAR),^ / Data de Cadastro: 15/01/2019

OBSERVACAC

Validade Ate: 90 Dias

ATENCAO; Qualquer rasura ou emenda Invalidara este documento.

Data de Emissão; 30/01/202009:31:44

Usuário: BEHAIM CORREIA DIAS

UBAITABA - BAHIA, 30 de Janeiro de 2020

Confere com o original
/',/ / /■ . ■

5®Funcionáro
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

'  1*^' H' SECRETARIA DA FAZENDA
rlL•i '^1^..

Emissão: 29/01/2020 09:56

, rUi

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 • Código-
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20200319673

razAo social

JUSCELI SOUSA SANTOS LINO 03674067560
•

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

154.698.719 32.457.139/0001-55

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente..

Emitida em 29/01/2020, conforme Portaria n® 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Página 1 de 1 RelCertidaoNegativa.rpt75
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;'erliricaiio de Regularidade do FGTS Page

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

:„s,.nao ' o,.« /
'tjzao Sócia: •. luscfiu sousa í-amtos liho oafiz-jnfiyseo

iJomo Fintasia : ttP:.AHTo do saüor REStAURAfiif- da comida caseira

li idei- !Ç í : rua CENIRO comercial rodoviário 206 ■ Cet/TRO / UBAITAOA / OA / ASiAS-O-JO

.1 Cêii>: t i.;coiV)iiriica Fed írai, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de naio de 1990, certifica que, nesta dftta, a empreso ncirnü
idsníiiica Ia e icor tra-ss eri situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FG "S.

O p eieite Certi ícadc nÊo servirá de prova contra cobrariça de quaisquer débitos referentes i: contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
tilirlgsi.Õos ccm o .''G rs.

Validade: 2S/0l.'20;i0 3 27/02/2020

<:ertificação Número: 2020012913141264869571

.if<j'moç.io ojtidií em 29/01/2020, às 13:14:12.

■t utiiiznçãr deste Cer-tificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa;
<\ WAT. caixa. :.|ov. br
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Página 1 de 1-

,PQDER-JUCICIÁRIO
JUSTIÇA DO-TRABALHO * /

CERTIDÃO negativa DE PÉ^BÍTOS ^ ^
Nome: JÜSCELI SOUSA SANTOS LINO 03.674067560
"  E. FILIAIS) CNPJ: 32/4'57.139/0001-55
Certidão n'=': 2613958/2020 • 7 " ;
Expedição: 29/01/2020, às 10:08:36 7 / -
Validade: ^26/07/2020 - 1'80 {cento e oitenta) diaè> cóhtados dá data
de sua expedição^

per t i'f i c a - s è cju e JÜSCEL1 , SOÜ^A S AUTOS LINO O 36 T4 O €7 56 0
7 \ (MATRIZ E FILIAxá)., inscrito (a) no CNPJ sob d'n°

33.457.139/0001-55, Uko CONSTA dd Banco Naciondl 'dd DéVedor
Trabalhistas . ' ■ ■ ■; 7^' 7-7 ^
Cérttdão emitida cora ba.sé nO; art. 642rA da Consolidação das Leis db
frábalhd, ac,rescentado: pela-iibi n°. 12.440, de 7 de julho de'20.Í1, e
nà- Resolução Administrã.tiva n® 1470/2011 do Tribunal Supetior do
Trabalho, dé, 24 dé' agos"^ de 20117 7 \ • - . - 7 ~ ;
os dados constantes .destá^ Certidão . são de responsabilidadé. dos
Tribhhais do Traba^l^^^ é estão atuali.zádos até 2 (dois) dias
anteriores à data dá sua expedição. ;7
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta
a todos os séuS estabelecimentos, agênc-ias ou
A aceitação destâ certidão condiciona-se á
áutenticidade hd portal do tribunal
Intei:net (http: /_/www. tst•. j'.us .br) .
Gertidâò emitida i gratuitámente.

a empresa em

filiais.
verificação de sua
r do' Trabàlho na

IMPORTANTE
'Dó Banóo .Nacionai dè Devedores, trabalhistas constam os. dados
necessários ■àidentificação das pessoas naturais e júridicas
ihadimplentes perante: á Justiça .do Trabalho quanto às .obrigações

. estabedecidás éirt;sehtçnçá7cçhdenatória trahsitâda em^ jüldadd ou em
ácordos^ judiciais 'trabaihlstas, inclusive- po :cóiiçerbedt
recolhimentos p r e v i d e-n Ç i á r i O s , a h o n of á r i o s , a " c u st a s ,' a
emol-ii"^^PtQS ou a recolhimentos determinados em 1 e i; . o u, de Co r.r en t e s,
de execução de, acordos firmados pèfante o. Ministério Público do
Trabalhoou Comissão 'de .Gonciiiaçãó Prévia. • '

dúvidas e sugestões: cndtQtst,jusibr
78



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARU DA FAZENDA
Exnissâo: 29/01/2020 09:56

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os eféKos dos arts. 113 e 114 da Ui 3.9S6 de 11 da dezembro de 1981 - Códioo
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20200319673

RAZAO SOCIAL

JUSCELI SOUSA SANTOS UNO 03674067560

INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ

1^.698.719
32.457.139/0001.55

Rca certificado que não con^ até a pi^ente data. pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
Identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

cobrar quaisquer débitos que viemm a ser apurados postenorme^ ®

Emitida em 29/01/2020. oontòrme Portaria n° 918«9. sendo váiida por 60 dias.
emissão.

contados a partir da data de sua

A AÜTENTICID^E DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS iNSPETOiWAS
FAZENDARIAS ou via INTERNET. NO ENDEREÇO

Válida com a ap^nt^o corrjuma do cartão ortslnal de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria.da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

ina 1 de 1
RelCeitidaoNegatíva.ipt
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome; JUSCELI SOUSA SANTOS LINO 03674067560
CNPJ: 32.457.139/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e Inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
nâo constam pendências em seu nome. relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federai do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) iunto á
Procuradoria-Gerãl da Fazenda Nacional (PGFN). .

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a* a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na intemet nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http.7/viww.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751 de 2/10/2014
Emitida às 09:51:53 do dia 29/01/2020 <hora e data de Brasília>
Válida até 27/07/2020:
Código de controle da certidão: 1EFE.6EFD.C366.7EE3
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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C'erti ficado de Regularidade do FGTS Page 1 of

I  I

rnscri;ao

itazão Social

riome Fimtasia

E:nder3ço

/
Certificado de Reguiaridade do FGTS - CRF

I 32457139/0001-5S

IJUSCELI SOUSA SANTOS UNO 03674067560

! RECANTO DO SABOR RESTAURANTE OA COMIDA CASEIRA

1 RUA CENTRO COMERCIAL RODOVIÁRIO 206 / CENTRO / UBAITABA / BA / 45545-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
Identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O preierte Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade: 29/01/2020 a 27/02/2020

Certificação Número: 2020012913141264869571

Informação obtido em 29/01/2020, às 13:14:12.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www. ca ixa. gov. br

https://fge.caixa/070/101/FgeCfSImprimel.ASP?VARPessoa=54365097&VARPesso... 29/01/2020 81



Página 1 ds l

PODER* JUDICIÁRIO

v-^ DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JÜSCELI SOUSA SANTOS LINO 03674067560

P  o (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 32.457.139/0001-55Certidão n°: 2613958/2020 / . oo
Expedição: 29/01/2020, às 10:08:36

^  Certifica-se que JüSCELI SODSA SANTOS LINO 03674067560

32 457 139/onn-i be ® FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n"32.457.139/0001-55, NAO CONSTA do Banco Nacional ^
Trabalhistas. ^anco Nacion*al de Devedores

ÍSilho 642-A da Consolidação das Leis doTrabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de iulho 7níi
na Resolução Administrativa n" 1470/2011 t -t, ̂  ®
Trabalho Hc. o/i ^ ««-Lva n 14/U/2011 do Tribunal Superior doiraoaino, de 24 de agosto de 2011.
0"s dados constantes desta C^t+-h hs#-* ^

rSEo-Fr-—A aceitaçao desta certidão condiciona-se è
autenticidade no oortal rto tv-k verificação de suaT  , F tal do Tribunal Superior do Tr-aKaií-i^Internet (http://www.tst.jus.br). do Trabalho na
Certidão emitida,gratuitamente.

INFOlttSAÇÂO IMPORTANTE

necessárips^'^à°idLtlfi°cTc^âo°^d^ Trabalhistas constam os dadosinadimplentes perante a Justiça^L^Trab°aTh ® Jurídicas
estabelecidas em sentença condenatória tran^t^dT el iui°''f
acordos judiciais trabalhistas, inclusivrnt julgado ou em
recolhimentos previdenciários, a honorários
emolumentos ou a recolhimentos determinadi em li -' ou decf V ^
de execução de acordoc! -f-í J-ei/ ou decorrentes
Trabalhoiu ComLiãTde"oi^LiSo^pLiii ^
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RUA ASCLEPIADES DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - UBAITABA - BAHIA
CNPJ : 16.137.309/0001-68 Telefone : Email: trlbutosubaltaba@gmail.com

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
0000034/2020

Diretor do Departamento de Finanças e Tributos da Prefeitura Municioai no uso de suac

OaSrleO' ceXrTf A^É TpRESEl^írDA-i^''®''''-'

id., d. iSsr. d?.s,s. s
processo administrativo tributário e/ou acordo de parcelamento.

COD.CONTRIBUINTE:

CONTRIBUINTE:

ENDEREÇO:

CNPJ n°:

COMPLEMENTO:

0001901
0010051 INSC. MUNICIPAL:

JUSCELI SOUSA SANTOS 03674067560

BA^CEP-^^° COMERCIAL RODOVIÁRIO, N° 206 - - CENTRO - UBAITABA
32.457.139/0001-55

DADOS específicos DO CADASTRO
AtMdadeiRESTAURANTE, PIZ2ARIA E CHURRASCARIA / Data de Cadastro; 15/01/2019

OBSERVAÇÃO

Validade Ate: 90 Dias

ATENCAO: Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
Data de Emissão: 30/01/202009:31:44

Usuário: BEHAiM CORREIA DIAS

UBAITABA - BAHj'^, 30 de Janeiro de 2020

comopriM.
i/i

FuncionáTO
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Secretaria Municipaí de Saúde de
Ubaitaba - BA

Vigilância Sanitária de Ubaitaba

ÀLVARA

SANITÁRIO

Alvará n°

038/19

Exercício de

2019

O Secretário Municipal de Saúde de Ubaitaba - BA, de acordo com a Legislação^Sanitária vigente e conforme
Processo n® 038/19, concede licença de funcionamento a:

Razão Social: JUSCELI SOUSA SANTOS LINO 03674067560

Nome Fantasia: Recanto do Sabor Restaurante da Comida Casê1|à:;.. C.N.P.3»£F
32.457.1âigüpOI-55

ik.

Endereço: Rua Luiz Eduardo Magalhães, SN, Ceníí:pS?^.í>..

■fíií
Responsável Legai: Jusceli Sousa Santos Uno

wm> - m,

Responsável Técnico: ******** N® Reg. Conselho:
*

********

..ô. 'm..
Observações: ..róiP"'" "Wk
Validade do Alvará saiítâtq; 25/09/2020^'"^^ ü

fe.. \ ;lp
V

'■píí::- .''.í;-.

iH:.. Ubaitaba-B^'25 de Setembro de 2019
llílfeí., wk ^ \

larQ Ali/es Guimarães; Júnior
Coordert^^r da Vigilância Sanitária

Decreto Municipal n® 043/2019

NOTA:
O licenciamento dos estabelecimentos sujeitos a fiscalização pela vigilância Sanitária será reavaliado anualmente.
O pedido de reavaliação anual de licença será instruído com o alvará do ano anterior.
O alvará de funcionamento deverá obrigatoriamente ser fixado em lugar bem visível.

Confere com O oríginai
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íomaaío 004135798

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EiSTADO DA BAHIA

. CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E

EXTRAJUDICIAL -1° GRAU

CERTIDÃO ff: 004135798 FOLHA: 1/1

A autsnticldade dssta certidão poderá ser confirmada pela intemet no site do Tribunal de Justiça
(http://e^^ba.Jus.br/sco/abrirConferencla.do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 30/01/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

JUSCELi SOUSA SANTOS 03674067560, portador do CNPJ: 32^7.139/0001-55, estabelecida na RUA
CENTRO COMERCIAL RODOVIARIO,206 , CENTRO, CEP: 45545-000, Ubaltaba ■ BA. huxíxxjjxjjixix

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20
(vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela intemet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quinta-feira, 30 de janeiro de 2020.

004135798
PODIDO N*":
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RECANTO DOS SABOR RESTAURANTE DA COMIDA CASEIRA

JUSCELI SOUSA SANTOS LINO

32.457.139/0001-55

ANEXO IX - DECLAilAÇAODE IDONEIDADE

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020, instaurado por este município, que não
fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas
esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

UBAITABA - BA, 11 DE FEVEREIRO DE 2020

JUSCELI SOUSA SANTOS LINO

036.740.675-60

TABEÜONATO DE NOTAS í PROTESTOS OACOfMRCA
UbAit^a

Recomeço por senrielhar)ça á(s}1njia(8) úe JUSCELI SOUSA SANT
UNO V '

Em testemunho da vej;c|3do: Laces Santos Di
Taoeliao Suostítüto. ÃéJiquatá sC.lem itólfdado
acompanhada cio ORjpodci - BA
3" • 2020. Valor do AtúVfiS &2p En;iòh'R$'2Sl Taxa

iojofiARinm7n.3 " 1

L  1

RUA CENTRO COMERCIAL RODOVIÁRIO, 206, CENTRO, UBAITABA - BA
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RECANTO DOS SABOR RESl AURANTE DA COMIDA CASEIRA

JUSCELI SOUSA SANTOS UNO

32.457.J39/0001-55

ANEXO VII - DECLARAÇAO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA
EMPRESA

PREGÃO PRESENCIAL N^ 001/2020

A empresa JUSCELI SOUSA SANTOS LINO, CNPJ 32.457.139/0001-55, com sede à RUA
CENTRO COMERCIAL RODOVIÁRIO, CENTRO, UBAITABA, representada pelo Senhor
JUSCELI SOUSA SANTOS LINO, RG 06.638.987-90, CPF 036.740.675-60, declara, sob as
penas previstas em lei, que em suas instalações, não há realização de trabalho noturno, perigoso
ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos,
salvo na condição de aprendiz, a paitir de 14 anos.

UBAITABA - BA, 11 DE FEVEREIRO DE 2020

JUSCELI SOUSA SANTOS LINO

036.740.675-60

TA3ELI0NAT0 DE NOTAS E PROTESTOS DA COMARCA DE

U3ÀITABA

Raconneço por BBmalhar^ 8(8)1rma(8) de:JUSCELI SOUSA SANTOS
LINO

Em testemuaho da vendado; Lucas Santo^ Dias
Taoellão Substituto: Adjiqueta sC tem '/alidade
accmpantiada do QR'Íi^èi • ÜBÁjTABA - BA
3' - 2020. Valor do'^Áilb. R$&20 Emol: RS'2.51 Taxa
RS2.59 -a"'.::': ,
I2JD0.AB130371-1 ■■■""
Mdn:«*i«i?i:i:í«ini4íiíi:

RUA CENTRO COMERCIAL RODOVIÁRIO, 206, CENTRO, UBAITABA - BA 87



IGREJA RESTAURANDO A ALIANÇA
rBAÍTAIlA - BANIA

sitni; CNPJ:16100556/0001-90

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa JUSCELI SOUSA SANTOS,

CNPJ: 32.457.139/0001-55, nos forneceu refeições (feijão, arroz,

macarrão, saladas, verduras, farofa, carnes diversas, dentre outras), suco,

refrigerante e água mineral, no período de 2019, não havendo fatos

supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro

dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua

obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos

produtos/serviços.

Ubaitaba, 30 de Janeiro 2020

Sandney Santos Barroso Bulhões

CPF 974-589-615-20

■.as e p,. X

ijkií _

,ia
11'®

tijíBLOL

TABEUONÁTÓ DÉ NÒTÁS E PRÒtEiSTOS DA COMARcj
USAlX^^A

Rscpnhsço por semalhança alà) firmais) de SANDNEY SANTOS
BARROSO BULHÕES i l X

Em testemunho da venlade Lucas Santos 01
TahelISo Substituto.. A a(iqÜBta s6 tem vplídade
acompanhada do QR ôòde^ - UBAIIAIA - BA
31/1 '2020. Valor do «àí. R$ &20 Emòli R$ 2.5t Taxa
RS 2.60

www.tiba ius.t>r/8utentici(iBde
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P R £ F E > r U R A DE

UÉArmiA
CIDADE DAS CANOAS

E

/VTfl ni ■ REFERENTF A «SSÃO DE ARFRTURA DOS ENVELOPES PE DOCUMENTOS E
PROPOSTAS PREGÃO PRESFMOAL - Nü 001/2020

Ao décimo primeiro dia do mês de fevereiro de 2020, na cidade de Ubaitaba - BA. às 08
horas, em sessão pública, reuniram-se o Pregoeiro. Cieiton Luiz Pereira Flores e o Sr^
Marcos Roberis Moreno Nunes, membros da equipe de apoio, designados pelo Decreto n
014/2020. visando a instalação da sessão pública-de Credenciamento,
abertura das Propostas de Preços e Documentos de Habilitação apresentadas no PREGÃO
PRESENCIAL N® 001/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei n 10.520/200Z,
subsidiariamente na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações, cujo objeto é a CONT^T^^
DE EMPRESA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, INCLUINDO
ÁGUA MINERAL, SUCO E REFRIGERANTE, PARA ATENDER A DEMANDA D
DIVERSAS SECRETARIAS. Presente-também o representante- da empresa que
compareceu a esta sessão, o qual apresentou sua credencial, conforme relação abaixo, que
ui ucvluaii

ORDEM EMPRESA PARTICIPANTE CREDENCIADO ME

OU

EPP

01 JUSCELI SOUSA SANTOS
UNO

CNPJ: 32.457.139/0001-55

JOSE CARLOS LINO DOS SANTOS
CPF: 582.869.695-53

j. mImíivm riA irrani liarIHarl^

Ato continuo, o i^regoeiro que&uonuu wo

sendo que. não houve nenhuma manifestação. O Pregoeiro informou a
presentes que o julgamento dos lances seria por menor preço por lote. e, em funç ,
da praticidade e agilidade no julgamento, poderia estabelecer uma esraia de degrau de
lances de no mínimo 1% abaixo do menor preço, para cada lance, além de estipular
tempo máximo de um minuto para que cada concorrente decline o seu lance. P®®®™®
os participantes realizar consultas telefônicas à sua empresa, sobre diminuição d
valores, dentro do tempo máximo especificado. Em seguida, o Pregoeiro passou
algumas informações aos iicitantes. principalmente, com referência ás considerações
sobre preços superfaturados ou inexeqüiveis. inclusive fazendo menção ao que-
estabelece o edital sobre o tema e também, sobre a fundamentação dos Pr®ÇO®. ®®
referência constantes dos autos do processo administrativo deste pregão, o®
balizar as considerações sobre as propostas e lances apresentados e ®fert®«l®^
continuo o Pregoeiro abriu o envelope contendo a proposta de preço, lendo-a em voz
alta sendo que. disponibilizou a mesma, para que os presentes visassem e.
rubricassem, em seguida, o Pregoeiro reaiizou_a ordem de preço da empresa.

•  r\A r— .Ml es. rrtorko Ha mrlanAS P S^dUir!

EMPRESA PROPOSTA I^ROD

JUSCELI SOUSA SANTOS LINO ^^^,^^$-86:980 ~~;;7R$<a3.ooo.oo
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FREFHilUIlADF

Ubaitama
CIDADE DAS CANOAS

ATA 01 - REFERENTE À SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS E

PROPOSTAS PREGÃO PRESENCIAL - NS 001/2020

EMPRESA 28ROD 3«R0D

JUSCELI SOUSA SANTOS LINO R$ 80.000,00 DECLINOU

Após o declínio do llcitante, o Pregoeiro faz uma contraproposta no valor de R$
79.200,00, sendo que o representante da empresa não aceita, informando ser o limite
para o respectivo lote o último valor ofertado, como o valor está dentro da estimativa de
mercado, o Pregoeiro declara a empresa JUSCELI SOUSA SANTOS UNO vencedora
na fase de preço do lote 01. Em seguida, o Pregoeiro realizou a ordem de preço da

^ empresa, classificando-a para o lote 027 conforme quadro e mapa de rodadas a seguir:

RODADA DE LANCES-ÜDTE 02

EMPRESA PROPOSTA 18R0D

JUSCELI SOUSA SANTOS LINO —— R$ 22.795,00 R$21.000,00

EMPRESA 2«R0D 3«ROD

JUSCELI SOUSA SANTOS UNO R$ 20.850,00 DECLINOU

Após o declínio do licitante, o Pregoeiro faz uma contraproposta no valor de R$
20.000,00, sendo que o representante da empresa não aceita, informando ser o limite
para o respectivo lote o último valor ofertado, como o valor está dentro da estimativa de
mercado, o Pregoeiro declara a empresa JUSCELI SOUSA SANTOS LINO vencedora
na fase de preço do lote 02. Em seguida, o Pregoeiro realizou a ordem de preço da
empresa, classificando-a para o lote OS,- conforme quadro e mapa de rodadas a seguir:

RODADA DE LANCES - L(OTE 03

EMPRESA PROPOSTA 1«R0D

JUSCELI SOUSA SANTOS LINO R$ 79.000,00 R$70.000,00

EMPRESA 2«ROD 3«R0D

JUSCELI SOUSA SANTOS LINO ^^6^0,00^ R^2.250.00
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mm PREFHJTUnADE

UBArrAMA
CIDADEÜASCANOAS

ATA 01 ■ REFERENTE À SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS E

PROPOSTAS PREGÃO PRESENCIAL - NS 001/2020

EMPRESA 43R0D

JUSCELI SOUSA SANTOS LINO DECLINOU

sendo que o representante da empresa não aceita, informando ser o limite para o respectivo
lote o último valor ofertado, como o valor está dentro da estimativa de mercado, o Pregoeiro
declara a empresa JUSCELI SOUSA SANTOS UNO vencedora na fase de preço do lote 03.
Ato contínuo, o Pregoeiro inicia a abertura e análise dos envelopes de habilitação e
disponibiliza para que os presentes visassem e rubricassem nos documentos, após análise foi
constatado que a empresa JUSCELI SOUSA SANTOS LINO, atendeu todos os requisitos
exigidos em editai. Ato continuo o Pregoeiro declara vencedor os objetos dos lotes 01, com
o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), lote 02 com o valor de.R$ 20.850,00 (vinte mil,
oitocentos e cinqüenta reais), lote 03 com o valor de'R$ 62.500,00 (sessenta e dois mii e
quinhentos reais) para a empresa JUSCELI SOUSA SANTOS LINO. Franqueada a palavra,
os presentes concordaram com as decisões do Pregoeiro, durante as etapas do pregão e,
abdicam dos seus direitos de interposição de recursos. Como não houve intenção de recursos
o Pregoeiro adjudica os lotes 01, 02 e 03 a empresa JUSCELI SOUSA SANTOS LINO, na
forma e nos valores citados acima. Nada mais havendo, lavro a ata que após lida e assinada
por todos, dando por encerrada a sessão, ás 09 (nove) IToras e 30 (trinta) jninutos.

Cleiton Lu

P

reira Flores

eiro

Marcos Rob|t^4Vloreno Nunes
Membro da^quipe de Apoio

T  j. I «V í- .

ISCELI SOUSA SANTOS LINO

CNPJ: 32.457.139/0001-55
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JUSCELI SOUSA SANTOS UNO

CNPJ: 32.457.139/0001-55

PROPOSTA DE PREÇOS - RE ALINHADA

OBJETOiCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PMIPARO E FORNECIMENTO DE
REFEIÇÕES, INCLUINDO ÁGUA MINERAL, SUCO E REFRIGERANTE

LOTE 01 - REFEIÇÕES (PRATO EXECUTIVO) - TIPO 01

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO VALOR

TOTAL

01

Refeição Self Service contendo, no
mínimo: arroz branco, feijão de

caldo, feijão tropeiro, macarrão,
salada de verdura (crua ou cozida),

purê de batata, 2 tipos de carne
(Bovina, suína ou frango) e farofa.

Kg 2.000

R$ 36,00

R$ 72.000,00

O

í

Suco de fruta (natural), sabores

diversos. Copo 300ml
UND 500

R$ 3,00 R$ 1.500,00

03

Refrigerante, sabores diversos,
embalagem de 1 Litro

UND 1.000
R$ 6,50 R$ 6.500,00

VALORTOTAL DO LOTE 01 R$ 80.000,00

LOTE 02- REFEIÇÕES (PRATO EXECUTIVO) - TIPO 02

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND.
QUANTIDAD

E

VALOR

UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

'^Ol

Refeição Self Service contendo, no
mínimo: arroz branco, feijão

tropeiro, 3 tipos de salada de
verdura (crua ou cozida), purê de
batata, 3 tipos de carne (Bovina,
peixe ou frango), 2 tipos de
marisco (aratu, siri, camarão) e 3

tipos de comida típica baiana
(vatapá, caruru, risoto, mariscada,
fritada, etc).

Kg- 500"
R$ 36,00

R$ 18.000,00

02

Suco de fruta (natural), sabores

diversos. Copo 300ml UND 300

R$ 3,00 R$900,00

03

Refrigerante, sabores diversos,
embalagem de 1 Litro UND 300

R$ 6,50 R$ 1.950,00

VALOÍt TOTAL DO LOTE 02 R$ 20.850,00

LOTE 03 - REFEIÇÕES (TIPO MARMITEX)
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JUSCELI SOUSA SANTOS LINO

CNPJ; 32.457.139/0001-55

ITEM

01

ESPECIFICAÇÃO

Refeição (tipo marmitex) contendo:
arroz branco, feijão, macarrão,

salada de verdura (crua ou cozida),
purê de batata e 2 tipos de carne
(Bovina, suína ou frango).

UND.

UND

QTDE

3.500

VALOR

UNITÁRIO

R$ 14,00

VALOR

TOTAL

R$ 49.000,00

02

Refrigerante em Lata, sabores
diversos.

UND 2.500
R$ 4,00 R$ 10.000,00

03

Refrigerante, sabores diversos,
embalagem de 1 Litro

UND 500
R$6,50 RS 3.250,00

VALOR TOTAL DO LOTE 03
R$ 62.250,00

o Valor Global da proposta é de R$ 163.100,00 (CENTO E SESSENTA E TKÊS MIL E CEM REAIS)

Declaramos que os preços propostos compreendem todas as despesas necessárias para a entrega dos
produtos.

VALIDADE DA PROPOSTA É DE 60 DIAS

11 DE FEVEREIRO DE 2020, UBAITABA - BAHIA.

ELI SOUSA SANTOS LINO
CNPJ: 32.457.139/0001-55
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DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA - BA

Quarta-feira

12 de Fevereiro de 2020

Ano IV-N' 20

LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N°0Bl/202O

O município de Ubaitaba - BA, por meio do Pregoeiro, torna público aos interessados o resultado da
licitação abaixo especificada:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,
INCLUINDO ÁGUA MINERAL, SUCO E REFRIGERANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DE
DIVERSAS SECRETARIAS.

DATA DE ABERTURA: 11 de fevereiro de 2020.

EMPRESA VENCEDORA:

JUSCELI SOUSA SANTOS LINO

CNPJ: 32.457.139/0001-55

UBAITABA - BA, 11 de fevereiro de 2020.

CLEITON LUIZ PEREIRA FLORES

Pregoeiro

Av. Rafael Oliveira, 01 - Centro, Ubaitaba-BA Te!.: (73) 3230-1411 | Gestor (a): Sueli Carneiro da Silva Carvalho

Esta edição encontra-se disponível no site www.diariooficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digitai ICP-BRASIL
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P K n 5 £ / T ü R A DE

CIDADE DAS CANOAS

A Prefeita Municipal de Ubaitaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente a Lei n^ 10.520/02 e 8.666/93 com suas modificações
posteriores, à vista do PROCESSO ADMINISTRATIVO 252/2019, considerando a
legalidade dos atos praticados, resolve homologar a presente Licitação nestes termos:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020

^  Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE
REFEIÇÕES, INCLUINDO ÁGUA MINERAL, SUCO E REFRIGERANTE, PARA ATENDER A
DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS.

EMPRESA VENCEDORA:

- ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO DE UBAITABA
JUSCELl SOUSA SANTOS LINO
CNPJ: 32.457.139/0001-55

Registre-se, publique-se e cumpra-se. _

Ubaitaba-BA, 12 de fevereiro de 2020.

SUELI CARNEIRO DA SILVA CARVALHO

Prefeita Municipal de Ubaitaba

-■ I: .-"-iiSFsaíir'

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68
Ubaitaba - BA.
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DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA- BA

Sexta-feira

14 de Fevereiro de 2020

Ano IV - N° 22

FXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N2 058/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ÜBAITABA/BA

CONTRATADO (A):
JUSCELl SOUSA SANTOS UNO

CNPJ/MF N2:
32.457.139/0001-55

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL PP N2 001/2020

OBJETO:

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, INCLUINDO ÁGUA MINERAL, SUCO E
REFRIGERANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS

VIGÊNCIA: 12.02.2019 à 31.12.2020

DATA DA ASSINATURA DO

CONTRATO:
12.02.2020

VALOR GLOBAL: R$ 163.100,00 (Cento e sessenta e três mil e cem reais)

Av. Rafael Oliveira, 01 - Centro, Ubaltaba-BATel.: (73) 3230-1411 | Gestor (a); Sueli Carneiro da Silva Carvalho

Esta edição encontra-se disponível no site www.diariooficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital iCP-BRASIL 96



F í!CíE;lünA DE

BAITAÊA
CI D A D E D A S CANOAS

CONTRATO N° 058/2020

PREGÃO PRESENCIAL 001/2020
PROCESSO ADMINÍSTRATIVO 252/2019

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE

REFEIÇÕES. INCLUINDO AGUÂ
MINERAL. SUCO E REFRIGERANTE

QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM

LADO-0 MUNICÍPIO DE UBAITABA É
DE OUTRO. A EMPRESA JUSCELI

SOUSA SANTOS UNO

O MUNICÍPIO DE UBAITABA-BA, inscrito no CNPJ N° 16.137.309/0001-68, com sede
administrativa na Rua Rafael Oliveira, n® 01, Centro, Ubaitaba-Bahia, CEP 45.545-000,
a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado por sua Prefeita
Municipal a Sr®. SUELI CARNEIRO DA SILVA CARVALHO, brasileira, casada,
portadora do CPF MF n® 215.788.695-87, RG n® 01.659.478-96-SSP/BA, residente na
Rua Cícero Ribeiro de Castro, 56, Centro- Ubaitaba-BA, CEP 45.545-000, no uso das
atribuições legais e as normas gerais de que trata a Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações, e demais normas atinentes à matéria, daqui por diante
designada simplesmente CONTRATANTE, celebra o presente Contrato com a empresa
JUSCELI SOUSA SANTOS LINO, inscrita no CNPJ (MF) N® 32.457.139/0001-55,
estabelecida na Rua Centro Comercial Rodoviário, 206, centro, Ubaitaba - Bahia,
representada neste ato pele seu representante legal a Sra. Jusceli Sousa Santos Lino
inscrita no CPF N® 036.740.675-60, portador da cédula de identidade N® 06.638.987-90
- SSP/BA, doravante designada simplesmente CONTRATADA resolvem celebrar o
presente CONTRATO, disposto nas Leis 10.520/02, 8.666/93 e alterações
posteriores. Decreto Municipal n® 25/2019 e demais legislações pertinentes, conforme
o PREGÃO PRESENCIAL N® 001/2020, mediante seguintes Cláusulas e condições;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Pregão a FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, INCLUINDO
ÁGUA MINERAL, SUCO E REFRIGERANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DE
DIVERSAS SECRETARIAS, conforme especificações do Termo de Referência
constantes no Anexo I - Especificações/Proposta de Preços e proposta.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente instrumento inicia na data de sua assinatura e encerra
em 31/12/2020 ou com a entrega dos produtos/serviços, o que ocorrer primeiro.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para fazer face às despesas correrão por conta da seguinte
dotação orçamentária:

ÓRGÃO UNIDADE GESTORA PROJETO/ATIVIDADE
ELEMENTO DE

DESPESA
FONTE

03.06.06 - SEC.

EDUCAÇÃO
03.06.06-SEC.

EDUCAÇÃO

2.111- MANUT. DO ENSINO
FUNDAMENTAL

3.3.9.0.30 -

MATERIAL DE

CONSUMO

01

03.04.09-SEC.

ADMINISTRAÇÃO
03.04.09-SEC.

ADMINISTRAÇÃO

2.103-GESTÃO DAS
AÇÕES DA SEC. ADM

3.3.9.0.30-

MATERIAL DE

CONSUMO

00
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03.07.60 - FUNDO MUNO.
SAÚDE

03.07.60 - FUNDO MUNC.
SAÚDE

2.114 - GESTÃO DAS AÇÕES
A CARGO DO FUNDO
MUNIC. DE SAÚDE

3.3.9.0.30-
MATERIALDE

CONSUMO

02

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

I - O Valor Global do presente contrato é de R$ 163.100,00 (cento e sessenta e três mil
e cem reais), conforme itens, quantitativos e valores abaixo:

LOTE 01 - REFEIÇÕES (PRATO EXECUTIVO) - TIPO 01

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO VALOR

TOTAL

01

Refeição Self Service contendo, no mfnimo: arroz branco,
feijão de caldo, feijão tropeiro, macarrão, salada de verdura
(crua ou cozida), purê de batata, 2 tipos de carne (Bovina,
suína ou frango) e farofa. -

Kg 2.000
R$ 36,00 R$ 72.000,00

02
Suco de fruta (natural), sabores diversos. Copo 300ml UND 500 R$ 3,00 R$1.500,00

03
Refrigerante, sabores diversos, embalagem de 1 Litro UND 1.000 R$ 6,50 R$ 6.500,00

VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$ 80.000,00

LOTE 02- REFEIÇÕES (PRATO EXECUTIVO) - TIPO 02

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QUANTIDADE
VALOR

UNITÁRIO

VALOR TOTAL

01

Refeição Self Service contendo, no mínimo: arroz branco,
feijão tropeiro, 3 tipos de salada de verdura (crua ou
cozida), purê de batata, 3 tipos de carne (Bovina, peixe
ou frango), 2 tipos de marisco (aratu, siri, camarão)jS 3
tipos de comida típica baiana (vatapá, caruru, risoto,
mariscada, fritada, etc).

Kg 500
R$ 36,00 R$ 18.000,00

02
Suco de fruta (naturai), sabores diversos. Copo 300ml UND 300 R$ 3,00 R$ 900,00

03
Refrigerante, sabores diversos, embalagem de 1 Litro UND 300 R$ 6,50 R$1.950,00

VALOR TC)TAL DO LOTE 02 R$ 20.850,00

LOTE 03 - REFEIÇÕES (TIPO MARMITEX)

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QTDE
VALOR

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

01

Refeição (tipo marmitex) contendo: arroz branco, feijão,
macarrão, salada de verdura (crua ou cozida), purê de
batata e 2 tipos de carne (Bovina, suína ou frango).'

UND 3.500

R$14,00 R$49.000,00

02
Refrigerante em Lata, sabores diversos. UND 2.500 R$ 4,00 R$ 10.000,00

03
Refrigerante, sabores diversos, embaiagem de 1 Litro UND 500 R$ 6,50 R$ 3.250,00

VALOR TCJTAL DO LOTE 03 R$ 62.250,00

II - O pagamento à contratada será efetuado mensalmente, de acordo os valores
apurados no mês, até o 15° dia do mês subseqüente do fornecimento/prestação dos
serviços, mediante a apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo
departamento responsável.
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§  1° Havendo erro na fatura ou recusa péío município na aceitação dos
produtos/serviços, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a
Contratada tome as providências necessárias à sua correção, passando a ser
considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente
reguiarizada.

§ 2° Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem
implicará em aprovação definitiva da prestação de serviços total ou parcial.

§ 3° A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos
documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de
Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.

§ 4° A Contratada a deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as
certidões fiscais e trabalhistas.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORNECIMENTO

A empresa contratada deverá fornecer diariamente as refeições, inclusive quando
necessários aos sábados, domingos e feriados em seu estabelecimento. Quando se
fizer necessários as refeições deverão ser entregue pela contratada em locai a ser
informado no ato da solicitação por preposto devidamente designado.

As refeições quando fornecida fora do estabelecimento da contratada devem ser
acondicionadas em embalagem adequada, com a mais absoluta higiene.

As refeições devem ser balanceados de acordo com os padrões nutrictonais
usualmente recomendados, devendo haver uma variação mínima em relação as
verduras e carnes, a critério da contratada.

Eventualmente, a depender de determinação médica, uma ou mais refeições deverão
ser compostos de acordo com receita médica, sem que tal alteração represente
majoração de custos para a Contratada.

A empresa vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do
preposto da Prefeitura, encarregado(a) de acompanhar o fornecimento das refeições
prestando esclarecimento solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive
todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um
encarregado da Pasta.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES

DA CONTRATADA:

I - Constituem obrigações da Contratada:

a) Efetuar o fornecimento/prestação de serviços dentro das especificações e/ou
condições constantes da proposta vencedora, bem como do Edital e seus
Anexos.

b) Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos,
objeto da presente licitação.
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c) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões até o
limite de 25%(vinte e cinco por cento) do valor contratado.

d) Manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação
exigidas na licitação.

e) Comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pelo Contratante
qualquer anormalidade de caráter urgente que possam prejudicar o fornecimento
reguiar dos produtos.

§1° A empresa deve comunicar por escrito e com antecedência mínirna de
2(dois) dias do prazo máximo para entrega dos produtos, a ocorrência de
qualquer impedimento para cumprimento integral do pedido,detalhando
claramente os motivos do inadimplemento. Do contrário, será formalmente
advertida e, em caso, de reincidência poderá ser penalizada com multa e/ou com
as demais sanções previstas neste instrumento, podendo resultar, inclusive em
rescisão unilaterai do contrato.

DA CpNTRATANTE:

I - Constituem obrigações da Contratante: _

a) Efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada;
b) Notificar, por escrito, à Contratada, quando da aplicação de multas previstas

neste contrato;

o) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver na Imprensa Oficial
no prazo estabelecido por Lei.

d) Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, por meio do servidor
designado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTAMENTO

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis,

§ 1° - Permitir-se-á revisão dos preços contratados para promoção do equilíbrio
financeiro com base no Art. 65, II, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES

Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na licitação, erros ou
atraso na execução do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração
poderá, a seu critério, isoiada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à
adjudicatária/contratada as seguintes sanções:

a) Advertência por escrito, nos casos de faita ieve.

b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos
produtos/serviços, até o iimite de 5(cinco) dias cofridos, calculado -sobre o valor do
Contrato, quando não comprovar motivo de força maior ou caso fortuito impeditivos do
cumprimento da obrigação assumida dentro do prazo estabelecido, que venha a ser
reconhecido pela Administração.

c) Multa de 30% (trinta por cento), caicuiada sobre o valor total do contrato, caso a
Contratada não cumpra com as obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior
que venha a ser reconhecido pela Administração.
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d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
o município de Ubaitaba, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de falta
grave, consideradas aquelas que causem prejuízo à Administração;

e) Impedimento de licitar com a Administração Pública (declaração de inidoneidade)
pelo período de até 5(cinco) anos, nos casos de falta gravíssima, especialmente se a
CONTRATADA falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar- se de modo
inidôneo, cometer fraude fiscal ou qualquer ato ilícito.

§ 1° As multas referidas nesta cláusula serão descontadas no pagamento ou cobradas
judicialmente.

§ 2° As sanções previstas nas alíneas "a" e T poderão ser aplicadas cumulativamente
com as sanções previstas nas alíneas "b", e "c"

§ 4° As multas poderão ser descontadas dos pagamentos por ventura ainda devida à
ADJUDICATÁRIA ou recolhidas diretamente à contajcorrente do m^uniclpio de, no prazo
de 15 (quinze) dias corridos, contados'a partir da data da notificação do ato de punição,
ou, ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, nos termos do artigo 86 da Lei n°
8.666/93.

§ 5° As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias
excepcionais, e as justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito,
fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade municipal
competente, desde que formuladas nó prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data
em que a ADJUDICATÁRIA tomar ciência.

§ 6° No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório
e a ampla defesa.

§ 7° Será considerado descumprimentp total da obrigação assumida, o atraso superior
a 5(cinco) dias corridos na entrega dos produtos.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

I - A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, conforme
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/1993.

II - O contrato poderá ser rescindido, conforme os casos enumerados nos incisos 1
a XVIII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93.

II.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos
do procedimento, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

III - A rescisão do contrato poderá ser^--

III. 1 - determinada por ato unilateral e escrito da Contratante nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.° 8.666/93, mediante
notificação através de oficio entregue diretamente ou por via postal, com prova
de recebimento, sem prejuízo das penalidades previstas neste contrato;
111.2 - amigável, por acordo entre as partes, mediante a assinatura de termo
aditivo ao contrato, desde que haja conveniência para a Contratante e
111.3 - judicial, nos termos da legislação. ' ■
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IV - A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita
e fundamentada da autoridade competente.

V - De conformidade com o § 2° do artigo 79, da Lei n° 8.666/93, quando a rescisão ocorrer
com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da mesma lei. sem que haja culpa do
contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data
da rescisão;

VI - A rescisão poderá acarretar na retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o
iimite dos prejuízos causados à CONTRATANTE.

VII - Em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/1993, ficam
reconhecidos os direitos da Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS E TRIBUTOS

Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o ônus dos encargos e tributos,
incidentes sobre o fornecimento objeto do presente Contrato

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - COBRANÇA JUDICIAL

As importâncias devidas pela Contratante serão cobradas através de processo de
execução, constituindo este Contrato,-títuio executivo extrajudicial. O mesmo se dará
em relação a contratada por infrações ao presente contrato, inclusive com possibilidade
de retenção de créditos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

I - A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.
II - O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou
transferência, no todo ou em parte.
Ili - Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde
que compatíveis com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os
princípios da teoria gerai dos contratos e as disposições do Direito Privado.
IV - A CONTRATADA responderá por todos os jdanos e prejuízos decorrentes de
paralisações na execução do fornecimSnto do objeto contratado, salvo na ocorrência de
caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, apurados na forma
da legislação vigente, quando comunicado à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.
V - A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus
ADITAENTOS, no Diário Oficial do Município, conforme Lei Federal 8.666/93.

CLÁÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - DÁ FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

O fornecimento dos produtos/materiais será acompanhado, fiscalizado e atestado pelo
servidor designado, observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e
condições decorrentes deste instrumento, anotando, inclusive, em registro próprio todas
as ocorrências relacionadas com a execução do mesmo, determinando o que for
necessário à regularização das falhas observadas como prevê o Artigo 67, da Lei
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO
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As partes elegem o Foro da cidade de Ubaitaba, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
Contrato.

E, por estarem assim Justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas)
vias de igual teor e forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido
e achado conforme.

Ubaitaba (BA) 12 de fevereiro de 2020

MUNICÍPIO DE^BAITABA
SUELI CARNEIRO DA SILVA CARVALHO- Prefeita Municipal

(Contratante)

JUSCELI SOUSA SANTOS UNO
32.457.139/0001-55

Contratada
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 012/2020

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 001 /2020

> OBJETO: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, INCLUINDO
ÁGUA MINERAL, SUCO E REFRIGERANTE, PARA

^ ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS.

> DATA DE ABERTURA: 11/02/2020.

> DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 12/02/2020.

> UNIDADE SOLICITANTE: SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO.

> EMPRESA VENCEDORA:

JUSCELI SOUSA SANTOS LINO

CNPJ:: 32.457.139/0001-55

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68

Ubaitaba - BA.
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Ubaitaba - BA, 16 de dezembro de 2019

À
Exm^
SUELI CARNEIRO DA SILVA CARVALHO
Prefeita Municipal

Solicitação de Despesa

Senhora Prefeita,

venho, através do presente, solicitar de V. Ex.» que autorize a abertura de processo
administrativo, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ^
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. INCLUINDO ÁGUA MINERAL. SUCO E REFRIGERANTE.

A contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições justifica-se em
virtude de que as mesmas sâo destinadas para os assessores jurídicos, consultores da área de
licitação técnicos de contabilidade, técnicos à serviço desta municipalidade, palestrantes; agentes
de endemias e servidores que estejam-trabalhando em campanhas de vacmaçâo, mutirões e
prevenção; profissionais de especialidades médicas ém plantões; servidores que reateam trabalho
de recuperação e manutenção das estradas vicinais do município, entre outros.

Segue anexo, termo de referência com especificações, quantidades e condições de
contratação.

Atenciosamente,

.íSS'

LelteififcrosAnJòr^^
SecretàÜo Municipal de Aáministraçâo

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro - CEP: 45.545-000 - CNPJ; 016137309/0001-68
Ubaitaba - BA.
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■ TERMO PE

1. DO OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE
REFEIÇÕES, INCLUINDO ÁGUA MINERAL, SUCO E REFRIGERANTE, de acordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência.

LOTE 01 - REFEIÇÕES (PRATO EXECUTIVO) - TIPO 01

ITEM i

01

Refeição Self Service contendo, no mínimo: arroz branco,
feijão de caldo, feijão tropeiro, macarrão, salada de-verdura
(crua ou cozida), purê de batata, 2 tfpos de carne (Bovina,
suína ou frango) e farofa.

Kg 2.000

02
Suco de fruta (natural), sabores diversos. Copo SOOmI UND 500

03
Refrigerante, sabores diversos, embalagem de 1 Litro UND 1.000

LOTE 02- REFEIÇÕES (PRATO EXECUTIVO) - TIPO 02

ITEMf Mmmm

01

Refeição Seif Service contendo, no mínimo: arroz branco,
feijão tropeiro, 3 tipos de salada de verdura (crua ou
cozida), purê de batata, 3 tipos de carne (Bovina, peixe ou
frango), 2 tipos de marisco (aratu, siri, camarão) e 3 tipos
de comida típica baiana (vatapá, caruru, risoto, mariscada,
fritada, etc).

Kg 500

02
Suco de fruta (natural), sabores diversos. Copo 300ml UND 300

03
Refrigerante, sabores diversos, embalagem de 1 Litro UND 300

LOTE 03 - REFEIÇÕES (TIPO MARMITEX)

■ . ,.■ ■ 'á-^.■-:^>vií.::•:i>ESl;»EÇIF•IQÃÇ^^

01

Refeição (tipo marmitex) contendo: arroz branco, feijão,
macarrão, salada de verdura (crua ou cozida), purê de
batata e 2 tipos de carne (Bovina, suína ou frango).

UND 3.500

02
Refrigerante em Lata, sabores diversos. UND 2.500

03
Refrigerante, sabores diversos, embalagem de 1 Litro UND 500

2. DA JUSTIFICATIVA:

A contratação de empresa especiaiizada para fornecimento de refeições justifica-se em
virtude de que as mesmas são destinadas para os assessores jurídicos, consultores da área de

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68
Ubaitaba - BA.
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área de licitação, técnicos de contabiiidade, técnicos à serviço desta municipaiidade, paiestrantes;
agentes de endemias e servidores que estejam trabaihando em campanhas de vacinado, mutirões
e prevenção; profissionais de especialidades médicas em plantões; agentes da polícia miiitar que
realizam a segurança do município; servidores que realizam trabalho de recuperação e manutenção
das estradas vicinais do município, entre outros.

3. DO FORNECIMENTO

3.1. A empresa contratada deverá fornecer diariamente as refeições, inclusive quando
necessários aos sábados, domingos e feriados em seu estabelecimento. Quando se fizer
necessários as refeições deverão ser entregue peia contratada em local a ser informado no ato da
solicitação por preposto devidamente desianado.

3.2. As refeições quando fornecida fora do estabeiecimento da contratada devem ser
acondicionadas em embalagem adequada, com a mais absoluta higiene.

^  3.3. As refeições devem ser baianceados de acordo com os padrões nutricionais usualmente
recomendados, devendo haver uma variação mínima em reiação as verduras e carnes, a critério da
contratada.^ _ _

3.4. Eventualmente, a depender de determinação médica, uma ou mais refeições deverão ser
compostos de acordo com receita médica, sem que tal alteração represente majoração de custos
para a Contratada.

3.5. A empresa vencedora sujeitar-se-á a mais ampia e irrestrita fiscalização por parte do
preposto da Prefeitura, encarregado(a) de acompanhar o fornecimento das refeições prestando
esclarecimento solicitados atendendo asjieciamações formuladas, inclusive todas as entregas e
anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado da Pasta.

4. DO PAGAMENTO

4.1 O pagamento à contratada será efetuado mensalmente, de acordo os valores apurados no mês,
até o 15® dia do mês subsequente do fornecimento/prestação dos serviços, mediante a
apresentação da nota fiscai devidamente atestada peio departamento responsável.

4.2 A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscai ou Fatura, as Autorizações de
Fornecimento/Ordens de serviços, devidamente assinadas por preposto autorizado peia chefe
do_ Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente fornecidos. Não será
aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou
Faturas.

4.3 Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo
ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências
necessárias á sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da
reapresentação, devidamente reguiarizada.

4.4 Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabiiidades contratuais, nem implicará
em aprovação definitiva dos produtos entregues totai ou parciai.

4.5A nota fiscal/fatura deverá ser emitida peia própria Contratada, obrigatoriamente com o
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de
preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com
outros CNPJs.

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001 -68
Ubaitaba - BA. 4



_ _ PREFEITl/RAOE

UbATRIlA
CIDADE DAS C A N O A S

4.6 A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões
fiscais e trabalhista.

4.7 Em caso de devolução da Nota-Fiscal ou'Fatura para correção, o prazo para o
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

5. DAS OBRIGAÇÕES PA CONTRATADA:

i - Constituem obrigações da contratada:
a) Efetuar fornecimento/serviços dentro das especificações e/ou condições constantes
da proposta vencedora, bem como do Editei e seus Anexos.
b) Executar diretamente o Contrato, sem subcontratações ou transferência de
responsabilidades;
o) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante;
d) Comunicar por escrito ao(aos) fiscai(is) do contrato indicados pelo Contratante
qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar
necessário.

e) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos oü supressões até o
limite de 25%(vinte e cinco por cento) do valor contratado. -
f) Manter durante toda a execução do contrato as mesmas condições de habilitação
exigidas na licitação.

5.1. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO
POR LOTE, observadas as especificações referenciais dos produtos. .

Lejison dos Anjos Olivei
Secretário Municipal de Adminj^

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68
Ubaitaba - BA. 5



H a P R E F e-rr u r a de

Uêaitaêa
CIDADE D A S C A N O AS

Ubaitaba-Bahia, 17 de dezembro de 2019.

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Conforme solicitação a mim enviada peia Secretaria Municipal de
Administração, acolho as justificativas apresentadas objetivando a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PREPARO E FORNECIMENTO
DE REFEIÇÕES, INCLUINDO ÁGUA MINERAL, SUCO E
REFRIGERANTE, por entendê-las pertinentes, ao tempo em que
determino o setor de licitações que proceda a imediata deflagração de
processo administrativo, ouvindo-se a assessoria jurídica e o setor
contábii.

Atenciosamente,

SUELI CARNEIRO DA SILVA CARVALHO

Prefeita Municipai de Ubaitaba

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001 -68

Ubaitaba - BA.. 6



PR E F E ! T U R A DE

CIDADE DAS C A N O A S

Ao Setor de compras.

Prezado Senhor,

PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 252/2019

mínimnf ^ Pesfluisa de preços junto à, nomínimo, tres empresas do ramo pertinente ao pceparo e forn~ecimento de refeições.
Confiante no atendimento do presente subscreve-me.

Sem mais para o momento.

ok ài^
LUANA DFASSIS VILLAS BÔAS

Pregoeira Oficial da
Prefeitura Municipal de Ubaitaba (BA)

Ubaitaba-Bahia,. 18 de dezembro de 2019.

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro. CER: 45.545-OOOTCNPJ: 016137309/0001-68
Ubaitaba - BA. 7



Mit^.
CíDADE DAS CANO A^

À Sra.
LUANA DE ASSIS VILLAS BÔAS
Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Ubaitaba (BA)

Prezada Senhora,

solicitação enviada a este setor no dia 18 de dezembro de 2019, seguem em anexo

Atenciosamente,

Suílan da Silva Alves
Gerente de Compras - Mat. 7448

Ubaitaba - Bahia, 06 de Janeiro de 2020.

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP:45.S4S-000 • CNPJ: 016137309/0001-68
Ubaitaba - BA. 8



CIDADE DAS CANOAS

COTAÇÃO DE PREÇOS

DADOS DO FORNECEDOR

RAZÃO SOCIAL: // i/V r .  //y<

CNPJ: :^2JZâ y i'- - 5;;-"

ENDEREÇOl,x/ V / vx FONE:;rJ
E-MAIL: / - fé íí//f''? /' <'7ry^ '
PESSOA P/COI^ATO:

QBJETQ; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,
INCLUINDO ÁGUA MINERAL, SUCO E REFRIGERANTE.

LOTE 01 - REFEIÇÕES (PRATO EXECUTIVO) - TIPO 01

ITEM DESCRIÇÃO APRESENTAÇÃO
MARCA VALOR

UNITÁRIO

01

Refeição self servlce contendo, no mínimo:
arroz branco, feijão de caldo, feijão tropeiro,
macarrão, salada de verdura (crua ou
cozida), purê de batata, 2 tipos de
camefbovina, suína ou frango) e farofa.

KG

....

02

Suco de fhita (natural), sabores divérsos.
Copo 300 ml

Unidade //

03

Refrigerante, sabores diversos, embalagem
de 1 litro

Unidade
■

LOTE 02 - REFEIÇÕES (PRATO EXECUTIVO) - TIPO 02

ITEM DESCRIÇÃO APRESENTAÇÃO
MARCA VALOR

UNITÁRIO

01

Refeição self service contendo, no mínimo:
arroz branco, feijão tropeiro, 3 tipos de
salada (crua ou cozida), purê de batata, 3
tipos carne(bovina, peixe ou frango), 2 tipos
de marisco( aratu, siri, camarão) 3 tipos de
comida típica baiana (vatapá, caruru, risoto,
mariscada, fritada etc)

KG

ifí ■

/ J
* t f ^

Rtia Rafeel Oliveira, 1 - Centro • Ubaitaba-BA • Cep:45545-000 • CNPJ: 016,137309/0001-68
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02

Suco de fruta (natural), sabores diversos.
Copo 300 ml

Unidade díf

03

Refrigerante, sabores diversos, embalagem
de 1 litro

Unidade

V-

LOTE 3 - REFEIÇÕES (TIPO MARMITEX)

ITEM DESCRIÇÃO APRESENTAÇÃO
MARCA VALOR

UNITÁRIO

01

Refeição (tipo marmitex)contendo: arroz
branco, feijão, macarrão, salada de verdura
(crua ou cozida), purê de batata, 02 unidades
de carne (bovina, suína, pebce ou frango).
Peso mínimo 500 gramas

Unidade —

/f/. ,

02
Refrigerante em lata, sabores diversos Unidade

02
Refrigerante, sabores diversos, embalagem
de 1 litro

Unidade
0

CARIMBO CNPI

OPJ- Qf .326.163.0001/951
!.l DAG S DA CONCEIÇÃO RESTAURANTE-

Ctaurraiscnrla do Püoçto

K.J-Í AíoWo SoüZfi. N* 589, Ti'i Centro
l C1íP<5.Ç7WC0 AUREÜNO UEAl-BAl

RuaRâ.fael Oliveira, 1 - Centro • Ubaftaiba-BA • Cep:45545-000 • CNPJ: 016.137.309/0001-68
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COTAÇÃO DE PREÇOS

DADOS DO FORNECEDOR

RAZÃO SOCIAL: fAA<c^f^ /■>( í>^ SW/c. 7Z'5 Í-z^a, Ç r/F-
CNPJ:

kkí ^ENDEREÇO: ^■óiF / ff /rm i FONE: '■J-SÍ14C'
E-MAIL: ■
PESSOA P/ CONTATO: hJC- lôC/l

f0^

OBIETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,
INCLUINDO ÁGUA MINERAL, SUCO E REFRIGERANTE.

LOTE 01 - REFEIÇÕES (PRATO EXECUTIVO) - TIPO 01

ITEM DESCRIÇÃO APRESENTAÇÃO MARCA VALOR
UNITÁRIO

01

Refeição self service contendo, no mínimo:
arroz branco, feijão de caldo, feijão tropeiro,
macarrão, salada de verdura [crua ou
cozida), purê de batata, 2 tipos de
carnefbovina, suína ou frangol e farofa.

KG
—

02

Suco de fruta (natural), sabores diversos.
Copo 300 ml

Unidade

03
Refrigerante, sabores diversos, embalagem
de 1 litro

Unidade

LOTE 02 - REFEIÇÕES (PRATO EXECUTIVO) - TIPO 02

ITEM DESCRIÇÃO APRESENTAÇÃO MARCA VALOR
UNITÁRIO

01

Refeição self service contendo, no mínimo:
arroz branco, feijão tropeiro, 3 tipos de
salada (crua ou cozida), purê de batata, 3
tipos carne(bovina, peixe ou frango), 2 tipos
de mariscof arátu, siri, camarão) 3 tipos de
comida típica baiana (vatapá, caruru, risoto,
mariscada, fritada etc)

KG

Rvia Rafael Ofiveira, 1 - Centro • Ubaitaba-BA • Cep:45545-000 • CNPJ: 016.137309/0001-68
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02

Suco de fruta (natural), sabores diversos.
Copo 300 ml

Unidade

^•'àO

03

Refrigerante, sabores diversos, embalagem
de 1 litro

Unidade

LOTE 3 - REFEIÇÕES CTIPO MARMITEX)

ITEM DESCRIÇÃO APRESENTAÇÃO
MARCA VALOR

UNITÁRIO

01

Refeição (tipo mannitex)contendo: arroz
branco, feijão, macarrão, salada de verdurá
(crua ou cozida), purê de batata, 02 unidades
de carne (bovina, suína, peixe ou frango).
Peso mínimo 500 gramas

Unidade

02
Refrigerante em lata, sabores diversos Unidade a

02
Refrigerante, sabores diversos, embalagem
de 1 litro

Unidade

CARIMBO CNPJ

{;3-W!30/SZ2"3flm'-íd!5a
CíiVinBB HM lOl SB ̂ GSOa

mummm
soa

fãASKOLU fílvr BCS SjlKlOS

iAuoHOHmns
enavu BR i(n KB 4M-BSMTnisA

fêi^.1«.10£.22S/0001^
RBe.tst8aasis3is.iffi

Rua Bafwl Oliyãra, 1 - Centro • Ubaitaba-BA • Cep:45545-000 • CNPJ: 016.137309/(K>01-68
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í íf /% U C. *•

r i t

DADOS DO FORNECEDOR

RAZÃO SOCIAL: M —■'s/Qty-1- .í
CNPJ: ^J?.. /CiX/j ? -i /lcnNF- Í5' '^S'ENDEREÇO: /Gi}/3. Cts-urílS) ^ ^ ^ ^
E-MAIL: Jjj-mfní/rr? \iK'2'i. kl (Xíffnr)lc ■ ti>riy
PESSOA p/toNTATO: f// rj,^ Xõií,
OBIETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
TlPOMARMlTEXINaUINDO E REFRIGERANTE.

ITEM

01

LOTE 3 - REFEIÇÕES (TIPO MARMITEX)

DESCRIÇÃO

Refeição [tipo marmitex)contendo: arroz
branco, feijão, macarrão, salada de verdura
(crua ou cozida), purê de batata, 02 unidades
de carne (bovina, suína, peixe ou frango),

mínimo 500 gramas

APRESENTAÇÃO

Unidade

VALOR
UNITÁRIO

02
Refrigerante em lata, sabores diversos Unidade

02
Refrigerante, sabores diversos, embalagem de
1 litro

Unidade

^.co
(c I

CARIMBO CNPI

aurante

mo UBA1TABA«A j

RuaRa^VOliyeira, 1 - Centro • Ubtítaba-BA • Cepí4554WH» a GNjPJr0iai373(S^
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Ct D A DE D Â S -e'lWÍvAl^

COTAÇÃO DE PREÇOS

DADOS DO FORNECEDOR
RAZÃO SOCIAL . / • /
CNPJ;

ENDEREÇO

E-MAIL;

PESSOA»/CONTATO

S^oS^MM^fsuco Êmfw ® fornecimento de refeições.
LOTE 01 - REFEIÇÕES (PRATO EXECUTIVO) - TIPO 01

DESCRIÇÃO MARCA VALORAPRESENTAÇÃO
UNITÁRIO

01

02

Refeição self service contendo, no mínimo,
arroz branco, feijão de caldo, feijão tropeiro,
macarrão, salada de verdura (crua ou
cozida), purê de batata, 2 tipos de
carnefbovina, suína ou frangol e farofa.
Suco de fruta (natural), sabores diversos
Copo 300 ml

Refrigerante, sabores diversos, embalagem
de 1 litro ® unidade

KG

Unidade

3'9.

LOTE 02 - REFEIÇÕES (PRATO EXECUTIVO) - TIPO 02

ITEM

01

DESCRIÇÃO

Refeição self service contendo, no mínimo:
arroz branco, feijão tropeiro, 3 tipos de
salada (crua ou cozida), purê de batata, 3
tipos carne(bovina, peixe ou frango), 2 tipos
de rnarisco( aratu, siri, camarão) 3 tipos de
comida típica baiana (vatapá, caruru, risoto,
mariscada, fritada etcl

APRESENTAÇÃO ^^^^A

KG

Rua Rafael Oliveira, 1 - Centro • Ubaitaba-BA •

^NPJ: 32457.1
ReCANTO

i CÔMWA CASEIRA

USAnABjnBH T♦ GNPJ: JQ16.1373(^/CXK}1Í68

14



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, INCLUINDO ÁGUA MINERAL, SUCO E REFRIGERANTE.
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS /2019

LOTE 01 - REFEIÇÕES (PRATO EXECUTIVO) - TIPO 01

ITEM ESptCIF,ieAÇAO.V
í'í.-4

Refeição Seif service contendo, no mínimo; arroz branco, feijão de
caldo, feijão tropeiro, macarrão, salada de verdura (crua ou cozida),
purê de batata, 2 tipos de carne(bovina, suina ou frango) e farofa

Suco de fruta (natural), sabores diversos. Copo 300ml
Refrigerante, sabores diversos, embalagem de 1 litro

--E^:;-íi:LÍLÍa"25MAGNOUAÃLV^S tíOÇSANTQS

"a?;:;"
AtOtf

Quant;
m

"

^alorunltáno
Iffjí

unitano,

-i^^í

ValoriTotalfVaíòrTotal

80.593,33R$ 69.980,00R$ 94.000,0047,00R$ 77.800,002.000

2.150,00R$ 1.500,00R$ 2.450,002.500,00
6.966,676.000,007.900,007.000,001.000

R$ 77.480,00R$ 104.350,00R$ 87.300,00 89:7?i0i0or

LOTE

ITEM
í  " I

02- REFEIÇÕES (PRATO EXECU^TIVO) - TIPO 02
. rjí ► Íí •

' - ií » f

--iv?- J" 's.,>,íc^í
' f~vj

KPECIÊfi^^; l-t-f
■>., t

-; Jag' í?; *«>'':
. V i v>-' 1" ~ll't J ^ •!? f?, I '

Refeição Self service contendo, no mmimo: arroz branco, feijão
tropeiro, 3 tipos de salada (crua ou cozida), purê de batata, 3 tipos
de carne(bovina, peixe ou frango), 2 tipos de marisco (aratu, siri,
camarão) 3 tipos de comida típica baiana (vatapá, caruru, risoto,
mariscada, fritada etc)

Suco de fruta (natural), sabores diversos. Copo 300ml
Refrigerante, sabores diversos, embalagem de 1 litro

u
iQuantf

...

DA%0

ürita.''
i M
JT ,  ãíôriiihltíríp!

R$ 21.300,00R$ 42,60R$ 22.500,00R$ 45,00R$ 18.450,00R$ 22.950,00R$ 45,90

R$ 1.290,00R$ 900,00R$ 1.470,00R$ 1.500,00
R$ 1.800,00R$ 2.370,002.100,00
R$ 25.200,00R$ 22.290,0026.550,00

R$ 6,97 R$ 2y,00
R$ 2pm^

( 15



LOTE 03- REFEIÇÕES (TIPO MARMITÊ)Õ

ITEiíl . -'-fe'

i-i£SÊí:53t^®^LL2_

' L

-X

vi- d

Refeição (tipo marmitex) contendo: arroz branco, feijão, macarrão,
salada de verdura (crua ou cozida), purê de batata, 02 unidades de
carnes (Bovina, suina. peixe ou frango)
Refrigerante em lata, sabores diversos
Refrigerante, sabores diversos, embalagem de 01 litro

f.J-í' =•

tínT(t>

UND

UND

UND

3.500

2.500

500

R$ 17.00

R$

R$

5,00

7,00

R$ 59.500,00

R$ 12.500,00

R$ 3.500,00

R$ 75.500,00

^:lMrifõ.r-uhTi^ÍK

R$ 19,90

4.9ÕR$

R$ 7,90

^ íj^fòriTôfcáít?!;

R$ 69.650,00

R$ 12.250,00

R$ 3.950,00

R$ 85.850,00

m
«

R$ 16,00

R$ 4,00

R$ 6,00

R$ 56.000,00

R$ 10.000,00

R$ 3.000,00

R$ 69.000,00

R$ 17,63

R$

R$

4^3
6,97

R$ 61.716,67

R$ 11.583,33

R$ 3.483.33

R$ 76 783,33

VALOR TOTAL DE REFERENOA:! R$ 191.173.33

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: ^ENOR PREÇO
POR LOTE

Suilan Da Sif^ Alves

GERENTE DE COMPRAS

16



m m i' K £ F E I T U R A D E

Ubaitama
c r D A D E DAS CANO A"S

PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 252/2019

Ao

Departamento de Contabilidade.

Prezados Srs.

Em razão da solicitação remetida pela Secretaria Municipal de Administração para a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,
INCLUINDO ÁGUA MINERAL, SUCO E REFRIGERANTE, solicito que este setor Informe'
acerca da existência de dotação orçamentária para assegurar as déjpesas
relacionadas com a eventual contratação; vfsando à deflagração do processo
licitatório, cujo valor global estimado é de R$ 191.173,33 (Cento e noventa e um mil
cento e setenta e três reais e trinta e três centavos).

Certa do atendimento, desde já agradeço.

Atenciosamente,

Luana de ̂ssls Vilas Bôas
Pregoeira Oficial - Decreto 065 de 04/11/2019

Ubaitaba - Bahia, 16 de Janeiro de 2020.

Exma. Sra. LUANA DE ASSIS VILLAS BÔAS
Pregoeira Oficial do Município de Ubaitaba

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000. CNPJ: 016137309/0001-68
Ubaitaba - BA. 17



Dotações Para Serviço de Fornecimento de Refeição

Educação

AÇÃO/PROJETO ATIVIDADE: 2111/MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ELEMENTO DE DESPESA: 339030 SALDO DA DOTAÇÃO: R$

FONTE DE RECURSO: 01

'^Jministração

AÇAO/PROJETO ATIVIDADE: 2103/ GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ELEMENTO DE DESPESA: 339030 SALDO DA DOTAÇÃO: R$

FONTE DE RECURSO: 00

Secretaria de Saúde

/^IliÉfDE ORÇÃMENTÃRIÃí 03iQ7.60/Fy
ação/projeto ATIVIDADE: 2U4/GESTÃO DAS AÇÕES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15%
ELEMENTO DE DESPESA: 339030 VALOR ORÇADO: R$

FONTE DE RECURSO: 02

18



Secretaria de Ação Social

iÉíÉiiSKifSNTARiA 03^09.09/ ENTO SOCIAL

AÇÃO/PROJETO ATIVIDADE: 2134/ GESTÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO F.M.A.S.

ELEMENTO DE DESPESA: 339030 VALOR ORÇADO: R$

ONTE DE RECURSO: 00

19



_ H P H E F E l T U R A D E

IMAITAÊA
CIDADE DAS CANOAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 012/2020

Exma. Sra.

SUELI CARNEIRO DA SILVA CARVALHO

Prefeita Municipal de Ubaitaba

Senhora Prefeita,

Após a conclusão dos atos referentes à fase interna do processo
administrativo N® 012/2020 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PREPARO E
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, INCLUINDO ÁGUA MINERAL, SUCO E
REFRIGERANTE, visto a previsão orçamentaria, solicito à Vossa Excelência, autorização
para abertura do processo licitatório sob a modajidade PREGÃO PRESENCIAL, visando
atender os princípios da ampla concorrência e economicidade.

Ubaitaba - BA, 20 de Janeiro de 2020.

Jd
ViLLAS BÔAS

Pregoeira Oficial - Decreto 065 de 04/11/2019
LUANA DE

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68
Ubaitaba - BA.
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P H E F £.J J- U R A D E _

Ubaitama
CIDADE DAS C A N O A S

PPnrgSSO ADMINISTRATIVO N» 012/2020

AiiTnpTyAr&n PARA abfptura de Processo licitatóRIO

A Prefeita Municipal de Ubaitaba - BA, no uso de suas atribuições legais,
considerando a conclusão dos atos administrativos referente_à fase
interna do processo administrativo para a CONTRATAÇÃO ̂ DE
EMPRESA PARA O PREPARO E FORNECIMENTO OE REFEIÇÕES,
INCLUINDO ÁGUA MINERAL, SUCO E REFRIGERANTE, conforme
discriminação constante neste processo, AUTORIZA a abertura da
licitação, preferencialmente na modalidade PREGÃO PRESENCIAL.

Ubaitaba-BA, 21 de Janeiro de 2020.

SUELI CARNEIRO DA SILVA CARVALHO
Prefeita Municipal de Ubaltâba
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EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Ns 001/2020

I - Regência Legal:
Lei Federal 10.520/02 e subsidiariamente a lei 8.666/93, Lei Complementar 123/2006 e alterações
e DecretoMunicipaln." 059/2013.
II - Órgão Interessado/ Setor:
DIVERSAS SECRETARIAS

III - Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL NS 001/2020

V - Tipo de Licitação:
Menor Preço

IV - Processo Administrativo

N2 012/2020

VI - Forma de Fornecimento:

Parcelada

VII - Critério de julgamento:
MENOR PREÇO POR LOTE

VIII - Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, INCLUINDO
ÁGUA MINERAL, SUCO E REFRIGERANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS
SECRETARIAS.

IX - Local e data para o Recebimento das Propostas, documentos relativos à habilitação e
Início da abertura dos envelopes:
Data: 11/02/2019
Horário: 08h

Local: Rua Rafael Oliveira, n- 01, Centro-Ubaitaba - Bahia, CEP 45.545-000.

X. Dotação orçamentária:
Conforme Minuta do Edital

XI. Prazo de Vigência do contrato:
31.12.2020

XII - Capital Mínimo ou Patrimônio Líquido
Mínimo:

Não exigido
Xlll. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital:
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação
serão prestados pela Pregoeira através do e-mail: ubaitabalicita@gmail.com
Pregoeira Responsável:
Luana de Assis Villas Bôas- Pregoeira Oficial - Decreto 065, de 04/11/2019, publicada no Diário
Oficial do Município de Ubaitaba - BA

XIV-CONDIÇÕESDE PARTICIPAÇÃO

14.1. Poderão participar deste Pregão, PESSOAS JURÍDICAS que exerçam atividades relacionadas
com o objeto desta licitação atenderem a todas as exigências deste Edital e seus anexos.

14.2. Não será admitida nesta licitação a participação de:

a} Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou tenham sido
declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios e nas respectivas entidades da administração indireta, ou tenham sido suspensas de
participar de licitação e impedidas de contratar com a Prefeitura Municipal de Ubaitaba;
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b) Empresas reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

c) Pessoas jurídicas das quais participem, seja a que título for, dirigentes ou servidores da
Prefeitura Municipal de Ubaitaba;

XV - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

15.1. O processo licitatório obedecerá, integralmente, às disposições das Leis n® 10.520, de 17 de
julho de 2002 e n® 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 123/2006 e alterações e
Decreto municipal 059/2013.

XVI - CREDENCIAMENTO

16.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao(a3 Pregoeiro(a3 Por um
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda no ato de
entrega dos envelopes, identifícar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento
equivalente, juntamente com o contrato social da empresa apresentado em original, cópia
autenticada ou cópia simples acompanhada do original.

16.2. O credenciamento far-se-á mediante a apresentação de credencial (preferencialmente
conforme modelo do Anexo IV), atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de preços
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, devidamente
assinada pelo sócio administrador da empresa, juntamente com cópia do contrato social da
empresa e cópia do documento de identificação com foto do credenciado ou procurador.

16.2.1. Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar cópia
do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

16.3. Durante a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar ao(à3 pregoeiro(a) a
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO,
separada de qualquer dos envelopes exigidos nos itens XVll e XVIII abaixo, dando ciência de que
cumpre os requisitos de habilitação para o presente certame licitatório, conforme modelo (Anexo
V).

16.4. Ainda durante o credenciamento dos licitantes, as empresas que se apresentarem com ME
(Micro Empresa) ou EPP (Empresa de Pequeno Porte) devem comprovar o referido
enquadramento, apresentando, em separado de qualouer envelope, os seguintes documentos:

a) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de que a mesma se enquadra
nos Termos da Lei Complementar 123/2006 e alterações, na condição de Micro Empresa
ou de Empresa de Pequeno Porte e de que não lhe recai nenhum dos impedimentos
previstos nos incisos do § 4^ do Artigo 3^ da Lei Complementar n^ 123/06, conforme
modelo constante do ANEXO VII;

16.5. Quando, por equívoco, a licitante não apresentar qualquer das declarações mencionadas nos
subitens 16.3 e 16.4 'a', a omissão poderá ser sanada jumco à Pregoeira, desde que a empresa tenha

■ ■ i-rr
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crsdenciado representante para participar da sessão com amplos poderes de representação, por
meio de declaração escrita de próprio punho, precluindo o direito de fazê-lo caso não esteja
presente, não haja representante credenciado ou omita-se novamente.

16.6. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa
licitante.

16.7. É FACULTADO AOS INTERESSADOS O ENVIO DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS E DE
HABILITAÇÃO via postal, por portador ou por qualquer outro meio de entrega, desde que os
mesmos sejam recebidos até o horário do início da sessão, acompanhados da Declaração de
Habilitação (Anexo V), e, se for o caso, dos documentos para comprovação de
enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo VII), em
separado, ou seja, as mencionadas declarações deverão ser enviadas EM UM ENVELOPE A
PARTE, FORA DOS ENVELOPES de Propostas de Preços ou de Habilitação.

16.7.1 Ao optar por essa forma de participação, descrita no subitem 16.7, a licitante estará
renunciando o direito de ofertar lances assim como interpor recurso.

16.8 - As cópias dos documentos apresentados para credenciamento deverão ser autenticadas por
tabelião ou por servidor da CPL no ato do credenciamento.

XVII-PROPOSTA DE PREÇOS "ENVELOPE "A" "|

17.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope pelo representante legal da empresa,
identificado como Proposta de Preços, endereçada ao(a) Pregoeiro(a), desta forma:

AO município de ÜBAITABA

A/CPREGOEIRO(A)
PREGÃO PRESENCIAL Ns 001/2020
LICITANTE:

ENVELOPE "A" (PROPOSTA DE PREÇO)

17.2. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em Língua
Portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, preferencialmente com suas
páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada
e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador.

17.3. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido de acordo com as
exigências constantes deste Edital e seus Anexos, não sendo admitidas propostas alternativas.

17.4. A proposta deve apresentar os preços unitários, conforme especificações do Anexo II -
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO deste edital, expressos em R$ (reais), com apenas duas casas
decimais após a vírgula.

17.4.1. A Pregoeira, no julgamento das Propostas de Preços, poderá determinar que sejam
promovidas retificações decorrentes de erros em operações aritméticas, tais como:
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a) Erro de multiplicação do valor unitário, pela quantidade correspondente: será
retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o valor total;
b) Erro de adição será retificado, conservando-se as parcelas e corrigindo-se a soma;
c) Erro de transcrição será corrigido, mantendo-se sempre o preço unitário e as
quantidades previstas, alterando-se o valor final.
d) Erro no preço total, será corrigido de acordo com o disposto nas letras acima.

17.5. Os preços cotados deverão ser referidos a data de recebimento das propostas, considerando-
se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer custo financeiro para
o período de processamento das faturas.

17.6. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas
necessárias para o objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e contribuições
sociais, fiscais, para fiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado
corresponder, rigorosamente às especificações do objeto licitado.

17.7. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de, no mínimo, 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data da apresentação da proposta.

17.7.1. Caso a proposta não indique o prazo de validade, esta omissão será interpretada como
aceite do prazo acima estabelecido.

17.8. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta.

XVlll - HABILITAÇÃO - ENVELOPE B

18.1. As licitantes deverão incluir no Envelope B-HABILITAÇÃO a documentação abaixo que
poderá ser apresentada em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original
para ser autenticada pelo(a) Pregoeiro(a) ou sua equipe de apoio, em envelope lacrado, identificado
da seguinte forma:

AO município de UBAITABA

A/C PREGOEIRO(A)
PREGÃO PRESENCIAL 001/2020
LICITANTE:^

ENVELOPE "B" (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO)

18.1.1. Os documentos solicitados a título de habilitação deverão ser apresentados em
original ou cópias autenticadas por tabelião ou por servidor da COPEL, para que os
documentos sejam autenticados por servidor, será necessário a apresentação dos
documentos originais.

18.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados:

18.2.1. A Habilitação Jurídica que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:

a) Em se tratando de empresa individual, o registro comercial, com carimbo do registro;
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b] Em se tratando de sociedades comerciais, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado, com carimbo do registro;

c3 No caso de sociedades por ações, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, com carimbo do registro acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores, com carimbo do registro e autenticação;

d) No caso de sociedades civis, a inscrição do ato constitutivo, com a prova de diretoria em
exercício, autenticado, com carimbo do registro;

e) Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de
autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.

f) Cédula de identidade ou outro documento equivalente do representante legal (sócio
administrador).

18.2.1.1. Em todos os casos o objeto social devera ser compatível com as atividades a serem
exercidas no objeto desta licitação.

18.2.2. A Regularidade Fiscal e Trabalhista que sera comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através de certidão emitida pela
Secretaria da Fazenda do Governo do Estado;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

d) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional mediante apresentação de certidão
unificada expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os relativos a Seguridade
Social - INSS (PORTARIA PGFN/RFB N° 1.751, DE 02 DE OUTUBRO DE 2014); Prova de
regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a
apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF;

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

18.2.3. A Qualificação Técnica que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:

a) Atestado de Capacidade Técnica, expedido em nome da empresa por pessoa jurídica de
direito público ou privado, comprovando aptidão para a execução dos serviços, nas condições e
quantidades pertinentes e compatíveis com ò Objeto deste Edital, nos termos do § 3^ do art. 30
da Lei n^ 8.666/93.
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a.l.)Preferencialmente, o(s) atestado(s) deveráCão) apresentar o reconhecimento da firma
do emitente e conter: discriminação dos serviços, com as respectivas quantidades e período da
sua realização. Deve ser assinado pela autoridade máxima do órgão ou da empresa ou por
pessoa que exerce fiinção de chefia do órgão ou da empresa.

a.2.) Em caso de atestados emitidos por órgãos públicos, os mesmos não serão aceitos
apresentados com assinaturas de pregoeiros e/ou presidentes ou membros de comissões de
licitações, em virtude destes servidores não terem competência legal para atestarem
recebimentos de mercadorias.

a.3.) No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão considerados
aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa
proponente.

a.3.1.) Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa
proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente, ou que tenha,
pelo menos, uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa emitente e da
empresa proponente.

b) Alvará sanitário emitido pelo órgão de vigilância municipal ou estadual da sede da licitante;

18.2.4. A Qualificação Ecotiômico-Financelra que será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:

a) Certidão negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica.

18.2.5. Documentação Complementar:

a) Declaração do cumprimento ao disposto no inciso XXXlll, do art. 7^ da Constituição Federal,
através da apresentação de declaração que comprove a inexistência de menor no quadro da
empresa conforme o modelo do Anexo VI.

b) Declaração de que não foi declarada inidônea para licitar com nenhum Órgão Federal,
Estadual ou Municipal, conforme modelo do Anexo VIII deste edital;

18.3. Para as certidões apresentadas sem data de validade, será considerado o prazo de 30
(trinta) dias a contar da data de sua expedição.

18.4. Para o fim de verificação da regularidade fiscal e trabalhista, a aceitação de certidões obtidas
através da Internet está condicionada à consulta quanto à autenticidade das referidas certidões, a
ser realizada pelo Pregoeiro no endereço eletrônico fornecido pelo órgão emissor, no ato da sessão
do pregão, ou posteriormente a esta.

18.5. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:

a)Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre ser
apresentados em nome do licitante e com o número do CNPJ;
b)Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
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c) Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza
forem emitidos somente em nome da matriz;

18.6 Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

a) As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar n^ 123/2006 e alterações, deverão apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrição;

e
b) Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal ^

trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização dá
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa;

c) A não^ regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal
8.666/93, especialmente a definida no art. 81.

18.7. Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas
vencedoras permanecerão em poder do pregoeiro, devidamente lacrados, até que seja
assinado o contrato pela licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por vinte dias correntes
à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, serão
destruídos.

18.8 Será facultada a apresentação dos documentos referidos no item 18.2.1, à empresa que já os
houver apresentado no momento do credenciamento.

I XIX - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS

19.1. Critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE;

19.2. A partir do horário previsto no Edital, tera inicio a sessão publica do pregão, com a divulgação
das propostas de preços recebidas e em consonância com as especificações e condições detalhadas
pelo edital;

19.2.1. Iniciada a abertura do primeiro envelope de proposta de preço, estará encerrado o
credenciamento e por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no
certame.

19.2.2. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou contenham previsão de sinal
ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento;
b) apresentem valores manifestamente inexequíveis;
c) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o
julgamento.

19.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital;
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19.4. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando o
seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita devendo o Pregoeirofal
negociar, visando obter preço melhor.

19.5. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita
de menor preço e o valor estimado para a contratação.

19.6. Após a classifícação das propostas, o (a) Pregoeiro(a) fará a divulgação, convocando os
proponentes para apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta selecionada de
maior preço e seguido dos demais, de forma sucessiva e distinta em ordem decrescente.

19.7. 0(a) Pregoeiro(a) selecionará a proposta de menor preço e aquelas que tenham apresentado
valores sucessivos e superiores em ate 10 % (dez por cento], relativamente à de menor preço, ou na
impossibilidade de obterem-se pelo menos 03 (três) propostas nestas condições, serão
selecionadas as melhores propostas subsequentes à de menor preço, quaisquer que sejam os
preços oferecidos, até o máximo de 03 (três), para participarem da sessão pública de lances verbais.

19.8 Apenas para efeito de registro, só serão admitidos lances verbais cujos valores se
situem abaixo do menor valor anteriormente registrado.

19.9.0(a) Pregoeiro(a) poderá estabelecer, na fase de lances, um degrau mínimo para ser ofertado
pelos licitentes, podendo ser retirado a qualquer tempo, para, desta forma, possibilitar a
manutenção das disputas e obtenção da proposta mais vantajosa.

19.10. Em caso de empate, será assegurado, nos termos da Lei Complementar 123/2006 e
alterações, a preferencia de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte,
beneficiárias do regime diferenciado e favorecido, nos termos que se seguem:

19.10.1. Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à proposta
mais bem classificada.

19.10.2. Nesta hipótese, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

19.10.3. O direito a ofertar proposta de preço inferior somente será deferido às licitantes que
estejam presentes à sessão.

19.11. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a), implicará
a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

19.12. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o(a) Pregoeiro(a)
examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao(s) item(ns)/lote(s) e
valor(es), decidindo motivadamente a respeito.
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19.13. Sendo aceitável a(s) proposta(s3 de menor (es) preço(s), será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, com a confirmação das suas
condições de habilitação

19.14. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Editei, pelo(a) PregoeiroCa), com a posterior
homologação do resultado pela Autoridade Superior.

19.15. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, ofa)
Pregoeiro(a) examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
unia proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto do certame.

19.16.0(s) lici^iite(s) declarado(s) vencedor (es) deverá(ão) apresentar ao(à) Pregoeiro(a),
no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após o encerramento deste Pregão, nova proposta
escrita acompanhada de novos preços.

19.16.2.0 percentual de desconto oferecido ao fínal da fase de lances sobre os preços
constantes na planilha inicial deverá incidir de forma linear sobre todos itens que compõe o
lote, e em hipótese alguma, será aceito valor unitário superior ao que foi inicialmente
cotado.

19.16.2. O não cumprimento do prazo descrito no subitem 19.16. ensejará a desclassificação
da licitante considerada vencedora, convocando-se as demais licitantes por ordem de
classificação.

19.17 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao fínal, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo(a) Pregoeiro(a), equipe de
apoio e licitantes presentes;

19.18. Não será motivo de desclassificação simples omissões irrelevantes para o entendimento da
proposta, que não causem prejuízo à Administração ou lesem direitos dos demais licitantes.

19.20.0(s) envelopefs) de documento(s) deste pregão que não for(em) aberto(s) ficará(ao) em
poder do pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo
o(s) licitante(s) retirá-lo(s), após aquele período, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de descarte
do(s) envelope(s).

XX - DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DAS IMPÜGNACÕES

20.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos sobre os termos do edital até 2(dois) dias
úteis da data marcada para abertura dos envelopes, por meio de questionamentos enviados via
ubaitaba.licita@gmail.com

20.2. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade deste
Edital, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à
impugnação em até 03 (três) dias úteis. Art. 41, §1Q da Lei 8.666/93.
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20.3. Decaíra do direito de impugnar os termos deste edital perante a Administração o licitante
que nao o fizer ate o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de propostas e
nabilitaçao, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. Art. 41 §2s da Lei
8666/93.

20.4. O instrumento impugnatório deverá ser protocolizado na sede da Prefeitura Municipal de
Ubaitaba, sendo que não será aceito o envio do mesmo via e-mail.

20.4.1. Caso seja acolhida a impugnaçâo contra o ato convocatório que resulte em alterações na
elaboraçao da proposta ou inclusão de documento(s) de habilitação, será designada nova data para
a reahzaçao do certame. Nos demais casos, a data da sessão será mantida e o processo deve seguir
seu curso normal °

20.5. A impugnaçâo feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo
licitatorio até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

20.6 Acolhida à petição impugnando o ato convocatório será designada nova data para a realização
do certame. ^

XXI-DOS RECURSOS

21.1. Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, quando lhe será
concedido o prazo de 03 (três) dias, inciso XVIll, do artigo 42, da Lei 10.520/2002 e Art 110 da Lei
8666/93 para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente.

21.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante para recorrer da decisão do(a}
Pregoeiro(a) importará em decadência do direito de recurso e consequentemente à adjudicação do
objeto da licitação ao licitante vencedor.

21.3. A autoridade superior do Município promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias
úteis para decidir o recurso.

21.4.0 recurso contra a decisão do(a) Pregoeiro(a) terá efeito suspensivo.

21.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

XXII - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

22.1. Não havendo a manifestação de recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicará o objeto da licitação à
proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.

22.2. Ocorrendo à manifestação da interposição de recurso e decididos os recursos eventualmente
interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade superior adjudicará
o objeto licitado ao licitante vencedor, homologando, em seguida, o procedimento licitatório.

22.3. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.
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xxm - DA CONTRATAÇÃO

23.1. As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre o município e a licitante
vencedora, serão formalizadas através de Contrato, observando-se as condições estabelecidas neste
Edital, seus Anexos, na legislação vigente e na proposta do licitante vencedor.

23.2. O setor responsável convocará formalmente a licitante vencedora para assinar o Contrato, que
deverá comparecer dentro do prazo de 03 ítrêsl dias consecutivnq^ contados a partir do recebimento
da convocação.

23.3. O prazo estipulado no subitem 23.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado
aceito pelo município.

23.4. 0(A) Pregoeiro(a] poderá, quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e condições
estabelecidas neste Edital, examinar as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes na ordem
de classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma licitante que atenda ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor.

23.5.0 contrato vigerá da data de assinatura até 31 de Dezembro de 2019, prorrogável a critério da
Administração, nos termos do artigo 57, II, da Lei n.^ 8.666/93.

23.6. As microempresas e empresas de pequeno porte beneficiário do regime diferenciado e
favorecido daLei Complementar 123/2006 e alterações, que se sagrarem vencedoras do certame e que
contenham alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de
S(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa.

23.6.1. A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal n^ 8.666/93, definida no art. 86,
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
assegurando-se às microempresas e empresas de pequeno porte em situação de empate o exercício
do direito de preferência.

23.6.2. Na hipótese da não-contratação das microempresas e empresas de pequeno porte, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

23.6.3 Como condição para celebração do contrato, a licitante vencedora deverá manter todas as
condições de habilitação.

23.7. Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por:

a) Sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua
alteração, ou;

I  II nri ><■■■
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b) Procurador com poderes específicos para assinar o contrato.

23.8.0 contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo III deste Edital.

23.9. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento] do valor inicial atualizado do contrato.

23.10. A contratada deverá manter as condições de habilitação durante toda a vigência do contrato.

I XXIV - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

24.1.0 pagamento à contratada será efetuado mensalmente, de acordo os valores apurados no mês,
até o 159 dia do mês subseqüente do fornecimento/prestação dos serviços, mediante a
apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo departamento responsável.

24.2.A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de
Fornecimento/Ordens de serviços, devidamente assinadas por preposto autorizado pela chefe do
Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente fornecidos. Não será aceita a
emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas Nenhum
pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação
definitiva da prestação de serviços total ou parcial.

24.2.A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de
preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros
CNPJs.

24.3 A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e
trabalhistas.

XXV - REAJUSTAMENTO

25.1. Os Preços ofertados serão fixos e irreajustáveis.

25.2. Permitir-se-á revisão dos preços para promoção do equilíbrio financeiro com base no Art 65
II, d - Lei 8.666/93.

XXVI - DO FORNECIMENTO/SERVIÇOS

26.1. A empresa contratada deverá fornecer diariamente as refeições, inclusive quando necessários aos
sábados, domingos e feriados em seu estabelecimento. Quando se fizer necessários as refeições deverão
ser entregue pela contratada em local a ser informado no ato da solicitação por preposto devidamente
designado.

26.2. As refeições quando fornecida fora do estabelecimento da contratada devem ser acondicionadas
em embalagem adequada, com a mais absoluta higiene.
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26.3. As refeições devem ser balanceados de acordo com os padrões nutricionais usualmente
recomendados, devendo haver uma variação mínima em relação as verduras e carnes, a critério da
contratada.

26.4. Eventualmente, a depender de determinação médica, uma ou mais refeições deverão ser
compostos de acordo com receita médica, sem que tal alteração represente majoração de custos para a
Contratada.

26.5. Deverá a Unidade contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega dos
produtos.

26.6. A contratante poderá rejeitar os produtos entregues em desacordo com as especificações,
sem ônus para a Administração Pública.

XXVII - DAS SANÇÕES

27.1.A recusa sem justificativa aceita pela Administração em assinar o Contrato dentro do prazo
estabelecido pelo Contratante caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas e a
empresa será considerada inadimplente e estará sujeita a multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor global do serviço a ser contratado e suspensão do direito de licitar e contratar com o
município, pelo prazo de 02 (dois) anos.

27.2. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, às multas e
penalidades descritas na Minuta do Contrato, Anexo III, deste edital;

XXVIII-DA RESCISÃO

28.1. A inexecução deste contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais
previstas nas Leis n^ 8666/93 e 10.520/02.

28.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses
previstas nos incisos 1 a Xll, XVII e XVIII do art 78 da Lei B.666/93.

28.3. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao
Contratado direito a qualquer indenização.

XXIX - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

29.1. A Administração, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente
justificadas, poderá revogar a qualquer momento o presente procedimento, ou declarar a sua
nulidade por motivo de ilegalidade, mediante despacho fundamentado.

29.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual.

29.3. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação do
procedimento licitatório.

XXX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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30.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o(a)
Pregoeirofa}, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração
não afetar a formulação das propostas.

30.2. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação
ou indenização, poderá ser adiada a data da abertura desta licitação;

30.3. Os encargos de natureza tributária, social e para-fiscal são de exclusiva responsabilidade da
empresa a ser contratada.

30.4. É facultada ao(à) Pregoeiro(a) ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo
licitatório, desde que não implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar,
originariamente, da proposta.

30.5. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e
condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

30.6. 0(A} Pregoeiro(a), no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais
constantes da documentação e proposta, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e
a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão e que não
comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação pertinente.

30.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a
finalidade e a segurança da contratação.

30.8. Fica entendido que o Edital - PREGÃO PRESENCIAL N^ 001/2020 e seus anexos são
complementares entre si, de modo que qualquer informação contida em um documento e que seja
omitida no outro, será considerada válida.

30.9. 0(A) Pregoeiro(a) poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo
promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos, em ata.

30.10. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à
contratação.

30.11. No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está
devidamente completo e acompanhado dos seguintes anexos:

a) Anexo I -Termo de Referência/Especificações dos equipamentos.
b) Anexo II- Proposta de Preços;
c) Anexo III- Minuta do Contrato;
d) Anexo IV- Modelo de Credencial;
e) Anexo V- Declaração de Conhecimento e Atendimento as Condições de Habilitação;
f) Anexo VI- Declaração da Inexistência de Menor no Quadro da Empresa;
g) Anexo VII- Declaração de Enquadramento com Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte;
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h) Anexo VIII- Modelo de declaração de idoneidade.

30.11. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o foro da Comarca
a Contratante, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

30.12. Os casos omissos serão dirimidos pelo(a) Pregoeiro(a}, com observância da legislação
Vigor, em especial as Leis Federais n® 10.520/2002 e, suKsidiariamente a n® 8.666/93. em

Ubaitaba - BA, 27 de Janeiro de 2020.

cie
Luana de Assis Villas Bôas

Pregoeira Oficial - Decreto 065, de 04/11/2019

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545- 000 • CNPJ: 016137309/0001 -68
Ubaitaba - BA.

36



PK£FEl Tt^fiAOE

Ubatbíêa
CIDADE DAS CANOAS

1. DO OBJETO;

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,
INCLUINDO ÁGUA MINERAL, SUCO E REFRIGERANTE, de acordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência,

LOTE 01 - REFEIÇÕES (PRATO EXECUTIVO) - TIPO 01

ITEM

Ü1

Refeição Self Service contendo, nò mínimo: arroz
branco, feijão de caldo, feijão tropeiro, macarrão, salada
de verdura (crua ou cozida), purê de batata, 2 tipos de
carne (Bovina, suína ou frango) e farofa.

Kg 2.000

Q2
Suco de fruta (natural), sabores diversos. Copo SOOml UND 500

03
Refrigerante, sabores diversos, embalagem de 1 Litro UND 1.000

LOTE 02- REFEIÇÕES (PRATO EXECUTIVO) - TIPO 02

ITEM ESPECIFICAÇÃO p

fíl

Refeição Self Service contendo, no mínimo: arroz
branco, feijão tropeiro, 3 tipos de salada de verdura-
(crua ou cozida), purê de batata, 3 tipos de carne
(Bovina, peixe ou frango), 2 tipos de marisco (aratu, siri,
camarão) e 3 tipos de comida típica baiana (vatapá,
caruru, risoto, mariscada, fritada, etc).

Kg 500

02
Suco de fruta (natural), sabores diversos. Copo 300ml UND 300

Oâ
Refrigerante, sabores diversos, embalagem de 1 Litro UND 300

LOTE 03 - REFEIÇÕES (TIPO MARMITEX)
■  ■ ' - . 1 1

ITEM ESPECIFICAÇÃO^ -

01

Refeição (tipo marmitex) contendo: arroz branco, feijão,
macarrão, salada de verdura (crua ou cozida), purê de
batata e 2 tipos de carne (Bovina, suína ou frango).

UND 3.500

02
Refrigerante em Lata, sabores diversos. UND 2.500
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03 Refrigerante, sabores diversos, embalagem de 1 Litro UND 500

2. DA fUSTIFfrATfVA;

A contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições justifica-se em virtude de
que as mesmas são destinadas para os assessores jurídicos, consultores da área de licitação,
técnicos de contabilidade, técnicos à serviço desta municipalidade, palestrantes; agentes de
endemias e servidores que estejam trabalhando em campanhas de vacinação, mutirões e
prevenção; profissionais de especialidades médicas em plantões; agentes da polícia militar que
realizam a segurança do município; servidores que realizam trabalho de recuperação e manutenção
das estradas vicinais do município, entre outros

3. DO FQRNEriMKMTn

3.1. REFEIÇÕES

3.1.1. A empresa contratada deverá fornecer diariamente as refeições, inclusive quando
necessários aos sábados, domingos e feriados em seu estabelecimento. Quando se fizer necessários
as refeições deverão ser entregue pela contratada em local a ser informado no ato da solicitação por
preposto devidamente designado.

3.1.2. As refeições deverão ser preparadas por mão de obra qualificada e preparadas no dia do
seu consumo, assegurando que as normas de higiene e conservação sejam plenamente atingidas em
conformidade com o disposto na Portaria CVS 05/13 de 09/04/2013.

3.1.3. As refeições devem ser balanceadas de acordo com os padrões nutricionais usualmente
recomendados, devendo haver uma variação mínima em relação às verduras e carnes, a critério da
contratada. Dessa forma, a empresa contratada deverá preparar a alimentação com gêneros
comprovadamente de primeira qualidade, dentro do prazo de validade, fresco, in-natura, de acordo
com a resolução n® 12/78, código sanitário e código de defesa do consumidor, condições estas
extensivas aos fornecedores que abastecerão a licitante vencedora.

3.1.4. Eventualmente, a depender de determinação médica, uma ou mais refeições deverão ser
compostos de acordo com receita médica, sem que tal alteração represente majoração de custos
para a Contratada.

3.1.5. A empresa vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do
preposto da Prefeitura, encarregado (a] de acompanhar o fornecimento das refeições prestando
esclarecimento solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e
anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado da Pasta.

3.2. QUENTINHAS

3.2.1 A entrega das refeições ocorrerá parceladamentfj, de acordo às necessidades da Secretaria
interessada, em local indicado na Autorização de Fornecimento, no prazo máximo de l(uma) hora,
a contar do recebimento da mesma.
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3.2.1.1. As entregas deverão ser realizadas no período diurno (almoço) entre às 11:00 até
14:00 horas, sendo que os custos das mesmas é de total responsabilidade da empresa vencedora,
sem qualquer ônus para a município.

3.2.2. As refeições deverão ser acondicionadas em recipientes que mantenham a temperatura
ideal para o consumo.

3.2.3. Os alimentos deverão ser preparados com assiduidade, estar em bom estado de
armazenamento e deverão ser de qualidade

3.2.4. As refeições poderão ser servidas no próprio restaurante, a critério do órgão;

3.2.5. Cada refeição deverá ser acompanhada de garfo, faca e guardanapos descartáveis.

3.2.6. A critério das partes, poderá ser estabelecido um cronograma, estimando-se as
quantidades e datas de entregas futuras dos produtos licitados.

3.2.7. A contratante poderá rejeitar os produtos entregues em desacordo com as especificações,
sem ônus para a Administração Pública.

3.3. SISTEMA SELF SERVICE (A QUILO)

3.3.1. Deverá ser empresa prestadora de serviços na área de alimentação (restaurante), na
cidade de Ubaitaba.

3.3.2. A empresa vencedora irá atender as necessidades (almoço e jantar) de servidores
municipais e prestadores de serviços que se deslocam à cidade de Ubaitaba a serviço desta
municipalidade e agentes da polícia militar.

3.3.3. Para atendimento do serviço, o cliente deverá apresentar à empresa, requisição
devidamente assinada pelo seu secretário, no momento da entrega da refeição.

3.3.4. A refeição deverá ser de primeira qualidade e apresentar varias opções.

4. DO PAGAMENTO

4.1 O pagamento à contratada será efetuado mensalmente, de acordo os valores apurados no mês,
até o 152 dia do mês subsequente do fornecimento/prestação dos serviços, mediante a
apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo departamento responsável.

4.2 A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de
Fornecimento/Ordens de serviços, devidamente assinadas por preposto autorizado pela chefe
do Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente fornecidos. Não será
aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
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4.3 Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo
ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências
necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da
reapresentação, devidamente regularizada.

4.4 Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará
em aprovação definitiva dos produtos entregues total ou parcial.

4.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de
preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com
outros CNPJs.

4.6 A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais
e trabalhista.

4.7 Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento
passará a fluir após a sua reapresentação.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA;

I - Constituem obrigações da contratada:

a) Efetuar fornecimento/serviços dentro das especificações e/ou condições constantes
da proposta vencedora, bem como do Edital e seus Anexos.
b) Executar diretamente o Contrato, sem subcontratações ou transferência de
responsabilidades;
c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante;
d) Comunicar por escrito ao(aos) fiscal(is3 do contrato indicados pelo Contratante
qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar
necessário.

e) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões até o limite
de 2S%(vinte e cinco por cento) do valor contratado.
f) Manter durante toda a execução do contrato as mesmas condições de habilitação
exigidas na licitação.

5.1. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR
PREÇO POR LOTE, observadas as especificações referenciais dos produtos.
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ANEXO II - FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇOS

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Ns 001/2020
RAZAO SOCIAL:

CNPJN2

REPRESENTANTE LEGAL:

TEL: fxx) FAX: fxx) E-maíI

fíBJEIQiCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
INCLUINDO ÁGUA MINERAL, SUCO E REFRIGERANTE

^  LOTE 01 - REFEIÇÕES (PRATO EXECUTIVO) - TIPO 01

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QUANTIDADE VALOR UNITÃRIO VALOR TOTAL

01

Refeição Self Service contendo, no
mínimo: arroz branco, feijão de
caldo, feijão tropeiro, macarrão,

salada de verdura (crua ou
cozida), purê de batata, 2 tipos de
carne (Bovina, suína ou frango) e
farofa.

Kg 2.000

02

Suco de fruta (natural), sabores

diversos. Copo SOOml
UND SOO

03

Refrigerante, sabores diversos,

embalagem de 1 Litro
UND 1.000

^ /ALOR TOTAL DO LOTE 01 R$

LOTE 02- REFEIÇÕES (PRATO EXECUTIVO) - TIPO 02

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

01

Refeição Self Service contendo,

no mínimo: arroz branco, feijão
tropeiro, 3 tipos de salada de

verdura (crua ou cozida), purê de
batata, 3 tipos de carne (Bovina,
peixe ou frango), 2 tipos de

marisco (aratu, siri, camarão) e 3
tipos de comida típica baiana

(vatapá, caruru, risoto.

Kg .SOO
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mariscada, fritada, etc).

02

Suco de fruta (natural), sabores

diversos. Copo 300ml UND 300

03

Refrigerante, sabores diversos,

embalagem de 1 Litro UND 300

VALOR'rOTAL DO LOTE 02 . ~ R$

LOTE 03- REFEIÇÕES (TIPO MARMITEX)

ITEM ESPECIFICAPÍOí^:- \

01

Refeição (tipo marmitex)
contendo: arroz branco, feijão,

macarrão, salada de verdura

(crua ou cozida), purê de batata e
2 tipos de carne (Bovina, suína
ou frango).

UND 3.500

—

02

Refrigerante em Lata, sabores

diversos.
UND 2.500

03

Refrigerante, sabores diversos,
embalagem de 1 Litro

UND 500

VALORTOTAL DO LOTE 03 R$

O Valor Global da proposta é de R$ ( )

Declaramos que os preços propostos compreendem todas as despesas necessárias para a
entrega dos produtos.

VALIDADE DA PROPOSTA É DE 60 DIAS
DADOS DO REPRESENTANTE QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO;
[Nome, ns do CPF

Assinatura do Representante Legal
CARIMBO DO CNPJ
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