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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

Secretaria do Governo, Administração e 

Planejamento 

Una (BA), 28 de Setembro de 2021. 

COMUNICAÇÃO INTERNA 

De: 	Pregoeiro Municipal Caio Cézar Oliveira Santos 

Para: 	Procuradoria Jurídica ltallo Assunção Cavalcante 

Assunto: Solicitação de Parecer 

Prezado Senhor, 

Tendo em vista a autorização do Exmo. Sr. Prefeito Municipal para deflagração de processo 
licitatório para sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, em 
Sistema de Registro de Preço para ALWISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 
SEREM UTILIZADOS ND PREPARO DA MERENDA ESCOLAR COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA 
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. 

A presente licitação foi divida em 05 (cinco) lotes que foram agrupados considerando as 
características comuns dos itens constantes. A divisão em lote neste caso propicia um 
gerenciamento eficiente e racionalizado dos recursos públicos, reduzindo as despesas 
administrativas, evitando a elaboração de um número excessivo chamadas, homologações, 
extratos de contrato, além da economicidade de tempo e agilidade na aquisição dos serviços 
solicitados. 

Neste sentido, a licitação por lote é mais satisfatória do ponto de vista da eficiência técnica, 
por consolidar as entregas a partir de um único fornecedor vencedor do referido LOTE, 
gerando assim maior eficiência na gestão contratual, bem como no processo de entrega, haja 
vista que é notório o fato de que ao se utilizar de muitos fornecedores para entrega, aumenta-
se a incidência de possibilidades de atrasos, resultando em necessidade de armazenamento 
de itens no almoxarifado visando a consolidação de todos os itens relacionados ao LOTE para 
a localidade aplicada, consequentemente ampliando-se o custo operacional do projeto para a 
Administração. 

Ademais, ressaltamos que ao agregar o quantitativo de recursos dentro de LOTES, 
conseguem-se maiores vantagens nos preços em relação à compra segmentada, pois há um 
montante maior de produtos a serem adquiridos em determinado fabricante, atendendo o 
princípio da razoabilidade e da economicidade para a Administração. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 

Secretaria do Governo, Administração e 

Planejamento 

ESTADO DA BAHIA 

Solicito vista da minuta do Edital de Pregão Presencial e seus anexos, destinado à 
contrafação do objeto acima descrito, emitindo, ao final, parecer acerca da sua 
legalidade/viabilidade. 

Atenciosamente, 

Pregoeiro Municipal 
Caio Cezia 	a tos 
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brio Oficial do 
MUNICIPIO 

o504  Una 
Quinta-feira 

14 de Janeiro de 2021 
3 - Ano - N° 3234 

MUNICÍPIO DE UNA 

Estado da Bahia 
Gabinete do Prefeito 

DECRETO N° 62, de 04 de Janeiro de 2021. 

"Dispõe sobre nomeação da 
Comissão Permanente de Licitação". 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais conferidas, in casu, pelo inciso VI, do Artigo 77 da Lei Orgânica do 
Município de Una, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica nomeada a Comissão Permanente de Licitação deste 
Município, composto pelos Servidores GABRIEL RUSCIOLEILI DA SILVA, RODRIGO 
TUYUTY LACERDA, e FERNANDA SANTOS DA SILVA, soba presidência do primeiro. 

Parágrafo único. Para suplência de qualquer Membro acima 
indicado, nomeia-se CAIO CÉZAR OLIVEIRA SANTOS. 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as 
disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia em 04 de Janeiro de 2021. 

TIAGO BIRSCHNER 
Prefeito 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 
Site: www.una.ba.00v.br  - E-mail: pmunaffiuna.ba.cmv.br  - Tel. (73)3236-2021/2022/2023 - Fax. (73) 3236-2186 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OUYOWUYRQUZTOKOPLVZ400 
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 
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MUNICÍPIO DE UNA 

Estado da Bahia 
Gabinete do Prefeito 

DECRETO N°63, de 04 de Janeiro de 2021. 

"Dispõe sobre nomeação de 
Pregoeiro do Município e Equipe 
de Apoio" 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais conferidas, in caso, pelo inciso VI, do Artigo 77 da Lei Orgânica do 
Município de Una, pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual n° 
9.433, de 02 de março de 2005 e Decreto Municipal n° 136, de 29 de maio de 2006, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica nomeado para Pregoeiro deste Município, o servidor 
CAIO CÉZAR OLIVEIRA SANTOS. 

Art. 2° Nomeia a Equipe de Apoio do Pregão Público Eletrônico ou 
Presencial, composta pelos Servidores GABRIEL RUSCIOLELLI DA SILVA e RODRIGO 
TUYUTY LACERDA. 

Parágrafo único. Para suprência de qualquer Membro acima 
indicado, nomeia-se FERNANDA SANTOS DA SILVA. 

Ad. 2° Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as 
disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 04 de Janeiro de 2021. 

TIAGO BIRSCHNER 
Prefeito 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 
Site: www.Una.ba.csnobr.  - E-mail: pmuna(&una.ba.aov.br  - Tel. (73) 3236-2021/2022/2023 - Fax. (73) 3236-2186 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OUYOWUYRQUZTOKOPLVZ400 
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 



ATOS ADMINISTRATIVOS 
DECRETOS 

DECRETO 129 DE 16 DE MA10 DE 2006 

"Dispõe sobre constituição de Canissão Organizadora e 
Fiscalizadora do Concurso Públice. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
UNA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas, i n Casu, pelo art. 77, inciso VI, da Lei Orgânica 
do Município de Una e pela Lei Municipal n°720, de 15 de 
Maio de 2006, 

D EC R ET A: 

Art. 1° - Fica constituída a 
Cornissão Organizadora e Fiscalizadora do Concurso 
Público convocado pelo Edital n° 001/2006, composta pelos 
representantes abaixo indicados, sob a presidência do 
primeiro: 

I - representante do Controle 
Interno do Município, Sr.° Cândida de Oliveira Chaves; 

II - representante da Secretaria 
Municipal da Adrdnistração, Sr. Carlos António Andrade da 
Silva; 

III - representante do Sindicato 
dos Sondares Públicos do Município, Sr. Ronaldo Batista 
de Oh i \eira; 

IV - representante do Sindicato 
dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia - 
Núcleo Si ndcd de U na, Sr. J osé J org e dos Santos; 

V - representante do Ministério 
Público, Sr. Robson Santos de Matos. 

Art. 2° -Caberá â Comissão ora constituída assessorar a 
Errpresa responsável pela realização do Concurso na 
organização do mesmo, bem como a fiscalização de todos 
os atos e fases do certame. 

Art. 3° - Este Decreto entra em 
vigor na data da sua publicação, revogando as disposições 
em contrário. 

Publique-se. 	 Registre- 
se 	 Cumpra-se 

Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, 16 
de Maio de 2006. 

JOSÉ BISPO SANTOS 
Prefeito do Município 

CARLOS ANTÔNIO ANDRADE DASILVA 
Secretário da Administração 

DECRE10 136 DE 29 DE MAIO DE 2006 

"Regulamenta aquisição de bens permanentes, de 
consumo e serviços destinados a Administração Direta, 
Indireta e Furar/acionei do Município de Una, através de 
Pregão, tendo em vista o contido na Lei Federal 10.5W de 
/7 de julho de 2002 9.433 de 02 de março de 2005, e da 
outras providências". 

O PREFERI:, DO NIUNICiP10 DE UNA, 
Estado da Bahia, no uw de suas atrituições legais, confaddas, in 
cesu, pelo art. 77, inciso VI, da Lei Orgânica do lamicipio de Una 

CONSIDERANDO o disposb nos paragrafos 
primeiro e segundo do Artigo 2° da Lei Federal 10.520, de 17 de 
Julho de 2002, que permite a utlização de Pregão por meio de 
Tecnoloda de Irformação, com audio de Bobas de Mercadoria, 
mediante regUamentão, 

DECRETA: 

Art 1° — A Administração Pública MaJnicipal, 
Direta, Indireta e Fundacional, insftuida e mantda pelo Poder 
Público e as damas organiações sob o controle direto e irdireto do 
Municiai°, poderão otsenrar as deposições comidas no presente 
Decreto, para a aqubição de bens permanentes, de consumo e 
serviços, guando a modalidade de hcitação escorrida for o Pregão 
Público Betando ou Prenda institui pela Lei Federal 111520 
de julho de 2002. 

Art 2° — O Pregão Betara° será realizado 
em sessão púdica, por meio de sistema eletrónico que promova a 
comunicação por Internet. 

§ 1° — O sistema referido no caput utilizará 
recursos de criptografia e de autorticação que assegurem condções 
adequadas de segerança em bdas as etapa do certame. 

§ 2° — O Pregão Presendal será realizado em 
sessão púdica, na sede do Municio, com a presença ou não dcs 
licitantes que poderão emÀar suas propostas ao erdereço desta 
insfluição. 

3° — 0 Pregão atenra aos princípios da 
legalidade, da impessoalidade, da moraldada, da iguadade, da 
efidênda, da pudicidade, da probidade adninbtrativa, da vinculão 
ao instrurrento convocatório, do jUgamenb objefvo, da celeridade, 
da finalidade, da ramabildade, da propordonafdade, da 
compedividade, do justo preço, da sdetbridade e da comparação 
objetiva das proposta 

Art 3° — A fase preparatória da licitação na 
modalidade Pregão compete ao órgão da Admhistração Dreta, 
Indireta e Fundadonal, que encaminhará o peddo a Secretaria da 
Admiristração, por meio de processo adninistrativo, 
obrigatoriamente instruido de: 

I — descrição clara e precisa do objeto da 
lidtação, com defiricão das caracteristicas tecricas vedadas 
espedficações que, por excessiva Ratem ou frustrem a 
competição; 

II — valor estimado da aglisição, totá e 
individua decada item, quando foro CEBO; 

Segunda-Feira 
29 de maio de 2006 
19. Ano I • NI° 13 

Una Diário Oficial do 
MUNICÍPIO 

Esta edição encontra-se no site: www.una.ba.io.org.br  
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III - reserva orçamentaria e cronograma 
fisto-financeiro de clasemtolso, se for ocaso; 

IV - justacalva da necessidade da aquisição 
do objeto ou senAçcs; 

V - estabeledmento da critérios de 
aceitação das proposta, das °Agências de hatilitação e da I ação 
dos prazos e demais condições essenciás para o fomecimerto do 
objeto iodado. 

Art 4° - Os atos essendais do Pregão 
Eletrônico ou Presencial, serão documentados ou juntada no 
respectivo processo, cada mal opodunamente, compreendendo, 
sem prejuízo de atires: 

I -justificativa de contratação; 

Parágrafo Único - A equipe de apoio ao 
pregoeiro será integrada, em sua maioria, por servidores ocupantes 
de cargo efetivo, posto, graduação ou emprego púbico em órgão ou 
entidade da Adninistração Púbica e preferencialmerte pertencentes 
ao quadro permanente do órgão ou da entidade promotora do 
evento. 

Art 6° - São atdbtições do pregoeiro, entre 
outras: 

I - a condução da trabahos de recebirrento 
das propostas e dos lances; 

II - a anáise de aceitatilidade das proposta 
e sua dassilcação 

II - temo cortendo descrição detalhada do 
objeto, orçamedo estimativo de cisto e cronograma físico-financeiro 
de desembdso, se for ocaso; 

III - a hablitação dcs irteressados; 

IV - a adjudcação do objeto do certame ao 
tratante vercedoc 

III - garanta de reserva orçamentaia, com 
indicação das respechas rubricas; 

V - a coordenação cbs trabaltos da eqtipe 
de apoio. 

IV - autorização de abertura de 'citação; 

V - designação do pregoeiro e equipe de 
apoio; 

VI - parecer juddco; 

VII -edita e respeclvos anexos; 

VIII - minuta do termo de contrato ou 
instrumento equivalente, conforme o caso; 

IX - originais das propostas escrita, da 
documentação de habilitação anaisade e da documentos cne o 
instruirem; 

X - ata da sessão do Pregão, contendo, sem 
prejulm de outros, o registro dos licitantas credencbdos, da 
propostas escritas e verbais apnaentada, na ordem S classificação, 
da análise da documentação °dada para habiitação e dos recursos 
interposta; 

XI - comprovantes da pubicaão do aviso do 
edital do resultado da fonação, do extrato do contrato e da demais 
atos relaivos á pudbidacia do cedera, conbrrne o caso 

Parágrafo Único - A função de pregoeiro 
será exercida por detertor de cargo efetivo, pato, graduação ou 
emprego público em órgão ou entidade da Adrrinistração Pública do 
MunicIpio, por prazo indeterminado. 

Art 7° - Na fase externa do Pregão, que se 
iniciará com a convocação doe interessada, será otsenrado o 
seguinte: 

I - a convocação dos interessados será 
efetuada por meio de pubicação de aviso no órgão ofidal da 
Poderes do ~círio e, cmforme o vilto da ficitação, em jornal de 
grande ciculaão, facdtado seu processamento, também por meio 
eletrônico, nos termos do regilamento de que trata o artigo 40; 

II - o aviso a que se refere o inciso Iconterá a 
definição do objeto da licitação, a irdicação do boa e dos dia e 
horários para Leitura ou obtenção do edita completo e para o 
recebimento de propostas; 

III - o editei conterá a especlicaão da 
elementos deitados na forma do inciso ido artigo 7°, as normas que 
disciplinam o procedimento e a ninuta do contrato, quando for o 
caso; 

observado o segdnte: 

IV - o prazo ixado para a epresenteção das 
propostas, a ser contado a parir da pubicaão do aviso, não será 
inferior a crib dias úteis; 

I - a autoridade competente ou 	uele a 
quem foi delegada competSncia, o ordenador de despesas ou o 
agente encarregado da compra demonstrara a necessidade da 
contrafação, deitará o objeto cb certame, as e>dgêrcias de 
habilitaçfo, cs citédos de aceitação das propalas, as sarções por 
inadimplemento e as cláusula do contrato, inclusive os prazos para 
fornecimento, e designará, entre os servidores dos órgãos ou das 
entidades da adninistração púbica muricipal, o pregoeiro, com 
capadtação especilca, e sua &pipa deapolo; 

II - a deflação do objeto será precisa, 
suficiente e clara, vedadas as especificadas excessivas, 
irrelevantes ou desnecessárias, que imiem a compeIção; 

III - nos autos do procedimento, constarão ià 
jusificativa das delnições a que se refere o inciso I deste artigo e a 
elementos técriccs que as fundamentam, bem como o orçamento, 
elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitado, da bers 
ou serviços a serem licitados. 

V - no dia, na hora e no local designada, 
será realizada sessão púbica para recedmento das proposta, 
devendo o interessalo ou seu representante idanificar-se e, se foro 
caso, comprovar poderes para a formulação de propostas e para a 
prática da ates relativos ao certame; 

VI - aberta à sessão, os interessados 
entregarão os envelopes contendo a proposta comercial e os 
documenta de habilitação, e o pregoeiro dassiicará a proposta 
quanto ao preço; 

VII - no curso da sessão, o autor da oferta de 
valor mais baixo e os das ofertas cai preços ale 10% (dez por 
cento) superiores aquela poderão fazer novos laxes verbais e 
sucessivas, ata a proclamação cb vencedor, 

VIII - não havendo pelo menos trás ofertas 
nas condições delnidas ro inciso VII, poderão a autores das 
melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances 
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços obrecida; 

Art 5°- Na fase preparatória do Pregão, será 

Segunda-Feira 
29 de maio de 2006 
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IX — para julgamento e classificação das 
propostas, será adotado o cdtêio de menor preço, observados ca 
prazos madmos para fornecimento, as especlIcações técnicas e ca 
parâmetros mínimos de desernpenho e galidade definidos no elite; 

X — examinada a proposta classificada em 
primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir 
motivadamente a respeito de sua aceitablidade; 

XI — encenada a etapa compeitiva e 
ordenadas ás ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro 
contendo os documenta de habilftação do licitante que fiver 
apresentado a melhor proposta, para vedficaão do atendmento das 
condções fixadas no edital; 

XII — a habiltação far-se-á com a verificação 
de que o licitante está em &fação regubr perante as Fazenda 
Pública, a Seguridade Sodal e o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço - FGTS e com a comprovação de que atende as exigências 
do edital quanb à habilitação juridica e às quilificeções técnica e 
econónico-firanceira; 

XIII — verificado o aterdimenb das erigêncies 
fixadas no edtal, o idtante será declarado vencedor; 

XIV — se a oferta não for aceitável ou se o 
licitante desaterder as edgêndas cera habiitaão, o pregoeiro 
examinará as ofertas sutseqüentes e a quelificeção dos licitantes, na 
ordem de classifcação, e assim sucessivamente, afê a apuração de 
uma que atenda ao edital, sendo o respetivo lidtante dedarado 
vencedor, 

XV — nas situações previstas nos indscs X, 
XIV e XXI, o pregoeiro poderá negociar dretamente com o 
proponente para que seja obtido preço mdhor, 

XVI — dedarado o vencedor, que quer licitante 
poderá manifestar irrediata e molvadamente a interção de incorrer, 
apôs o que lhe será concedido o prazo de três dias úteis para 
apresentaçgo das razões do recurso, ficado os danais lidtantes 
desde logo Mimados para Epresentar contra-razões em iguei 
número de dias que começarão a correra partir do termino do prazo 
do recorrente, sendo-lhes asegurada vista imediata dcs autos; 

XVII — o acolNmento de recurso Importará a 
invalidação apenas doa ates irsuscetivels de aproveitamento; 

XVIII — a feta de marifestação imedata e 
motivada do icitante importará a decadência do direito de recurso e 
a adjudicação do °tato deleitação pdo pregodro ao vencedor; 

XIX — o prazo para decisão de recurso é de 
circo dia úteis, após o qual a autoridade competente fará a 
adjudtação ao licitante vencedor; 

XX — homologada a licitação pela autoridade 
competente, o adjudcatáio será cawocado para assirer o contrato 
no prazo definido em edital; 

XXI — se o licitante vercedor, convocado 
dentro do prazo de variado de sua proposta, rão cdebrar o 
contrato, aplicar-se-á o dbposto no incbo XIV. 

Art. 8° — É vedada a exigênda de: 

I — garantia de proposta: 

II — aquisição do edtal pelos idtantes, como 
condição para participação no certame; 

III — pagamento de taxas e emdumentcs, 
salvo os referentes a fomeclmenb do edital, que não serão 

superiores ao custo de sua reprodução gráfica e ao custo da 
utillação de necurscie de tecnologia da Informação, quando for o 
caso. 

Au. 9° — O prazo de validade das propostas 
será de sessenta disse outro não estiver fixado no edte. 

Art 10 — O licitante que deixar de entregar 
documentação eegida para o certame, apresentar documentação 
falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, 
comportar-se de modo irideineo ou cometer fraude fica ficará 
impedido de licitar e contratar com o Municbio e, se foro cao, será 
descrederciado do Cadastro Geral de Fomecedores do Municio de 
Una, pelo prazo de afêcinco anca, seu prejuízo das multas previstas 
em edite e em contrato e de derruis coni nações legab. 

Art 11 — Os atos esserciais do Pregão, 
incbsive os realizados por meies eletrônicos, serão documentados 
no processo respectivo, com vistas à afeição de sua regularidade 
pelos agetes de controle, ncs termos do regdamento presto no 
artigo 4°. 

Art. 12 — Apicamse, subsidariamente, para 
a modalidade de Pregão, as normas a Ui Federai n.° 8.666, de 2 
de junho de 1993, e da Lei n° 9.433,501 de maço de 2005. 

Art. 13 — O Pregão Eletrônico será conduzido 
pelo pregoeiro do órgão promotor da licitação, podendo contar com 
apoio tento e operacional de Bobas de Mercadorias, mediante 
prévio convênio, queatuará corro provedor do sbtema eletrônico. 

Art 14 — A Administração Direta, Indireta e 
Fundacional, quando optar pela redização do Pregão por terceiros, 
fixará o percentual de ate 2,5% (dos e meio por cento) do valor 
contratado, a titulo de taxa de operacionalização e uso de sisbma, 
devendo esta quanta ser descontada dretamente do licitante 
vencedor, em favor do terceiro contratado. 

Art 15 — Quando o Pregão Eletrônico for 
realizado com apoio técnico operaione de Bobas de Mercadoria 
será utilizado o Sstema Unificacb de Pregões de Bolse de 
Mercadorias ou outro sbtema integrado com as Bolsas e que 
manifestarem seu interesse formal em participarem e Bolsa 
conveniada, no prazo estipdado no Edital ou Aviso. 

Parágrafo Único— Os licitantes interessados 
somente poderão se fazer representar por intennádo 5 Bdsa e 
corretor para um mesmo lote. 

Art. 16 — Poderão paecipar dcs Pregões 
Públicos quesquer interessados 5 Undade 5 Federação por 
intermédio de seus representantes, qre atenderem ata requbitcs 
estabelecidos no Edtal e por corretores cadastrados na Boba 
conveniada, coando for ocaso. 

Art 17 - Serão previamente credenciados 
perante o provedor do sistema detrônico a autoridade compebnte 
do órgão promotor a licitação, o pregoeiro, cs membros da equipe 
de apoio, os operadores do sistema e cs licitates que pariceam do 
Pregão Eletrórico. 

§ 1° — O credercianento dar-se-á roda 
atribuição de chave de idenIficação e de senha, pessoa e 
intransfedvel, para acesso ao sbtema eletrônico. 

§ 2° — No caso de Pregão promovido por 
Bolsa de N'ercadorias, o credendamento cb licitante, bem asim a 
sua maiutenção, dependerá de registro cadastre atualizado no 
Sisterna de Cadastramento Unificado de Fornecedores —SICAF, que 
também sere recitisito obrigatnio para fira de haidaão. 

§ 3° — A chave de ide:Meação e a senha 
poderão ser utilizadas em qualquer Pregão Eletnõrico, salvo quando 
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cancdada por sdbiteção do crederciado ou em virtude de 
inabilitação perante o SICAF. 

§ 4°- A perda da serha ou a quebra de sigio 
deverão ser comuricadas imedato ao provedor do sistema, para 
imediab bloqueio de acesso. 

§ 5° - O uso da senha de acesso pdo 
lidtante e de sua resporsablidade exclusiva, induincb qualquer 
transação efetuada diretamente o por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistarna ou ao órgão promotor da licitação 
responsatihdade por eventuais danos decorrente de uso irdeÀdo da 
senha dnda que por terceiros. 

§ 6°- O credendamentojunto ao provedor do 
sistema irrpita a responsatilidade legal do ldtante ou seu 
representante legal e a presunção de sua capaddade técnba para 
realização da trarsação inerente ao Pregão Eletn5rico. 

Art 18 - O licitante será 'impensável por 
todas ra trarsações cite iriam efetuada em seu nome no sitema 
eletrônico, assurrindo cano firmes e verdadeiras suas proposta e 
lances. 

Parágrafo Único - incumbirá ainda ao 
lidtante acompahar as operações no sistema eletn5rico durante a 
sessão púbica do Pregão, ficando respcnsavel pdo ônus decorrente 
da perda de negódos diante da inobservânda de quaisquer 
mensagers enitides pdo dsterre ou de sua desconexão. 

Art 19 - A sessão púdica do Pregão 
Eletrônico será regida pelas fneerna3 regras da Lei Federal 10520, 
de 17 de jaho de 20C2, id 9.433 de 02 de março de 2005 e pelo 
seguinta: 

I - do aviso e do edtal deverão constar o 
endereço eletn5nico onde ccomará a sessão púdica, a data e hora de 
sua realização e a indicação de que o pregão será realizado por 
meio de sistema eletrônico; 

II - todas as referências da tempo no edita, 
no aviso e durante a SE6SãO pública observarão obrigatoriamente o 
horário de Bradá - DF e, dessa forma, serão regsbadas no sistema 
eletrônico e na dccumentação rebtiva aocertame. 

III - os icantes cu seis representantes 
legais deverão estar previamente credenciados junto ao órgão 
provedor, no prazo minimo de 02(dois) dias úteis ante da data de 
realização do Pregão; 

IV - a participação no Pregão dar-se-á por 
meio da digitação da senha privativa do licitante e subseqüente 
encambhamento de propostas de preço em data e horário previstos 
no edita, excksivamente por meio do sistema eletn5rico; 

V - como regrisito para a partidpação no 
Pregão, o licitarte deverá marifestar, em campo próprio do sistarna 
eletrônico, o pelo conhecirrento e atendmento 	eudgênclas de 
habdtação pnavistas no edtal; 

VI - no caso de contrafação de serviços 
comuns, as plarilhas de custos previstas no edita deverão ser 
encaminhadas em formulado eletrtirico especirco, juntamente cem a 
proposta de preço; 

VII -a partir do horário previsto no editai, terá 
inido a sessão pública do Pregão Eletrórico, com a dvtrigeção dse 
propostas de preço recai:ides e em perfeita conscnânda com as 
espedficações e concfções de fomecimerto detalhadas pelo edita; 

VIII - aberta a etapa competifva, os licitantes 
poderão encaninhar terces excitsivamente por mdo do sishma 

eletrónbo, sendo o licitante imedatamerte informado do seu 
recebimento e respectivo horário de regstro e valor, 

IX - ce licitantes poderão oferecer lances 
sucessivos, observado o horário fixado e as regras e aceitaão dce 
meSMC6; 

X - só serão aceitos os lances cdos vabres 
forem inferiores ao atimo lance que tenha sido anteriormente 
registrado no sistema; 

XI - não serão aceites dois ou mais lances de 
mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 
primeiro lugar, 

XII - durante o transcurso da sessão púdica, 
os Icitantes serão informados em tempo real, do valor do menor 
lance registrado que tenha sdo apresentado pdos demas Mantes, 
vedada a idendicação do detentor do lance; 

XIII - a etapa de lances da SESSãO pudica, 
prevista em editai, será ercerrada medante aviso de fechamanto 
iminenb dos lances, enitido por dedsão do pregoeiro e subsecgente 
transcurso do prazo de trinta minutos, findo o qual será encerrada a 
recepção de lances ; 

XIV - no caso o previsto no indso antertsr, o 
pregoeiro poderá encamithar, pelo sistema detrônico, 
contraproposta dretamente ao licitante que tenha apresatado o 
lance de meror,  valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim 
decidr sobre sua aceitação; 

XV - o pregceim arundarà o licitante 
vencedor imediatamente EpelS o ercerramento da etapa de sessão 
publica ou, quando for o caso, apto negociação e decisão peio 
pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor; 

XVI - como requisito para a celebração do 
contrato, o vencedor devera apresentar o dccumento originei ou 
cópia autenticada dcs dccumentce de habitação; 

XVII - os procedknentos para interposição de 
recurso, compreendda a manifestação pntwia do licitaria, durante a 
sessão púbica, o emamiMamento de memorial e de eventuais 
contra-razões pelos demais licitantes, serão reaizados 
exclusivamente no knbito do sistema eletrórico, em formigado 
próprio; 

XVIII - encerrada a etapa de lances da 
sessão pública, o idtante detentor da melhor oferta deverá 
comprovar, de imedato, a situação de tebiltação regular, 

XIX - a indicação do lance vencedor, a 
classificação dcs larces apresentados e dernds Informações 
relativas á sessão publica do Pregão constarão de ata dvulgada no 
SiShMa eletrônico. 

Art 20 - Constatado o atendmento das 
erágências fixadas no edtal, o licitante será dacbrado vencedor, 
sendo-lhe adj ud cada o objeto do certame. 

Art. 21 - A deciaraçãs falsa relativa ao 
cumprimente dce requisites de habliteção, sdeitarà o licitante ás 
sanções previstas no Art. 7° da Lei Federal 10520/2002 e legislação 
pertinente. 

Art. 22 - No caso de desconexão com o 
pregoeiro, no decorrer da etapa competilva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível acs licitantes para a 
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, sua 
atuação no certame sem prejtizo dos atos realizados. 
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Parágrafo Único — Quando a desconexão 
persislr por tempo superiora dez minutos, a sessão do Pregão será 
suspensa e terá reinicio somente apôs comunicação expressa acs 
participantes. 

Art. 23 — Compete à Secretaria da 
AdmIristração, estabelecer norrnm e orientecbes complemeneres 
sobre a matéria regulada reste Discreto, bem como resolver os 
case omissos. 

Art. 24 — Este Decreto entra em vigor na data 
da sua publicação, revogando as cisppsições em contrário. 

Publique-se. 	 Registre-se. 
Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Munidpal da Una, Baila, 29 de Maio de 2006. 

JOSÉ BISPO SANTOS 
Prefeito do Município 

CARLOS ANTONIO ANDFtADE DA SILVA 
Secretário da Administração 
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• A População tem o direito 

de conhecer as ações do Gestor. Pensando 

nisso, foi criado o Diário Oficial próprio, um 

instrumento para a transparência da gestão. 

Lei exige que todo gestor publique seus 
atos no seu veículo oficial para que a 
gestão seja mais transparente. 
A Imprensa Oficial cumpre esse papel. 

Imprensa Oficial 
a publicidade legal 

levada a sério 
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DECRETO N° 173 de 30 de Dezembro de 2013 

"Regulamenta o Sistema de Registro de 
Preços, previsto no art. 15 da Lei n° 8.666, 
de 21 de junho de 1993". 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais conferidas, in casu, pelo art. 77, inciso VI, da Lei Orgânica do 
Município de Una e nos termos do disposto nos arts. 15 e 118 da Lei n° 8.666, de 21 
de junho de 1993, e no art. 11 da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1° - As contratações de serviços e a aquisição de bens, quando 
efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços - SRP, no âmbito da Administração 
Pública Municipal Direta e Indireta, obedecerão ao disposto neste Decreto. 

Art. 2° - Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes 
definições: 

I- sistema de registro de preços - conjunto de procedimentos para registro 
formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para 
contratações futuras; 

II- ata de registro de preços - documento vinculativo, obrigacional, com 
característica de compromisso para futura contratação, em que se registram 
os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem 
praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e 
propostas apresentadas; 

III- órgão gerenciador - órgão ou entidade da Administração Pública Municipal 
responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de 
preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente; 

IV- órgão participante - órgão ou entidade da Administração Pública que 
participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e 
integra a ata de registro de preços; 

V- órgão não participante - órgão ou entidade da Administração Pública que, 
não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os 
requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de preços; 
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VI- fornecedores - empresas vencedoras de item ou itens em licitação pública, 
através do sistema de registro de preços e que tenham seus preços 
registrados e/ou classificados; 

VII- compras corporativas - as aquisições ou contratações de serviços globais de 
determinados serviços e bens de uso comum, visando o suprimento de vários 
órgãos ou entidades. 

§ 1° - A Secretaria da Administração, através de seu órgão 
competente, é o órgão gerenciador dos registros de preços realizados para atender 
aos órgãos da Administração Direta. 

§ 2° - Em se tratando de compras corporativas, a Secretaria da 
Administração, através de seu órgão competente, será o gerenciador dos registros 
de preços, inclusive, nos casos de serem realizados pelas entidades da 
Administração Indireta. 

§ 3°- Os Registros de Preços da Administração Indireta poderão ser 
realizados pelas respectivas entidades, competindo à Secretaria da Administração 
supervisionar os parâmetros econômicos da contratação, dependendo de 
autorização prévia desta Secretaria quando se tratar de registro de preços para 
atender às compras corporativas, nos termos de regulamentação específica. 

Art. 30  - O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas 
seguintes hipóteses: 

I- quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 
contratações frequentes; 

II- quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas 
parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de 
medida ou em regime de tarefa; 

III- quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços 
para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de 
governo; 

IV- quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o 
quantitativo a ser demandado pela Administração. 

CAPÍTULO II 
DA INTENÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 

Art. 4°- A intenção para Registro de Preços será formalizada através 
da Solicitaçõo de Compras ou Contratação de Serviços (SCC). 
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CAPÍTULO III 
DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

Art. 50  - Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos 
de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte: 

I- registrar sua intenção de registro de preços; 

II- consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, 
promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos 
básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e 
racionalização; 

III- promover os atos necessários à instrução processual para a realização do 
procedimento licitatório; 

IV- realizar pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da 
licitação e consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos 
órgãos e entidades participantes; 

V- confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a 
ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de referência ou 
projeto básico; 

VI- realizar o procedimento licitatório; 

VII- gerenciar a ata de registro de preços; 

VIII- conduzir eventuais renegociações dos preços registrados; 

IX- aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes de infrações no procedimento licitatório; 

X- aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços 
ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas 
próprias contratações. 

Parágrafo único - O órgão gerenciador poderá solicitar auxílio 
técnico aos órgãos participantes para execução das atividades previstas nos incisos 
III, IV, VI e VII deste artigo. 

CAPÍTULO IV 
DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE 
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Art. 6° - O órgão participante será responsável pela manifestação 
de interesse em participar do Registro de Preços, providenciando o 
encaminhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa de consumo, local de 
entrega e, quando couber, cronograma de contratação e respectivas 
especificações ou termo de referência ou projeto básico, nos termos da Lei n° 8.666, 
de 21 de junho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e da legislação 
municipal atinente à matéria, adequado ao registro de preços do qual pretende 
fazer parte, devendo ainda: 

I- manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da Solicitação 
de Compras ou Contratação, sua concordância com o objeto a ser licitado, 
antes da realização do procedimento licitatório; 

II- tomar conhecimento da Ata de Registros de Preços, inclusive de eventuais 
alterações, para o correto cumprimento de suas disposições. 

Parágrafo único - Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a 
ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do 
pactuado na Ata de Registro de Preços ou do descumprimento das obrigações 
contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências 
ao órgão gerenciador. 

CAPÍTULO V 
DA LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 

Art. 7° - A licitação para Registro de Preços será realizada na 
modalidade de concorrência, do tipo menor preço, nos termos da Lei n° 8.666, de 
21 de junho de 1993, ou na modalidade de pregão, nos termos da Lei n° 10.520, de 
17 de julho 2002, e será precedida de ampla pesquisa de mercado. 

Parágrafo único - O julgamento por técnica e preço poderá ser 
excepcionalmente adotado a critério do órgão gerenciador e mediante despacho 
devidamente fundamentado do Secretário da Administração. 

Art. 8° - O órgão gerenciador poderá distribuir os itens do objeto em 
lotes, quando técnica e economicamente viável, para possibilitar maior 
competitividade, observados o prazo e o local de entrega ou de prestação dos 
serviços. 

Parágrafo único - No caso de serviços, a divisão se dará em função 
da unidade de medida adotada para aferição dos produtos e resultados, e será 
observada a demanda específica de cada órgão ou entidade participante do 
certame. 
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Art. 90  - O edital de licitação para Registro de Preços observará o 
disposto na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e na Lei n° 10.520, de 17 de julho de 
2002, e contemplará, no mínimo: 

I- a especificação ou descrição do objeto, que explicitará o conjunto de 
elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para a 
caracterização do bem ou serviço, inclusive definindo as respectivas 
unidades de medida usualmente adotadas; 

II- estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e 
órgãos participantes; 

III- a previsão de contratação por órgãos não participantes, observado o limite 
do quíntuplo de adesões previsto no § 4° do art. 22, no caso de o órgão 
gerenciador admitir adesões; 

IV- condições quanto ao local, prazo de entrega, forma de pagamento, e nos 
casos de serviços, quando cabível, frequência, periodicidade, características 
do pessoal, materiais e equipamentos a serem utilizados, procedimentos, 
cuidados, deveres, disciplina e controles a serem adotados; 

V- prazo de validade do registro de preço, observado o disposto no caput do 
art. 12; 

VI- órgãos e entidades participantes do Registro de Preço; 

VII- modelo de planilha de custo e minuta de contrato, quando cabível; 

VIII- penalidades por descumprimento das condições; 

IX- minuta da Ata de Registro de Preços como anexo; 

X- realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da 
vantajosidade. 

Parágrafo único - O edital poderá admitir, como critério de 
julgamento, o menor preço aferido pela oferta de desconto sobre tabela de preços 
praticados no mercado, desde que tecnicamente justificado. 

Art. 10 - Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes 
poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem 
classificado. 

Parágrafo único - A apresentação de novas propostas para atender 
ao disposto neste artigo não prejudicará o resultado do certame em relação ao 
licitante mais bem classificado. 
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CAPÍTULO VI 
DO REGISTRO DE PREÇOS E DA VALIDADE DA ATA 

Art. 11 - Após a homologação da licitação e desde que previsto no 
edital de licitação, o Registro de Preços observará, entre outras, as seguintes 
condições: 

I- será incluído, na respectiva ata da licitação, o registro dos licitantes que 
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante 
vencedor na sequência da classificação do certame; 

II- o preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal 
da Prefeitura de Una e ficará disponibilizado durante a vigência da Ata de 
Registro de Preços; 

III- a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser 
respeitada nas contratações. 

§ 1° - O registro a que se refere o inciso I tem por objetivo a 
formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da 
ata, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21. 

§ 2°- Serão registrados na Ata de Registro de Preços, nesta ordem: 

I- os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa 
competitiva; 

II- os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceitado cotar seus bens 
ou serviços em valor igual ao do licitante mais bem classificado. 

Art. 12 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será 
superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 30 
do art. 15 da Lei n°8.666, de 21 de junho 1993. 

§ 1° - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela 
ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 10 do art. 65 da Lei 
n°8.666, de 1993. 

§ 2° - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro 
de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no 
art. 57 da Lei n°8.666, de 1993. 

§ 3° - Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços 
poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei n°8.666, de 1993. 
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§ 40  - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços 
deverá ser assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 

CAPÍTULO VII 
DA ASSINATURA DA ATA E DA CONTRATAÇÃO COM FORNECEDORES REGISTRADOS 

Art. 13 - Homologado o resultado da licitação, os fornecedores 
classificados, observado o disposto no art. 11, serão convocados para assinar a ata 
de registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no instrumento 
convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
Administração. 

Parágrafo único - É facultado à Administração, quando o 
convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições 
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado. 

Art. 14 - A Ata de Registro de Preços implicará compromisso de 
fornecimento nas condições estabelecidos, após cumpridos os requisitos de 
publicidade. 

Parágrafo único - A recusa injustificada de fornecedor classificado 
em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido neste artigo, ensejará a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidos. 

Art. 15 - A contratação com os fornecedores registrados será 
formalizada pelo órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, 
emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro 
instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993. 

Art. 16 - A existência de preços registrados não obriga a 
Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para 
a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em 
igualdade de condições. 

CAPÍTULO VIII 
DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

Art. 17 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência 
de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o 
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as 
negociações junto aos fornecedores, com apoio dos órgãos participantes, 
observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da 
Lei n°8.666, de 1993. 
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Art. 18 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará 
os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 
pelo mercado. 

§ 1° - Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos 
valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem 
aplicação de penalidade. 

§ 2° - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem 
reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

Art. 19- Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços 
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 
poderá: 

I- liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; 

II- convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 

Parágrafo único - Não havendo êxito nas negociações, o órgão 
gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando 
as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

Art. 20 - O registro do fornecedor será cancelado quando: 

I- descumprir as condições da Ata de Registro de Preços ou exigências do 
instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços; 

II- não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

III- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; 

IV- sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666, 
de 1993, ou no art. 7° da Lei n° 10.520, de 2002. 

Parágrafo único - O cancelamento de registros nas hipóteses 
previstas nos incisos I, II e IV deste artigo, será formalizado por despacho do órgão 
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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Art. 21 - O cancelamento do Registro de Preços poderá ocorrer por 
fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

I- por razão de interesse público; 

II- a pedido do fornecedor. 

CAPÍTULO IX 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO 

OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES 

Art. 22 - Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de 
Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão 
ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador. 

§ 1° - Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de 
Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão 
consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação de anuência quanto à 
adesão. 

§ 2° - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de 
Preços, observadas as condições nela estabelecidos, optar pela aceitação ou não 
do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações 
presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e 
órgãos participantes. 

§ 30_ As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este 
artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro 
de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

§ 40_ O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo 
decorrente das adesões à Ata de Registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro 
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do 
número de órgãos não participantes que aderirem. 

§ 5°- O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata 
após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da Ata. 

§ 6° - Compete ao órgão não participante os atos relativos à 
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente 
assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, 
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em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão 
gerenciador. 

§ 70  - Os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal 
poderão contratar mediante o uso de Ata de Registro de Preços de órgão ou 
entidade de qualquer esfera da Administração Pública que possua orçamento 
igual ou superior ao do Município de Una, cumpridos os seguintes requisitos: 

I- comprovação da vantajosidade dos preços registrados, apurada pelo órgão 
ou entidade interessada; 

II- prévia consulta e anuência do órgão gerenciador da Ata; 

III- aceitação, pelo fornecedor, da contratação pretendida, condicionada ao 
cumprimento do compromisso assumido na Ata de Registro de Preços; 

IV- manutenção das mesmas condições do Registro, inclusive as negociações 
promovidas pelo órgão gerenciador; 

V- limitação da quantidade a 100% (cem por cento) dos quantitativos 
registrados na Ata; 

VI- autorização prévia da Secretaria da Administração, por seu órgão 
competente; 

VII- formalização do compromisso entre o órgão aderente e o fornecedor, 
mediante Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços ou Contrato. 

CAPÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 23 - A Administração utilizará recursos de tecnologia da 
informação na operacionalização do disposto neste Decreto e automatizará 
procedimentos de controle e atribuições do órgão gerenciador e participantes. 

Art. 24 - A Secretaria da Administração editará normas 
complementares a este Decreto. 

Art. 25 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Una, Bahia, em 30 de Dezembro de 2013. 

DIANE BRITO RUSCIOLELLI 	 ALBERTO SHINJI KITAOKA 
Prefeita Municipal 	 Secretário da Administração 
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

UNA — BA - Estado da Bahia 
ESTADO DA BAHIA 

Pregão 059/2021 

Menor Preço por Lote 

Sistema de Registro de Preços cfs% 

OBJETO RESUMIDO: 

AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA 
ESCOLAR COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA 
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 
Secretarias Interessadas: Secretaria Municipal de Educação 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672,605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690- 

000. 

Retirada dos Editais: 
Comissão Permanente de Licitação — Prefeitura Municipal de Una 
Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-218 
E-mail: licitacoes©una.ba.gov.br  

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 
DATA: 08/10/2021 
HORÁRIO: 08:00 

Apresentação e Abertura dos envelopes: 
Pregoeiro e Comissão de Apoio 

Fundo Municipal de Educação de Una - FMEU 
Rua Agenor Miranda, 70— Centro — CNPJ 30.020.830/0001-41, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

E-mail: educação@una.ba.gov.br  - Tel. (73)-3236-2021/2022/2023 — Fax. (73) 3236-2186 



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

UNA — BA - Estado da Bahia ESTADO DA BAHIA 

Pregão 059/2021 
Menor Preço por Lote 

Sistema de Registro de Preços 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL No 059/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 166/2021 

O Município de Una-Bahia, torna público aos interessados, que por intermédio do seu 
Pregoeiro Oficial designado pelo Decreto no. 023 de 02 de janeiro de 2021, que fará 
realizar no dia 08 de outubro de 2021, às 08:00hrs, no Prédio da Prefeitura, situada na 
Praça Dr. Manoel P. de Almeida, n°. 14, centro, Una — Bahia, licitação sob a modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, para o Sistema de Registro 
de Preços objetivando a AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 
SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR COMO PARTE INTEGRANTE 
DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. Esta licitação reger-
se-á pelas disposições da Lei Federal no 10.520/2002, Decreto Municipal no 136/2006, 
Lei Complementar no 123/2006, e subsidiariamente na Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações e nas condições deste Edital. 

1. OBJETO 

1.1. O presente Pregão tem por objeto AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR COMO 
PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, 
conforme especificações e condições constantes do Anexo I deste Edital. 

1.2. É responsabilidade do contratado assegurar a qualidade físico-química e sanitária 
do objeto licitado. 

1.3. Os produtos entregues estarão sujeitos a controle de análise laboratorial, por 
amostragem, ficando o pagamento condicionado ao resultado, nos termos da 
Resolução FNDE no. 002, de 10 de janeiro de 2002. 

1.4. Os transportes dos alimentos perecíveis deverão ser feitos em veículos fechados, 
isotérmico ou refrigerado, no sentido de garantia a integridade e a qualidade a fim de 
impedir a contaminação e deterioração do produto. 

1.5. Será exigida a apresentação de amostras na forma do item 8.6 do edital, 
para os itens da merenda escolar com a indicação "amostra exigida", 
constantes do Anexo I. 

1.6. O Fundo Municipal de Educação não se obriga a contratar o total de quantitativos 
ora previstos, mas somente aqueles que forem efetivamente necessários, segundo 
requisição emitida pela Secretaria Municipal de Educação. 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1. Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas que se fizerem 
representadas por pessoa devidamente credenciada, atenderem a todas as exigências 
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de habilitação contidas neste edital e seus anexos e que pertençam ao ramo de 
atividade pertinente ao objeto licitado. 

2.2 Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas 
temporariamente de participar e de licitar com a Administração Pública ou ainda as 
declaradas inidõneas, na forma das leis e regulamento citados neste Edital. 

2.3 Em consonância com as disposições legais retro citadas fica impedida de participar 
desta licitação e de contratar com a Administração Pública a pessoa jurídica 
constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja 
sofrido penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
ou tenha sido declarada inidônea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao 
da empresa punida. 

2.4. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza 
ou condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como 
representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais 
previstas em lei. 

3. REGÊNCIA LEGAL DA LICITAÇÃO 

3.1. Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais no. 
10.520/02 e 8.666/93, no que for pertinente do Decreto Municipal de Regulamentação 
do ato n°. 136/2006 e 173/2013, Lei complementar 123/2006. A Secretaria Municipal 
de Educação, conforme determina o art. 2°. do Decreto Municipal 173/2013, será o 
ÓRGÃO GERENCIADOR responsável pelo conjunto de procedimentos para o Registro 
de Preços. As demais secretarias do município serão denominadas ÓRGÃOS 
PARTICIPANTES. É facultado a outros órgãos ou entidades da Administração Pública, 
atendido os requisitos da norma, fazer adesão à Ata de Registro de Preços como 
ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES. 

4. CREDENCIAMENTO 

4.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto à Pregoeiro por 
um único representante que, devidamente munido de documento que o credencie a 
participar deste procedimento licitatário, venha a responder por sua representada, 
devendo, ainda no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo cópia 
autenticada a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente ou cópia simples 
acompanhada do original para ser autenticada pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio. 

4.2. O credenciamento far-se-á mediante a apresentação de procuração por 
instrumento público ou particular com firma reconhecida, atribuindo-lhe poderes para 
formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, em nome do proponente. 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 exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura. 

* Quando apresentada procuração particular deverá ser anexada cópia do estatuto ou 
contrato social. 
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4.3. Após o credenciamento, os licitantes deverão entregar ao pregoeiro a declaração 
de pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação (anexo V deste 
edital), os envelopes da proposta de preços (envelope A) e dos documentos de 
habilitação (envelope B), não sendo mais aceitas novas propostas. 

4.4. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da 
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.2.2.1 a 
6.2.2.5, deste edital, deverão apresentar, fora dos envelopes, nesta, declaração, 
firmada por contador ou representante legal da empresa, de que se enquadra como 
microempresa ou empresa de pequeno porte (Anexo VI). 

4.5. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta, nos 
termos da legislação citada e deste edital, bem como a ausência do Credenciado, em 
qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante por ele 
representada, salvo por autorização expressa do Pregoeiro. 

5. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A" 

5.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e 
rubricado pelo representante legal da empresa ou por seu mandatário identificado 
como Proposta de Preços, endereçada ao Pregoeiro, conforme exemplo: 

ENVELOPE "A" - PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

PREGÃO No xxx/2021 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

CNPJ N° XXXX 

5.2. Estar datilografada ou impressa por processo eletrônico em uma via, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datadas e assinadas, conter os dados 
cadastrais, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), 
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5.3. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, marca ou 
fabricante, rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste Edital e Anexo, não 
se admitindo propostas alternativas. 

5.4. Apresentar o preço para a quantidade total demandada, do(s) lote(s), descrito no anexo 
I deste edital, expresso em real, com apenas duas casas decimais. 

5.5. Os preços cotados deverão ser referidos à 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. 

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

5.7. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a 
contar da data da apresentação da proposta. 

5.8. A responsabilidade quanto aos serviços ofertados é exclusivamente do licitante, que 
deverá certificar-se se o mesmo atende as exigências do instrumento convocatório sob pena 
de, em caso negativo, sofrer as sanções previstas no item 14. 

5.9. A(s) proposta(s) de preço(s) vencedora(s), deverá(ao) ser formulada(s) 	e 
apresentada(s) na proposta comercial, com preços atualizados e com redução proporcional 
aos em conformidade com os lances eventualmente ofertados, no prazo de 01 (um) dia útil, 
após encerramento da sessão. 

5.10. A licitante deverá apresentar declaração expressa de que não estar impedida de licitar 
ou contratar com a Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito 
privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas. 

5.11. A falta de data e/ou rubrica na proposta somente poderá ser suprida pelo 
representante legal presente à reunião de abertura do Envelope Proposta. 

5.12. A falta do CNP] e/ou endereço completo poderá ser suprida, também, por aqueles 
constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope da Documentação de 
Habilitação. 

5.13. Não serão levadas em consideração as propostas que fizerem referência às de outros 
licitantes ou que apresentem qualquer oferta de vantagem não prevista, tal como proposta 
alternativa. 

5.14. As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo pregoeiro, caso contenham 
erros de soma e/ou multiplicação, bem como divergências entre o preço unitário e o total, 
hipótese 	em 	que 	prevalecerá 	sempre 	o 	primeiro. 
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5.14.1 Sendo constatado, mesmo após a contratação, que houve falsidade na retro 
mencionada declaração, a licitante ou contratada sujeitar-se-á às sanções previstas no item 
14 deste edital. 

5.15. Os serviços ofertados deverão possuir garantia de qualidade, obedecendo aos padrões 
exigidos por lei, cujo fornecedor deverá declarar expressamente, em sua proposta, esta 
condição. 

6. HABILITAÇÃO - ENVELOPE B 

6.1. As licitantes deverão incluir no Envelope B — HABILITAÇÃO a documentação exigida no 
Item 6.2 deste Edital que poderá ser apresentada em original, cópia autenticada ou cópia 
simples acompanhada do original para ser autenticada pelo Pregoeiro ou sua equipe de 
apoio, em envelope lacrado, no qual possam ser identificados o nome ou razão social, 
modalidade, número e data da licitação, além da expressão Habilitação, podendo o 
Pregoeiro, antes da homologação, solicitar o documento original para verificação. 

ENVELOPE "B" — HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

PREGÃO No xxx/2021 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

CNPJ N° XXXX 

6.2. Na habilitação exigir-se-é dos interessados: 

6.2.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação do ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado da documentação pertinente à 
investidura de seus atuais administradores nos respectivos cargos. 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos 
documentos da eleição de seus atuais administradores; 
c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de 
diretoria em exercício; 
d) Cópia autenticada do CPF e RG dos sócios; 

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

6.2.2. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos 
seguintes Documentos: 

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

b) prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 
licitante; 
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c) prova de regularidade junto à Fazenda Federal, do domicilio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente na forma da Lei e com a Procuradoria da Fazenda Nacional, através da Certidão 
Negativa da Dívida Ativa da União, sendo este último datado dos últimos 60 dias, desde que 
outro prazo não esteja estipulado neste documento; 

d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da 
Certidão Negativa de Débitos/CND e do Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), 
mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF; 

e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - CNDT, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943. 

6.2.2.1. A microempresa e a empresa de pequeno porte, que atender ao item 5.15, que 
possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 
6.2.2, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, , que comprove a sua regularidade em cinco dias úteis, a da sessão em que foi declarada 
como vencedora do certame. 

6.2.2.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por 
igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de 
forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

6.2.2.3. Ocorrendo à situação prevista no item 6.2.2.1, a sessão do pregão será suspensa, 
podendo o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, 
ficando os licitantes já intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o 
Julgamento da habilitação. 

6.2.2.4. O benefício de que trata o item 6.2.2.1 não eximirá a microempresa, a empresa de 
pequeno porte, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma 
restrição. 

6.2.2.5. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 6.2.2.1, implicará na 
inabilitação do licitante. 

6.2.3. Qualificação Econômica e Financeira. 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede 
do licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 60 (sessenta) dias anteriores 
à data da realização da licitação, prevista no preâmbulo deste edital, caso o documento não 
consigne prazo de validade. 

c) Certidão Simplificada da JUCEB; 

d) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses 
da data da apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios. O licitante apresentará, conforme o caso, publicação do Balanço ou cópia 
reprográfica das páginas do Livro Diário onde foram transcritos o Balanço e a Demonstração 
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de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta 
Comercial. 

6.2.4. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes 
documentos: 

a) Cópia autenticada do Alvará (Licença Sanitária) de funcionamento expedido pela 
Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal de sua competência; 

b) Alvará de Funcionamento do Município sede da Empresa; 

c) O proponente deverá apresentar atestado de capacidade técnica ou declaração expedida 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante forneceu os 
serviços pertinentes e compatíveis em quantidade e qualidade com o objeto deste certame. 

6.2.5. Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do 
art. 70  da Constituição Federal, para os fins do disposto na Lei Federal n. 8.666/93 e 
10.520/02, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, se for o caso, o emprego de menor 
a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme modelo constante do Anexo IV deste 
Edital. 

6.2.6. Declaração de que não possui fato superveniente impeditivo para a habilitação. 

6.2.7. Quaisquer documentos e certidões que não contiverem data de validade explícita 
serão considerados válidos por um período de 60 (sessenta) dias, a contar da data de suas 
emissões. 

6.2.8. Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

6.2.9. Sob hipótese alguma será aceita a inclusão de documento de habilitação que não 
estiver dentro do respectivo envelope, devidamente lacrado. 

6.2.10. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o proponente 
inabilitado. 

6.2.11. Os documentos exigidos para habilitação, se emitidos pela internet, poderão ter sua 
autenticidade confirmada nos respectivos sites, no momento da fase de habilitação, ficando 
estabelecido que, havendo discordância entre o documento apresentado e a verificação na 
internet, prevalecerá a segunda. 

7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO por lote. 

7.1.1. O Município poderá revogar itens do lote vencedor, se for o caso, cujo valor esteja 
com preços excessivos, superfaturado ou, ainda, por interesse da administração, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado. 
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7.2. A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão, com a 
divulgação das propostas de preços recebidas e em consonância com as especificações e 
condições detalhadas pelo edital. 

7.3. Não se considerará qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital. 

7.4. O Pregoeiro selecionará a proposta de menor preço e aquelas que tenham apresentado 
valores sucessivos e superiores em até 10 °h (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 subseqüentes a de menor preço, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos, até o máximo de 03 (três), para participarem da 
sessão pública de lances verbais. 

7.5. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o Pregoeiro selecionará todas as 
propostas em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais. 

7.6. 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 Pregoeiro negociar, visando obter preço melhor. 

7.7. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá 
suspender a sessão do pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 03 
(três) dias úteis, para o recebimento de novas propostas. 

8. ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS 

8.1. Após a classificação das propostas, o pregoeiro 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. 

8.2. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor 
inicialmente proposto. O Pregoeiro poderá determinar valor mínimo para os lances. 

8.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 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. 

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

8.5. Sendo aceitável a oferta, será verificado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, o 
atendimento das condições habilitatórias deste licitante, com base na documentação 
apresentada. 

8.6. Encerramento etapa competitiva e apresentação de amostras: 

8.6.1. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o(a) Pregoeiro(a) 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 
motivadamente a respeito. 
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8.6.2. O (a) Pregoeiro (a) poderá formular contraproposta ao licitante que ofertou o lance de 
menor preço, para que possa ser obtida melhor proposta, bem como decidir sobre sua 
aceitação. 

8.6.3. O licitante provisoriamente classificado em 1° lugar, após as fases de lances 
verbais e análise de habilitação, deverá apresentar amostras dos produtos cotados 
à Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Nutrição, cuja a responsável 
é a Sra. NOELMA RODRIGUES PEREIRA, nutricionista CRN-5 N0. 3988. As amostras 
deverão ser entregues até o dia 13/10/2021, no Prédio do Fundo Municipal de 
Educação de Una-BA, rua Agenor Miranda, 70 - Centro. 

8.6.4. As amostras, em plena validade, deverão ser entregues identificadas com 
etiquetas autocolantes, constando o nome da empresa e o número do item a que se 
referem. 

8.6.4.1. A nutricionista do Departamento de Nutrição da FMEU, realizará a análise 
das amostras e emitirá parecer técnico aprovando ou reprovando o produto. 
Verificado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, a amostra será 
aprovada e o proponente será declarado vencedor 

8.6.4.2. O Julgamento das amostras será realizado em dia e horário definidos na 
sessão do pregão, mediante análise dos critérios elencados no "Anexo I", sendo 
facultada a presença do licitante e de eventuais interessados. 

8.6.4.3 Após o julgamento das amostras o licitante terá o prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas para retirá-las. 

8.6.5. Caso a(s) amostra(s), da (s) empresa(s) que ofertou(ram) o menor preço 
não seja(m) compatível(is) com o objeto da licitação, será(ão) desclassificada a 
licitante por incompatibilidade do produto ofertado com as especificações do 
edital; 

8.6.6. Caso a amostra apresentada pelo classificado provisoriamente em primeiro 
lugar seja reprovada, caberá recurso no prazo de 3 dias, que deverá ser 
encaminhado ao Departamento de Nutrição, que decidirá em igual prazo. 

8.6.7. Caso haja a interposição de recurso e mantendo-se a decisão de reprovação 
da amostra apresentada pelo classificado provisoriamente em primeiro lugar, será 
automaticamente convocado o segundo colocado para apresentar as amostras e 
assim consecutivamente, respeitando-se os prazos estabelecidos. O parecer 
técnico sem contestação implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como, obrigará ao 
licitante a fornecer os produtos ofertados nas mesmas condições apresentadas, 
sob pena de sofrer as penalidades previstas neste Edital. 

8.7. Constatado o atendimento pleno às exigências editalicias, será declarado o proponente 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, pelo Pregoeiro, com a posterior 
homologação do resultado pelo Prefeito do MUNICÍPIO. 

8.8. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do Edital, o 
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de 
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uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado 
vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital com a posterior homologação do resultado 
pelo Prefeito e pela Secretária de Educação do MUNICÍPIO. 

8.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste 
Edital e seus anexos e/ou propuserem preços inexequíveis ou superfaturados para a 
Administração, assim considerados aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado, 
para a execução do objeto do contrato. 

8.10. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de 
apoio e licitantes presentes. 

9. RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 

9.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
Pregão. 

9.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 01 (um) dia útil. 

9.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização 
do certame. 

9.4. 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 úteis 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. 

9.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante para recorrer da decisão do 
Pregoeiro importará a decadência do direito de recurso e consequentemente à adjudicação 
do objeto da licitação ao licitante vencedor pelo Pregoeiro. 

9.6. Quando mantida a decisão, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade 
superior serão realizados pelo Pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis. 

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

9.8. O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. 

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

9.10. Os recursos devem observar os seguintes requisitos: 

9.10.1. Serem datilografados e devidamente fundamentados. 

9.10.2. Serem protocolados na Prefeitura Municipal dentro do prazo legal e endereçados ao 
Pregoeiro. 
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10. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

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

10.2. Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatados a regularidade dos 
atos procedimentais, a autoridade superior adjudicará o objeto licitado ao licitante vencedor, 
homologando, em seguida, o procedimento licitatório. 

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

• 11. CONTRATAÇÃO 

11.1. Homologada a licitação o adjudicatário será convocado para assinar a Ata de Registro 
de Preços, no prazo de 48 (quarenta oito) horas, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93. 

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

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

11.2.2. Procurador com poderes específicos para assinar o contrato. 

11.3. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter todas 
as condições de habilitação. 

11.4. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
celebrar o contrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções 
previstas na legislação pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas 
subsequentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das 
condições de habilitação, procedendo à contratação. 

11.5. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos 
ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, na forma prevista na Lei Federal n. 8.666/93. 

11.6. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo 
entre os contratantes. 

11.7. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no 
próprio contrato, as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das 
condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias 
suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, 
podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento. 

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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12.1. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através de cheque, ordem 
bancária ou crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que 
não haja pendência a ser regularizada pelo contratado. 

12.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da 
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da 
contratada. 

12.3 O pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e 
imperfeições porventura apresentados após a liberação. 

12.4. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de 
mora, será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu 
efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE, do mês anterior ao 
vencimento da fatura, devendo ser corrigido conforme fórmula a seguir: 

12.5. Nas compras para entrega imediatas, assim entendidas aquelas com prazo de entrega 
até quinze dias contados da data da celebração do ajuste serão dispensada a atualização 
financeira correspondente ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a 
prevista para o pagamento, desde que não superior a quinze dias. 

12.6. A licitante vencedora do presente certame fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, 
para pagamento do objeto desta licitação, mediante acesso ao sistema informatizado da 
Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, disponibilizado no endereço eletrônico 
www.sefaz.ba.gov.br, de acordo com o disposto no Decreto Estadual no 9.265 de 14 de 
dezembro de 2004, quando for à hipótese de fornecimento de mercadorias. 

13. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS — REAJUSTAMENTO E 
REVISÃO 

13.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, 
cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, com apoio 
dos órgãos participantes, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do 
caput do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993, e art. 17°. Decreto 173/2013 

14. SANÇÕES E PENALIDADES 

14.1. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência 
na prática do ato conforme discriminado a seguir: 
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14.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 
graves ao município. 

14.1.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números 
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os 
infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo 
administrativo. 

14.1.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da 
infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

	

I - 	10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total 
da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou 
ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) 
dias contados da data de sua convocação; 

	

II - 	0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor 
da parte do fornecimento ou serviço não realizado; 

	

III - 	0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço 
não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo. 

14.1.3.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 

14.1.3.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da 
garantia do contratado faltoso. 

14.1.3.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a 
contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 

14.1.3.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de 
descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa 
porventura imposta. 

14.1.3.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento 
não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 

14.1.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar 
e impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citadas. 

14.1.5. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para 
aplicar a punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei. 
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15. RESCISÃO 

15.1. A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as 
consequências contratuais previstas na Lei no. 8.666/93. 

15.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas 
hipóteses previstas`na Lei n. 8.666/93. 

15.3. Nas hipóteses de rescisão com base em qualquer das hipóteses da Lei 8.666/93, não 
cabe ao Contratado direito a qualquer indenização. 

16. REVOGAÇÃO - ANULAÇÃO 

16. 1. O MUNICÍPIO se reserva ao direito de revogar esta licitação, por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar a decisão. Deverá, por outro lado, anulá-la se constatada insanável 
ilegalidade, baseado em parecer escrito e devidamente fundamentado. 

16.2. Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou anulação 
da presente licitação, ressalvadas as hipóteses legais, cabendo o ônus da prova 
exclusivamente ao licitante/contratado. 

17. DO PRAZO 

17.1. O prazo de duração será da assinatura do contrato será até 31 de Dezembro de 2021, 
podendo ser renovado caso haja acordo entre as partes, mantendo-se todas as condições 
presentes. 

18. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Órgão: 17 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - Unidade: 09 - Fundo Municipal 
de Educação - Projeto/Atividade: 17.32.12361112.275 - GESTÃO DOS RECURSOS DA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 - 
Material de Consumo. Fonte de Recurso: 15 - FNDE. 

Órgão: 17 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - Unidade: 09 - Fundo Municipal 
de Educação - Projeto/Atividade: 17.32.12361112.275 - GESTÃO DOS RECURSOS DA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Elemento de Despesa: 33903000.00 - 
Material de Consumo. Fonte de Recurso: 00- Recursos Próprios. 

Órgão: 17 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - Unidade: 09 - Fundo Municipal 
de Educação - Projeto/Atividade: 17.32.12361112.274 - GESTÃO DOS RECURSOS DA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 - 
Material de Consumo. Fonte de Recurso: 15- FNDE. 

Órgão: 17 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - Unidade: 09 - Fundo Municipal 
de Educação - Projeto/Atividade: 17.32.12361112.274 - GESTÃO DOS RECURSOS DA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 - 
Material de Consumo. Fonte de Recurso: 00- RECURSOS PRÓPRIOS. 
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19. CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

19.1. A contratação de pessoal, se necessário, para a realização e manutenção dos serviços, 
sem ônus para o CONTRATANTE; 

19.2. O pagamento dos encargos sociais e obrigações que advierem com a contratação de 
pessoal; 

110 	
19.3. Responsabilizar-se pela reparação de dano decorrente da execução do serviço; 

19.4. Isentar o Município de quaisquer responsabilidades decorrente da execução do objeto 
deste Contrato; 

19.5. Garantir pela segurança e boa qualidade da execução dos serviços. 

19.6. O não cumprimento do contratado a estas condições poderão ocasionar nas sanções 
previstas no item 14 deste edital. 

20. ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS 

20.1. Aos órgãos não participantes está reservada a previsão de contratação do quíntuplo de 
adesões previsto no parágrafo 4°. Art. 22, do Decreto 173/2013. 
20.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que deve o custo dos serviços ou bens registrados, 
cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, com apoio 
dos órgãos participantes, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do 
Caput do art. 65 da lei n°. 8.666/93. 
20.3. O Registro de Preços do fornecedor será cancelado quando das hipóteses apresentadas 
no art. 20, incisos I, II, III, IV do Decreto Municipal regulamentador do Sistema de Registro 
de Preços no. 173/2013. 

21. DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o 
Pregoeiro, 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. 

21.2. Os encargos de natureza tributárias, sociais e para fiscais são de exclusiva 
responsabilidade da empresa contratada. 

21.3. É facultada ao Pregoeiro ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo 
licitatório, inclusive a juntada posterior de documentos, no prazo máximo de 03 (três) dias 

Fundo Municipal de Educação de Una - FM EU 
Rua Agenor Miranda, 70 — Centro — CNN 30.020.830/0001-41, Una - Bahia. CEP 45,690-000. 

E-mail: educação@una.ba.gov.br  - Tel. (73)-3236-2021/2022/2023 — Fax. (73) 3236-2186 



055/9  

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

UNA — BA - Estado da Bahia 
ESTADO DA BANIA 

Pregão 059/2021 
Menor Preço por Lote 

Sistema de Registro de Preços 

úteis, cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação 
da proposta, sendo que os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, 
mediante ato motivado do Pregoeiro. 

21.4. 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. 

21.5. O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo 
promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos. 

21.6. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais 
constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do 
procedimento ou contrariem a legislação pertinente. 

21.7. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da 
Comarca de Una, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 

21.8. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto 
desta licitação serão prestados pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio através dos telefones e 
fax 	(73) 3236 2021, (73) 3236 1286. 

21.9. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em 
vigor, considerando as disposições das Leis Federais no. 10.520/02 e 8.666/93, no que for 
pertinente, além do Decreto Municipal n. 136/06. 

21.10. São partes indissociáveis deste Edital os seguintes anexos: 
I. Termo de Referência; 

II. Modelo de Proposta de Preços; 
III. Modelo de Procuração para a Prática de Atos Concernentes ao Certame; 
IV. Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor; 
V. Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de 

Habilitação; 
VI. Modelo de Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 
VII. Modelo de Declarações; 
VIII. Minuta de Contrato. 
IX. Minuta Ata de Registro de Preços 

Una - BA, 28 de setembro de 2021. 

CAIO CÉZAR OLIVEIRA SANTOS 
Pregoeiro Municipal 

Decreto no. 023 de 02 de Janeiro de 2021. 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 — DESCRIÇÃO DO OBJETO: 
1.1. A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTICIOS PARA 
ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS MODALIDADES INFANTIL (CRECHE E PRÉ ESCOLA), 
FUNDAMENTAL, EJA — EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E PARA EDUCAÇÃO INTEGRAL EM 
ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNCIPIO 
DE UNA/BA, de acordo com as especificações e os detalhamentos consignados neste Termo 
de Referência e descri cão abaixo: 

LOTE 1 - ESTOCÁVEIS E PERECÍVEIS 
ITEM DESCRIÇÃO UN QUANTIDADE 

01 

ARROZ LONGO FINO, tipo 2, subgrupo polido, classe longo fino, agulha. Selecionados, não sendo 
necessário escolher. Isento de mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas. Embalagem primária 
de 1 Kg em polietileno, transparente, incolor, termos soldado, contendo dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, de acordo com as Normas e/ou 
Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Prazo de validade de 12 meses. 

KG 728 

or 

ARROZ INTEGRAL, tipo 1. Selecionados, não sendo necessário escolher. Isento de mofo, de odores 
estranhos e de substâncias nocivas. Embalagem contendo 1 kg, com dados de identificação do KG 

31 produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, de acordo as Normas e Resoluções 
vigentes da ANVISA /MS. Prazo de validade de 12 meses. 

03 KG 

ACHOCOLATADO 	em 	pó, 	instantãneo, 	enriquecido 	com 	vitaminas 	e 	minerais 	aromatizado 
artificialmente, sabor chocolate. 	Embalagem industrial de 200 ou 400gr, em sacos plásticos atóxicos, 
instantâneo, com registro no MS, dato de fabricação com prazo de validade e número de lote 
aparentes, constando no rótulo declaração ou certificação do tipo do produto. Não contêm glúten. O 
produto a ser entregue não poderá ter validade inferior a 6 meses, a partir da dato de fabricação. 

500 

03 

AVEIA PARA PREPARO DE MINGAU, com vitaminas e sais minerais. Embalagem deverá ser em caixa 
envolvida por plásticos ou de papel impermeável fechado, rotulagem, deve estar em pacote de 200g 
ou 500g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso 
liquido, de acordo com as Normas e/ou resoluções vigentes do ANVISA/MS. O produto a ser entregue 
não poderá ter validade inferior a 6 meses. 

KG 
30 

04 

BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA ou MARIA, obtido pelo mistura de farinha de trigo enriquecido de ferro e 
ácido fálico, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outros ingredientes, desde que permitidos pela 
legislação e mencionados. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sõs e limpas, 
isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos 
malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. 
Características organolépticas: - aspecto: massa torrada sem recheio - cor: própria - odor: próprio - 
sabor: próprio - Textura: crocante/macia Validade: mínima de 08 meses. 	Embalagens duplas de 
pofietileno de 400 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, 
peso liquido e de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Não permitido o uso 
de corantes (Resolução - CNNPA N° 12 de 1938). 

PCT 

1880 

"S 

BISCOITO INTEGRAL, tipo CREAM CRACKER INTEGRAL, obtido pela mistura de farinha de trigo enriquecido 
com ferro e ácido fálico, farinha de trigo integral amido de milho, sal refinado, gordura vegetal, leite (ou 
soro) e outros ingredientes, desde que permitidos pela legislação e mencionados. O biscoito deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito 
estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados. não podendo apresentar 
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Característica organolépticas: aspecto: massa 
torrada sem recheio - cor: própria - odor: próprio - sabor: próprio - Textura: crocante/macia Validade: 
mínima de 08 meses. 	Embalagens duplas de poliefileno de 400g, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo com as Normas e/ou 
Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Não permitido o uso de corantes (Resolução - CNNPA N°. 12 de 
1938). 

KG 

20 
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06* 

BISCOITO INTEGRAL (DOCE): Obtido pela mistura de farinha de trigo, ingredientes integrais enriquecidos 
de ferro e ácido fálico, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outros ingredientes, desde que 
permitidos pela legislação e mencionados. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas 
são e limpo, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação. Serão 
rejeitados biscoitos malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se 
apresentar quebradiço. Características organolépticas: - aspecto: massa torrada sem recheio - cor: 

Validade: 	de 08 
KG 

20 

própria - odor: próprio - sabor: próprio - Textura: crocante/macia 	mínima 	meses. 
Embalagens duplas de polietileno de 400 g, com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da 
ANVISA/MS. Não permitido ouso de corantes (Resolução - CNNPA N°12 de 1938). 

07*  

EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - Produto á base de tomate 100% natural, concentrado, com 
consistência bem espessa, cor vermelho escuro, acondicionado em latas de 340g. Classificado como 
extrato (e não molho) de tomate. Teor de sódio máximo de 130mg em porção de 30g; O g de gorduras 
totais e Og de gorduras trans; mínimo de 0,8 g de fibra alimentar, Aprovado pela anvisa (marco testada 
como pura. 

UNO 450 

08*  

FEIJÃO FRADINHO, tipo 1, constando no mínimo 90% de grãos na cor caracteristica, variedade 
correspondente de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secas. Será permitido o limite de 2% 
de impurezas e materiais estranhos, obedecendo á Portaria 161 de 24/07/87 - M.A. Embalagem primária 
de 1 kg em polietileno, transparente, incolor, termossoldado, contendo dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, de acordo com as Normas e/ou 
Resoluções vigentes da ANVISA/MS. A embalagem secundária deve ser fardo de termossoldado, 
resistente, suportando o transporte sem perder sua integridade. Prazo mínimo de validade de 6 meses. 

,.. 
-g 

200 

ge* 

IOGURTE, natural, pasteurizado, adoçado e com sabor de frutas diversas, com polpas de frutas, resfriado. 
O produto deve apresentar teor de matéria gorda (g/100g) entre, no mínimo 5,9 e máximo 0.5; e teor de 
proteínas lácteas (g/100g) de no mínimo 2,9. Embalagem original de fábrica em polietileno atóxico dei 
Ilha, com Identificação do produto, informação nutricional, prazo de validade, rotulagem de acordo 
com as Normas e ou Resolução vigentes da ANVISA.0 produto deve ser registrado no Ministério da 
Agricultura e \, ou Ministério da Saúde. 

L  
2.400 

10* 
LEITE DE COCO, tradicional. Embalagem com 500 ou 200 mi, com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com as Normas e/ou Resoluções 
vigentes da ANVISA/MS. Prazo de validade no mínimo de 6 meses. L 110 

11* 

LEITE, produto de origem animal (vaca) desnatado em pá, Embalagem original de fábrica em 

Kg 
15 

polietileno atóxico de 200gr, com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação 
nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso liquido e rotulagem 
de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA. O produto deverá ter registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da saúde. 

12 

MACARRAO TIPO PARAFUSO. Massa alimentícia de sêmola com ovos. Enriquecida com ferro e ácido 
fálico. As massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar 
fermentadas ou rançosas. 	Embalagem de polietileno, em pacote de 500gr, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e de acordo com as Normas e/ou 

KG 
450 

Resoluções da ANVISA/MS. Prazo de validade de 12 meses. 

13 

MASSA PARA SOPA. Massa alimentícia de sêmola com ovos, enriquecido com ferro e ácido fálico. As 
massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar 
fermentadas ou rançosas. Com  rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a mais do peso antes 
da cocção. Embalagem de polietileno, em pacote de 500gr, com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade e de acordo com as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS. 
Prazo de validade de 12 meses. 

KG 
390 

14* 

MANTEIGA- Produto gordura láctea com sai de origem animal. Manteiga obtida a partir do leite de 
vaca separada de outros de seus componentes. Deve conter vitamina A, E, 812, K2. Ser Isenta de 
gordura trans e outras substancias que descaracterize o produto. Embalagem com, no mínimo, 500g, 
contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade mínimo 30 dias e 
peso líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e/ou Agricultura. Deverá ser 
transportado em carros fechados refrigerados, em embalagens e temperaturas corretas (10°c ou de 
acordo com o fabricante) e adequadas, respeitando a características do produto. De modo que as 
embalagens não se apresentem estufadas ou alteradas. 

KG 

590 

Fundo Municipal de Educação de Una - FMEU 
Rua Agenor Miranda, 70- Centro - CNPJ 30.020.830/0001-41, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

E-mail: educação@una.ba.gov.br  - Tel. (73)-3236-2021/2022/2023 - Fax. (73) 3236-2186 



3tici 

ESTADO DA BANIA 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

UNA — BA - Estado da Bahia 
Pregão 069/2021 

Menor Preço por Lote 
Sistema de Registro de Preços 

15 

MILHO PARA MUNGUNZÁ, branco, devendo ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas 
isentas de terra e parasitos, livre de umidade. Com  o rendimento mínimo após o cozimento de 25 vezes KG 250 a mais do peso antes da cocção. Embalagem de polietileno transparente original de fábrica, em 
pacote de 500g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, 
peso liquido e de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS. 

16  

ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA, líquido viscoso refinado, rico em vitamina E, obtido do grão de soja que 
sofreu processo tecnológico, fabricadas a partir de matérias primas sós e limpas. Embalagem de 900 ml, 
em polietileno tereftalado (PET), com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo 
de validade, peso liquido, e de acordo com as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS. Prazo mínimo 
de validade de 6 meses. 

LT 
680 

ir 
POLPAS  de fruta, congelada, sabores variados. Embalagem de 01 Kg, com identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA e de acordo 
com as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA. O produto deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde 

KG 
2600 

18 

QUEIJO MUSSARELA, fatiado, resfriado. Produto elaborado com leite de vaca integral, com aspecto de 
massa semidura, cor branco creme homogênea. Embalagem com identificação do produto, 
especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, 
prazo de validade, peso liquido e rofulagem de acordo com a legislação. O produto deverá ter registro 
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

KG 100 

16 

SAL, refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de 
cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10mg e máximo de 15mg de iodo por 

KG 250 
quilo de acordo com a Legislação Federal Especifica. Embalagem em plástico de polietileno de lkg , 
com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo com 
as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS ou registro no Ministério da Agricultura. O produto a ser 
entregue não poderá ter validade inferior a 6 meses. 

20 
VINAGRE de álcool ou vinho, tipo macio, acidez 4,50, aspecto físico líquido, aspecto visual límpido e sem 
depósitos Embalagem com 500 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante. 
prazo de validade e de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS. 

UND 300 

GÉNEROS ALIMENTÍCIOS: LEGUMES, VERDURAS, FRUTAS, BOLOS E POLPAS DE FRUTA 

ITEM DESCRIÇÃO UM QUANTIDADE 

01 

ABACAXI, especial, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Sem danos 
físicos e mecãnicos oriundos de manuseio e transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas 
cascas e a polpa deverão estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de 
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 760 

02 

ABÓBORA JACARÉ, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Sem danos 
físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas 
cascas e a polpa deverão estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de 
acordo coma Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 1000 

03 2000 

AIPIM BRANCO, especial, de primeira, apresentando grou de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Sem danos 
físicos e mecânicos oriundos de manuseia e transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas 
cascas e a polpa deverão estar intactas e limpos Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de 
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 

04 

ALHO, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Sem danos físicos e mecânicos 
oriundos de manuseio e transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa 
deverão estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 150 

05  

BANANA DA PRATA, especial, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Sem 
danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes 
nas cascas e a polpa deverão estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de 
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. KG 1400 

06 
BANANA DA TERRA, especial, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar 
a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Sem danos 
físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas 
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cascas e a polpa deverão estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de 
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 1300 

07  

BATATA INGLESA, especial, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Sem danos 
físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas 
cascas e a polpa deverão estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de 
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 602 

' 

08 

BETERRABA EXTRA, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Sem danos 
físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas KG 145 
cascas e a polpa deverão estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de 
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

09* 

BOLO DE MACAXEIRA: ótima qualidade, íntegro produzido de forma artesanal em estabelecimentos 
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária, que utilizem de insumos naturais, sem conservantes, 
corantes e outros aditivos utilizados em alimentos industrializados. Embalagem deve ser em plástico 
transparente, lacrada, com indicação do peso, data de fabricação, prazo de validade e descrição de 
todos os ingredientes utilizados. 

KG 

1300 

"e  

BOLO DE MILHO: ótima qualidade íntegro produzido de forma artesanal em estabelecimentos 
certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária, que utilizem de insumos naturais, sem conservantes, 
corantes e outros aditivos utilizados em alimentos industrializados. Embalagem deve ser em plástico 
transparente, lacrada, com indicação do peso, data de fabricação, prazo de validade e descrição de 
todos os ingredientes utilizados. 

KG 
1300 

11* 

BOLO DE PUBA: Ótima qualidade, íntegro produzido de forma artesanal em estabelecimentos 
certificados e autorizados pela Vigilãncia Sanitária, que utilizem de insumos naturais, sem conservantes, 
corantes e outros aditivos utilizados em alimentos industrializados. Embalagem deve ser em plástico 
transparente, lacrada, com indicação do peso, data de fabricação, prazo de validade e descrição de 
todos os ingredientes ufilizados. 

KG 
1.500 

12 

COLORAU (URUCUM) com aspecto de pó fino, produto natural constituído de matéria prima sã, limpa e 
específico para culinária, com cheiro e sabor próprio, O produto deve estar acondicionado em 
embalagem plástica de 50g de modo a garantir o transporte e armazenamento. Sua validade não 
deve ser inferior a 6 meses. 

KG 20 

13  
COENTRO, especial, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Sem danos 
físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Coloração verde KG 100 

14 
COUVE, especial, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Sem danos 
físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Coloração verde. 

KG 350 

13  

CENOURA EXTRA, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Sem danos 
físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas 
cascas e a polpa deverão estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de 
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 
230 

16  

CEBOLA, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Sem danos físicos e mecãnicos 
oriundos de manuseio e transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa 
deverão estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 

450 

17  
CHUCHU EXTRA, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Sem danos 
físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas 

KG 
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cascas e a polpa deverão estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de 
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

800 

18 CRAVO DA ÍNDIA - Embalagem plástica contendo até 50 g do produto, apresentando a maioria dos 
cravos íntegros sem sujidades. Apresentar validade superior a 3 (rês) meses a partir da data de entrega. KG 15 

19 
LARANJA TIPO PÊRA, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Sem 
danos físicos e mecânicas oriundos de manuseio e transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes 
nas cascas e a polpa deverão estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de 
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 

I 10 

20 

LIMÃO ROSA Tipo comum com grau de maturação tal que lhes permita suportar transporte, 
manipulação e conservação adequada para consumo mediato e imediato, tamanho médio, 
apresentando cor, com polpa firme e intacto, tamanho e coloração uniforrne. Não apresentando 
manchas, machucaduras, bolores, sujidade, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua 
aparência e qualidade. Livre de umidade externa anormal e resíduos de fertilizantes . De colheita 
recente, com acondicionamento em caixas plásticas devidamente higienizadas, 

KG 200 

21 

MAÇÃ VERMELHA, de primeira, in natura, apresentando 
a manipulação, o transporte e a conservqção 
físicos e mecânicos oriundos de manusei 
cascas e a polpa deverão estar intactos 
acordo coma Resolução 12/78 da CNNPA 

grau de maturação tal que lhe permita suportar 
em condições adequadas para o consumo. Sem danos 

a transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas 
e firnpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de 

KG 1800 

22 

MAMÃO TIPO FORMOSO, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita 
suportara manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para a consumo. Sem 
danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes 
nas cascas e a polpa deverão estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de 
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 
1050 

23  

MANGA, especial, de primeira, apresentando 
manipulação, o transporte e a conservação 
físicos e mecânicos oriundos de manuseio 
cascas e o polpa deverão estar intactos 

grau de maturação tal que lhe permita suportar a 
em condições adequadas para o consumo. Sem danos 

e transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas 
e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de 

KG 
250 

acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

24 

MELANCIA, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Sem danos 
físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas 
cascas e a polpa deverão estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de 
acordo coma Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 

1090 

25  
PIMENTA E COMINHO em pó, produto natural constituído de matéria prima sã, limpa e específico para 
culinária. O produto deve estar acondicionado em embalagem plástica contendo 50 gr de modo a 
garantira transporte e armazenamento. Suo validade não deve ser inferior a 6 meses. 

KG 
15 

26 

PIMENTÃO, de primeira, apresentando grau 
o transporte e a conservação em condições 
mecânicos oriundos de manuseio e transporte. 
polpa deverão estar intactos e limpos. Com  

de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, 
adequadas para o consumo. Sem danos fisicos e 

Não apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a 
ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a 

KG 130 

Resolução 12/78 da CNNPA. 

27  

REPOLHO BRANCO, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Sem danos 
físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas 
cascas e a polpa deverão estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de 
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA 

KG 
150 

28 
TAPIOCA farinha, seca, granulada. Embalagem de polietileno em pacote de 1 kg com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo com as 
Norma e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Prazo mínimo de validade de quatro meses e data de 
fabricação até 30 dias. 

KG 
150 
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TOMATE EXTRA, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Sem danos 

29  físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas KG 
cascas e a polpa deverão estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de 
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

510 

LOTE 2- ALIMENTOS DIFERENCIADOS 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. DE 
MEDIDA QUANT. 

*01 

AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, acidez máxima 0,7% (em ácido oléico), acondicionado em 
embalagem de vidro ou enlatado, contendo 500 ml, com identificação na embalagem (rótulo) dos 
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima 
de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega. O produto deve estar de acordo com as normas 
da Vigilância Sanitária quanto à produção, embalagem, rotulagem e informação nutricional, e de 
acordo com as normas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. 

L 40 

*02 ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO de Stévia ou Xilitou. Isento de edulcorante artificial ciclamato de 
sódio ou sacarina. Não contendo quantidade significativa de carboidratos, proteínas, gorduras 
totais, gorduras saturadas, gordura trans, fibra alimentar, sódio e glúten. O produto deverá estar em 
conformidade com as normas e/ou legislação vigente da ANVISA/MS. Rotulagem contendo no 
mínimo, nome do fabricante e do produto, CNPJ do fabricante, número do lote, dato de 
fabricação e data ou prazo de validade em frasco 100 ou 200 ml. 

UND 15 

*03 
BISCOITO SEM SAL -ÁGUA. Obtido pela mistura de farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido 
fálico, amido de milho, gordura vegetal, leite (ou soro) e outros ingredientes, desde que permitidos 
pela legislação e mencionados. O biscoito deverá ser fabricado a parfir de matérias primas seis e 
limpas, isenta de sal refinado, matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação. 
Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e 
nem se apresentar quebradiço. Caracteristicas organolépticas: aspecto: massa torrada sem 
recheio - cor: própria - odor: próprio - sabor: próprio - Textura: =cante/macia Validade: mínima de 
08 meses. 	Embalagens duplas de polietileno de 400g, com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo com as Normas e/ou 
Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Não permitido o uso de corantes (Resolução - CNNPA N'. 12 de 
1938). 

KG 

25 

*04 

BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER SEM LACTOSE. Ingredientes: farinha de trigo 
enriquecido com ferro e ácido fálico, água, gordura vegetal hidrogenada zerotrans, açúcar 
invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fibra, fermento biológico, fermentos químicos 
(bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônia e pirofosfato ácido de sódio), proteinase, 
metabissulfito de sódio. Sem colesterol sem lactose e sem proteína do leite. Isento de produtos 

KG 

120 

de origem animal. Contém alúten. Alérgicos: contém trigo. Pode conter derivados de cevada, 
aveia, sola e centeio. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxicos hermeticamente 
vedados com 400g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente, com 
procedência, registro e informação nutricional no rótulo. O produto devera apresentar validade 
mínima de 120 dias a partir da data de entrega na unidade requisitante, de acordo com as 
Normas e/ou Resoluções vigente da ANVISA. O produto deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da saúde. 
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*OS 

BISCOITO SEM GLÚTEN, SEM LACTOSE, SEM OVO E SEM LEITE DE VACA SABOR COCO, CACAU -TIPO 

KG 
20 

COOKIE - Farinha de arroz refinada, fécula de mandioca, açúcar demerara, amido de milho, 
açúcar mascavo, gordura de palma, farinha de coco, quinoa em grão, linhaça em grão, agente 
de corpo poklextrose, fermento químico bicarbonato de amônio e sódio, aromo idêntico ao 
natural de coco, estabilizante lecitina de soja e emulsificante goma xantana. Pacote com 120g, 
validade 6 meses de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigente da ANVISA. O produto 
deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da saúde. 

*06 

BISCOITO TIPO COOKIES SEM LEITE DE VACA. SEM OVOS- Biscoito tipo cookies, contendo: farinha de 

KG 
150 

trigo especial enriquecida com ferro e ácido fálico, farinha de trigo, óleo de milho, óleo de soja, 
fécula de mandioca, coco ralado, farinha de arroz, sal comum moído e iodado, edulcorante 
natural 	maltitol, 	estabilizante 	pondextrose, 	emulsificante 	fermentos 	químicos, 	oromatizantes, 
antioxidante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e edulcorante artificial sucralose. Embalagem 
de 120g a 150g. 

.07  

BISCOITO TIPO COOKIES INTEGRAIS DIET - Biscoito tipo cookies integrais diet, contendo: farinha de 
trigo especial enriquecida com ferro e ácido fálico, farinha de trigo integral, óleo de milho, óleo de 
soja, fécula de mandioca, coco ralado, farinha de arroz, clara de ovo, sal comum moído e iodado, 
edulcorante 	natural 	rnaltitol, 	estabilizante 	polidextrose, 	emulsificante 	fermentos 	químicos, 
aromatizantes, antioxidante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e edulcorante artificial 
sucralose. Embalagem de 120g a 150g. KG 20 

*08 

CACAU Pó- CACAU puro concentrado sem adição de açúcar e outras misturas. Não possui leite e 
seus derivados em sua composição. Não contem traços de ovos. Isento de todos os alergênicos 
citados na RDC 26/2015: leite de vaca, soja, ovos, trigo, glúten, aveia, malte, cevada, crustáceos, 
peixes, amendoim, avelã, amêndoa, macadornia, pistaches, nozes, castanha de caju, castanha 
do porá, pinoli, peco e látex natural, sem corante e gordura trans. Contendo 200g de peso líquido 
por caixa. Acondicionado em embalagem plástica e reembalado em caixa de papel vedada, 
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante de 
acordo com as Normas e/ou Resoluções vigente da ANVISA. O produto deverá ter registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da saúde. 

KG 

i i 

25 

*09  

CAFÉ, SEM GLÚTEN em pó torrado, moído tradicional, integral. Embalagem de 250gr, com 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, de acordo com a Resolução 
12/78 da CNNPA e de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA. O produto 

KG 

15 

deverá ter registro no Ministério da Agricultura. Selo de pureza ABIC. Isento de todos os alergénicos 
citados na RDC 26/2015: leite de vaca, soja, ovos, trigo, glúten, aveia, malte, cevada, crustáceos, 
peixes, amendoim, avelã, amêndoa, mocadâmia, pistaches, nozes, castanha de caju, castanha 
do paro, pinoli, peco e látex natural, sem corante e gordura trans. 
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CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL, Peso líquido 500g. Comnasicão Mínima: Acúcar e cacau em pó O 

KG 

100 

produto deve ser obtido de matéria-prima sã e limpo, isento 
detritos animais, cascas de sementes de cacau e outros detritos 
líquidos quentes e frios e ter indicação para o preparo de bebidas. 
citados na RDC 26/2015: leite de vaca, soja, ovos, trigo, glúten, aveia, 
peixes, amendoim, avelã, amêndoa, macadâmia, pistaches, nozes, 
do para, pinoli, pecã e látex natural, sem corante e gordura trans.Embalagem 
poliefileno leitoso, atóxico, hermeticamente fechado por termossoldagem 
com 02 kg e embalada em caixa de papelão, devidamente fechada 
validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias 
com as Normas e/ou Resoluções vigente da ANVISA. O produto deverá 
Agricultura e/ou Ministério da saúde.  

de matéria terrosa, de parasitas, 
vegetais. Deverá ser solúvel em 

Isento de todos os alergênicos 
malte, cevada, crustáceos, 

castanha de caju, castanha 
primaria saco de 

na vertical e horizontal 
contendo 02 kg. Apresentar 

da entrega do produto de acordo 
ter registro no Ministério da 

*11 

14. 

CREME VEGETAL, com sal, emulsão de água e óleos vegetais. Isento de todos os alergênicos citados 
glúten, aveia, malte, cevada, 

nozes, castanha de caju, 
trens. Informação nutricional, 

rótulo e prazo de validade na 
da ANVISA. O produto deverá ter 

KG 50 

na RDC 26/2015: leite de vaca e seus derivados, soja, ovos, trigo, 
crustáceos, peixes, amendoim, avelã, amêndoa, macadâmia, pistaches, 
castanha do pará, pinoli, pecã e látex natural, sem corante e gordura 
zero gordura Trans, embalagem de 250 ou 500 gramas com 
embalagem de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigente 
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da saúde. 

*12 
CREME DE ARROZ ou ARROZINA, tipo de farináceo, amido de arroz. Produto utilizado em 
preparações como mingau e para celícidos. Isento de todos os alergênicos citados na RDC 
26/2015: leite de vaca e seus derivados, proteína do leite, ovos, trigo, glúten, aveia, malte, cevada, 
crustáceos, peixes, amendoim, avelã, amêndoa, macadomia, pistaches, nozes, castanha de caju, 
castanha do porá, pinoli, pecá e látex natural, sem corante e gordura trans. Não contém 
Glúten.Embalagens de 500g e com validade superior a 4 meses a partir da dato de entrega do 
produto de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigente da ANVISA. O produto deverá ter 
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da saúde. Não conter glúten. 

KG 

15 

*13  

FARINHA DE ARROZ BRANCO, tipo especial, de primeiro qualidade, fina, seca, ligeiramente torrada 
e peneirada. De sabor neutro, indicada para celíacos. Isento de todos os alergênicos citados na 
RDC 26/2015: leite de vaca e seus derivados, proteína do leite, ovos, trigo, glúten, aveia, malte, 
cevada, crustáceos, peixes, amendoim, avelã, amêndoa, macadãmia, pistaches, nozes, castanha 
de caju, castanha do para, pinoli, pecã e látex natural, sem corante e gordura trans. Isenta de 
sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de 7 meses contados a partir da data de entrega, 
acondicionados em embalagem de plástico de 1 Kg e atóxico de acordo com as Normas e/ou 
Resoluções vigente da ANVISA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da saúde. Não conter glúten. 

KG 

15 

*14 

LEITE EM PÓ sem lactose, produto de origem vegetal, maltodextrina, óleos vegetais (Palma, Canola, 
Coco, Girassol), Mortierella alpina, caseinato, citrato de sódio, citrato de potássio, fosfato de cálcio, 
cloreto de potássio. Cloreto de magnésio, hidrogeno fosfato de potássio, carbonato de cálcio, óleo 
de peixe, cisteina, cloreto de colina, vitamina C, taurina, triptofano, inositol, sulfato ferroso, vitamina 
E, sulfato de zinco, uridina, citidina, carnitina, adenosina, inosina, niacina, dpantotenato de cálcio, 
guanosina, biotina, vitamina A, sulfato de cobre, ácido fálico, sulfato de manganês, Vitamina 82, 
Vitamina 812, Vitamina BI, Vitamina D. Vitamina 136: iodeto de potássio, vitamina K, selenito de 
sódio, emulsificante lecitina de soja. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Embalagem original de fábrica em 
polietileno atáxico de 200g ou 400g com identificação do produto, especificação dos ingredientes, 
informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso 
liquido e rotulagem de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA. O produto 
deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da saúde. 

KG 

180 
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* IS 

LEITE EM Pó DE ORIGEM VEGETAL - Produto sem leite de vaca, sem lactose sabor coco, banana, 
soja, sem glúten a base de proteína isolada de soja. É fonte de proteínas e cálcio, além de 
vitaminas e minerais. Contém: Proteína isolada de soja (proteína de soja, óleo de palma, xarope de 
milho, açúcar, fosfato de cálcio, citrato de potássio, fosfato de potássio dibásico, sal, fosfato de 
magnésio, ácido ascórbico, óxido de zinco, pirofosfato fénico, iodeto de potássio: pantotenato de 
cálcio, vitamina 82, vitamina A, niacinamida, 86, mononitrato de tiamina, iodeto de potássio, 
vitamina 89, vitamina 03, vitamina 812; Emuisificantes: lecitina, mono e diglicerídeos de ácidos 
graxas: aromatizante e corante natural betacaroteno), maltodextrina, açúcar, banana desidratada 
em pá, vitaminas e minerais (sulfato ferroso, sulfato de cobre, colina, vitamina 89 e biotina), aroma 
natural de banana, aroma idêntico ao natural de leite e edulcorante sucralose. Isento de todos os 
alergênicos citados na RDC 26/2015: leite de vaca e seus derivados, proteína da leite, ovos, trigo, 
glúten, aveia, malte, cevada, crustáceos, peixes, amendoim, avelã, amêndoa, macadômia, 
pistaches, nozes, castanha de caju, castanha do porá, pinoli, pecá e látex natural, sem corante e 
gordura trans Embalagem original de fábrica em polietiteno atókico de 200g ou 4009 com 
identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do 
fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso liquido e rotutagem de acordo com 
as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA. O produto deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da saúde. 

KG 

160 

96 

LÍQUIDO LACTÉ0 - Iogurte Integral sem Lactose e/ou 0% lactose, resfriado com polpa de 
morango, COM abacaxi ou frutas vermelhas paro dietas com restrição de lactose, rico em 
nutrientes. Isento de todos os alergênicos citados na RDC 26/2015: leite sem lactose e seus 
derivados, soja, ovos, trigo, glúten, aveia, malte, cevada, crustáceos, peixes, amendoim, avelã, 
amêndoa, macadâmia, pistaches, nozes, castanha de caju, castanha do porá, pinoli, pecã e 
látex natural, sem corante e gordura trans. Deverá conter externamente Os dados de 
identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade mínima 
de 2 meses da data da entrega, quantidade do produto, número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Embalagem de 180g a 850g gramas. Produto 
deverá estar resfriado no momento da entrega de acordo com as Normas e/ou Resolução 
vigente da ANVISA. 

KG 240 

1̀9  

LÍQUIDO VEGETAL - Iogurte Vegetal a Base de Coco, Arroz, Amêndoa, Soja. Alimento sabor 
iogurte, com polpa de morango, coco, abacaxi ou frutas vermelhas para dietas com restrição à 
Alergia a Proteína do Leite de Vaca-APLV 	Intolerância à lactose, rico em nutrientes, 100% 

KG 165 

vegetal, sem lactose e sem colesterol: Isento de todos os alergênicos citados na RDC 26/2015: 
leite de vaca e seus derivados proteína do leite, ovos, trigo, glúten, aveia, malte, cevada, 
crustáceos, peixes, amendoim, avelã, amêndoa, macadâmia, pistaches, nozes, castanha de 
caju, castanho do pará, pinoli, pecá e látex natural, sem corante e gordura trans.Não contem 
alúten. Deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação 
nutricional, número de lote, data de validade mínima de 2 meses da data da entrega, 
quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIE/DIPOA e carimbo de 
inspeção. Embalagem de 180g a 850g. Produto deverá estar resfriado no momento da entrega 
de acordo com as Normas e/ou Resolução vigente da ANVISA. 

*18 

MACARRÃO SEMOLADO, TIPO ESPAGUETE, SEM OVOS. Massa alimentícia sêmola de trigo 

KG 250 

enriquecido com ferro e ácido fálico, corantes naturais, urucum e curcuma. Isenta de ovos na 
sua Composição. As massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, 
não podendo estar fermentadas ou rançosas. Embalagem primária de saco plástico de 
poliefileno transparente, atóxico, resistente e inviolável e hermeticamente vedado. Embalagem 
secundária em fardos, em sacos resistentes que garantam a integridade do produto até o 
momento do consumo. Peso líquido de 500g,com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e de acordo com as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS. 
Prazo de validade de 12 meses. 

19 

MACARRÃO DE ARROZ, sem glúten e sem ovos. Características Técnicas: Massa alimentícia de 
arroz, tipo espaguete. Produto 100% natural. Isento de todos os alergênicos citados na RDC 
26/2015: leite de vaca e seus derivados, proteína do leite, ovos, trigo, glúten, aveia, malte, 
cevada, crustáceos, peixes, amendoim, avelã, amêndoa, macadâmia, pistaches, nozes, 
castanha de caju, castanha do para, pinoli, pecá e látex natural, sem corante, conservantes e 

25 
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gordura trans. As massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não 
podendo estar fermentadas ou rançosas. Embalagem: Pacote atáxico, incolor, transparente, 
termosoldado, resistente, com capacidade para 500g. Contendo todas as informações segundo 
a legislação vigente. Ingredientes: farinha de arroz, urucum e água. Prazo de Validade: Mínimo 
de 06 meses: Data de Fabricação: Máximo de 30 dias de acordo com as Normas e/ou 
Resoluções vigente da ANVISA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da saúde. 

KG 

*20  

PÃO SEM GLÚTEN, sem ovos, sem leite de vaca, sem manteiga. Ingredientes: Farinha de arroz, 
fécula de mandioca, farinha de soja, amido de milho, açúcar cristal, óleo de arroz, fermento 
biológico, sal, estabifizante INS 415 e conservante INS 282. Peso liquido: 300g a 450g de acordo 
com as normas e ou Resolução da ANVISA/MS, embalagem em sacos de porietileno, com 
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido de 
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 

10 

*21 

SEQUILHOS- Sabor variado- Fécula de mandioca, açúcar mascavo, clara de ovo pasteurizada, óleo 
de canola, ameixa seca, agentes de crescimento (pirofosf ato ácido de sódio, fécula de mandioca 
ou amido de milho e bicaboranto de sódio), fibra de beterraba, estabilizante lecitina de soja e 
espessastes goma guar e goma xantana. Sem traços de leite e linhaça. Não contém glúten e não 
contém corantes artificiais. Pacote com 120g A150g validade 6 meses de acordo com as Normas 
e/ou Resoluções vigente da ANVISA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da saúde. 

KG 
180 

LOTE 3 - PÃES 

ITEM DESCRIÇÃO UN QUANTIDADE 

01 

PÃO FRANCÊS tipo cacetinho, fabricado com matéria prima de primeira qualidade, isento de matéria 

KG 

23.700 

terrosa, parasitos, em perfeito estado. Unidade de 50g de acordo com as normas e ou Resolução da 
ANVISA/MS, embalagem em sacos de polietileno, peso liquido de acordo com a Resolução 12/78 da 
CNNPA. 

02 

PÃO INTEGRAL, tipo cacetinho, fabricado com farinha de trigo integral e farinha de trigo enriquecida em 

KG 450 ferro e ácido fálico. Matéria prima de primeira qualidade. Isento de matéria terrosa, parasitos, em perfeito 
estado de conservação. Unidade de 40g de acordo com as normas e ou Resolução da ANVISA/MS, 
embalagem em sacos de polietileno, peso liquido de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

03 

PÃO, TIPO leite fabricado a partir de matéria prima de primeira qualidade isenta de matérias terrosas, 

KG 21750 parasitos e em perfeito estado de conservação. Unidade de 50g de acordo com as normas e ou 
Resolução da ANVISA/MS, embalagem em sacos de poilefileno, com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

LOTE 04- Carnes e proteínas 

ITEM DESCRIÇÃO UN QUANTIDADE 

01 

CARNE BOVINA, resfriada, de primeira para (bife). Embalagem de 1 kg em filme PVC transparente ou 
saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA 
n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal / 
Vigilância Sanitária n°5504/99. 

KG 300 
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02 

CARNE BOVINA, resfriada, de segunda (morda) 	sem osso. Embalagem de 1 kg em filme PVC 

yr, 
I‘— 1010 

transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, 
DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei 
Municipal / Vigilância Sanitária n°5504/99. 

03 

CARNE BOVINA, (do sol) resfriada, de segunda, sem osso. Embalagem de 1 kg em filme PVC 
transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, 
DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei 
Municipal / Vigilância Sanitária n°5504/99. 

KG 540 

04 

OVO tipo extra, classe A, branco. Com  casca limpa, intacto, isenta de umidade externa anormal, mofo 

Dúzia 
590 

ou cheiro desagradável, sem manchas, rachaduras ou defeitos. Sem danos físicos e mecanicos 
oriundos de manuseio e transporte. Embalagem contendo 12 unidades, com dados de identificação 
do produto, marca do fabricante, prazo de validade de acordo com Normas e/ou Resoluções vigentes 
da ANVISA/MS ou Ministério da Agricultura. 

05  

PEITO DE FRANGO, congelado, sem pele, com osso, de primeira qualidade. Embalagem de I kg em 
filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da 
Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e 
da Lei Municipal / Vigikincia Sanitária n°5504/99. 

KG 
1060 

(*) As amostras solicitadas serão submetidas à análise: 

a) Organoléptica (sensorial); 
b) De rotulagem, de acordo com a legislação vigente. 
c) A realização da análise mencionada será etapa classificatória para os itens licitados. 

2 - JUSTIFICATIVA: 
2.1. A presente aquisição se faz necessária tendo em vista que o Município deve adquirir 
Gêneros Alimentícios, destinados ao preparo de Merenda Escolar a serem distribuídos aos 
alunos lotados nas Escolas da Administração centralizadas e descentralizadas da Rede 
Municipal de Ensino, no intuito de complementar as necessidades nutricionais dos estudantes 
durante as atividades em sala de aula, o que contribui com a permanência dos mesmos para o 
processo de aprendizagem, e atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação. 
2.2. O formato presencial será adotado, em virtude da impossibilidade operacional de 
utilização de recursos eletrônicos pelo Município de Una. 

3 - LOCAL PRAZO E CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO: 
3.1. Os produtos deverão ser entregues no local indicado conforme Ordem de Fornecimento. 
3.2. A entrega deverá ser realizada em até às 08h do dia subsequente ao recebimento da 
Autorização de Fornecimento, para os produtos perecíveis e em até 8h (oito horas) para os não 
perecíveis. 
3.2.1. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser 
inferior a 07 (sete) dias ou dois terços do prazo total recomendado pelo fabricante ou 
fornecedor, o que for maior. 
3.2.2. O prazo de validade dos demais produtos não poderá ser inferior à metade do prazo total 
fixado pelo fabricante ou fornecedor, considerando o maior prazo. 
3.2.3. Ocorrerão situações em que a Entidade solicitante necessitará do material de pronta 
entrega. Tais situações serão comunicadas à Contratada, para que a entrega seja realizada de 
forma imediata. 
3.3. O fornecimento do Lote 03 possui características específicas, conforme a seguir: 

Fundo Municipal de Educação de Una - FMEU 
Rua Agenor Miranda, 70— Centro — CNPJ 30.020.830/0001-41, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

E-mail: educação©una.ba.gov.br  - Tel. (73)-3236-2021/2022/2023 — Fax. (73) 3236-2186 

Pregão 059/2021 

Menor Preço por Lote 

Sistema de Registro de Preços 



ESTADO DA BANIA 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

UNA — BA - Estado da Bahia 5,CY°  
0 Pregão 059/2021 

Menor Preço por Lote 

Sistema de Registro de Preços 

3.3.1. O referido item deverá ser entregue no endereço da CONTRATANTE, conforme data 
solicitada, no máximo até as 06:30 (seis e trinta) horas da manhã, conforme quantitativo 
informado pelo Setor responsável. 
3.3.2. O item deverá ser fabricado no mesmo dia do seu fornecimento e deverá ser 
acondicionado de forma a manter as características de conservação do mesmo. 
3.4. É de total responsabilidade da empresa fornecedora todas as despesas com o transporte 
do material até o local indicado para a entrega, taxas, encargos de qualquer natureza e 
quaisquer despesas administrativas incidentes no preço apresentado na Licitação. 

4- PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 
4.1.A Secretária Municipal de Educação designará através de Portaria específica um fiscal de 
contratos administrativos que será responsável pela fiscalização do contrato no que compete 
ao fornecimento dos produtos, observando todos os aspectos contratados, (prazo de entrega, 
local de entrega, observância acerca da qualidade, manutenção da relação inicial entre os 
encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do 
fornecimento e serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio econõ mico-financeiro inicial 
do contrato). 
42. O responsável pela fiscalização deste contrato, deverá: 
a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando 
as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados; 
b) transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de 
execução, quando for o caso; 
c) promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo 
a competente habilitação para o recebimento de pagamentos: 
d) esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da 
Administração, se necessário, parecer de especialistas; 
e) fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
f) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados 
com a execução do contrato. 
Parágrafo Único: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não 
eximirá à contratada de total responsabilidade na execução do contrato. 

5 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 
5.1. Da Contratada: 
5.1.1 - Tomar todas as providências necessárias a fiel prestação dos serviços objeto desta 
licitação; 
5.1.2 - Manter, durante o período de vigência da contrafação, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
5.13 - Promover a prestação dos serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em 
observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela 
boa técnica; 
5.1.4 - Prestar todos os esclarecimentos que lhe foram solicitados pela CONTRATANTE, 
atendendo prontamente a quaisquer reclamações; 
5.1.5 - Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimônio 
do Município em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização ou do 
acompanhamento realizado pela 
5.1.6 - Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 
decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou 
prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações 

Fundo Municipal de Educa* de Una - FMEU 
Rua Agenor Miranda, 70— Centro — CNPJ 30.020.830/0001-41, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

E-mail: educação@una.ba.gov.br  - Tel. (73)-3236-2021/2022/2023 — Fax. (73) 3236-2186 



tItik 

ESTADO DA BAHIA 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
\)-\/ UNA - BA - Estado da Bahia o 

Pregão 059/2021 

Menor Preço por Lote 

Sistema de Registro de Preços 

judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao 
cumprimento do ajuste a ser firmado; 
5.1.7 - Assumir responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, 
uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a 
CONTRATANTE; 
5.1.8 - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 
vítimas os seus empregados quando do fornecimento dos produtos ou em conexão com ele, 
ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a 
terceiros; 
5.1.9 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista cível ou penal, relacionados 
a prestação dos serviços, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou 
contingência; 
5.1.10 - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
adjudicação da contratação; 
5.1.11 - Aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor estimado da contratação; 
5.1.12 - Refazer o serviço prestado dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, caso detecte 
defeito ou irregularidade, sem prejuízo das sanções previstas; 
5.2. Da Contratante: 
5.2.1 - Supervisionar o serviço objeto exigindo presteza na entrega e correção das falhas 
eventualmente detectadas; 
5.2.2 - Permitir o acesso ao local da prestação dos serviços do pessoal da CONTRATADA, 
necessário à entrega do objeto do Termo de Referência; 
5.2.3 - Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à 
prestação dos serviços. = 

6- DO PAGAMENTO: 
6.1. O pagamento será efetuado à CONTRATADA no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da 
data do recebimento definitivo dos produtos, compreendida nesse período a fase de ateste da 
Nota Fiscal/Fatura, mediante cheque nominal à contratada ou por meio de depósito em conta 
bancária a ser informada pela contratada ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser 
convencionada entre as partes. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, 
o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente 
regularizados. 

7. CONDIÇÕES GERAIS: 
7.1. Os produtos devem ser entregues acompanhados da documentação fiscal, em duas vias, 
com especificação da quantidade por lotes entregues de cada material; 
7.2. Os preços devem estar descritos em documento fiscal especificados: unitário e preço total; 
7.3. Os produtos devem ser entregues nas quantidades requeridas e apresentação em unidades 
individualizadas; 
7.4. Os produtos deverão ser entregues no local indicado na Ordem de Fornecimento, 
indicando 7ndereço completo e telefone para contato com o responsável pelo recebimento 
da mercadoria; 
7.5. Poderão ser solicitados ao fornecedor, pelo Pregoeiro ou pela Comissão de Licitação 
informações adicionais necessárias, laudos técnicos de análises dos produtos, amostras dos 
produtos e outras, a qualquer tempo e/ou fases do procedimento licitatório, com a finalidade 
de dirimir dúvidas e instruir as decisões relativas ao julgamento; 
7.6. O fornecedor só poderá cotar apenas uma marca/fabricante de cada produto; 
7.7. A nota fiscal deverá conter o (s) lote (s) e o (s) números de cada produto a ser entregue, e 
suas respectivas quantidades.  
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8- DAS AMOSTRAS 
8.1. A primeira colocada na fase de lances deverá apresentar amostra dos itens licitados, no 
prazo máximo de até 02 (dois) dias, a contar do comunicado oficial do Pregoeiro (a). 
8.2. A amostra será analisada considerando as especificações do presente termo de referência 
e se a qualidade do produto atende o padrão legal. 
8.3. A amostra deverá ser entregue diretamente no Setor de Compras da Prefeitura Municipal 
de Una no horário das 08h às 14h, de Segunda a Sexta-feira, em Una/BA. 
8.4. A amostra deverá estar devidamente embalada e identificada com o número do pregão, 
o número do item, o CNPJ e o nome ou a razão social da licitante. 
8.5. Caso a amostra da autora da melhor proposta seja reprovada, será convocada a autora 
da segunda melhor proposta para, caso o seu preço esteja dentro da margem orçamentária 
da Administração, apresentar sua amostra, estando sujeita às mesmas condições, e assim 
sucessivamente. 
8.6. A licitante deverá retirar a amostra apresentada, sem ônus para o Município de Una, no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias após a comunicação oficial do (a) Pregoeiro (a). 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

Modalidade de Licitação 
PREGÃO PRESENCIAL 

Número 

Nome Fantasia: 
Razão Social: 
CNP): Inscrição Estadual: 

Endereço: 
Cidade: 
Estado: 
Fax: 

CEP: 
E-mail: 

Telefone: 

LOTE --- 
ITE 
M DESCRIÇÃO DO ITEM QNT U NID VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

1 ESPECIFICAÇÃO, MARCA E DEMAIS 
PERTINENTES. 

2 

VALOR TOTAL LOTE --- 

VALOR TOTAL GLOBAL: R$ 

 

(VALOR POR EXTENSO) 

 

a) Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno conhecimento de 
todos os aspectos relativos à licitação em causa e concordamos, sem restrição, com as 
condições constantes do Edital e seus anexos. 
b) Declaramos que estão inclusas no preço todas as despesas necessárias à execução do 
objeto desta licitação, de acordo com as condições especificadas no Termo de Referência - 
Anexo I, sem ônus para a Administração, tais como impostos, taxas, frete, encargos sociais, 
fiscais e comerciais, inclusive demais encargos que incidam direta ou indiretamente na 
execução do objeto do Pregão Presencial xxx/2021 realizado pelo Município e Una. 
c) Declaramos para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidônea para licitar e celebrar 
contratos com a administração pública, e que está de acordo com as exigências do presente 
Edital; 
d) Prazo de Validade da Proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias contados da abertura da 
sessão. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para abertura 
dos envelopes indicada no preâmbulo deste anexo. 

de 	 de 20_. 

RAZAO SOCIAL 

CNN 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA 
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ANEXO III 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME 

Modalidade de Licitação 
PREGÃO PRESENCIAL  

Número 

  

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) 

	 , (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do 

Registro de Identidade no 	.. . ..... , expedido pela 	, devidamente inscrito no 

Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o no 	, residente à rua 

	 , no 	 como nosso mandatário, a quem outorgamos 

amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado 

acima, conferindo-lhe poderes para: 

(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, 

contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar 

compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame etc). 

	 de 20 . 

RAZAO SOCIAL 

CNP) 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 

Modalidade de Licitação 
PREGÃO PRESENCIAL 

Número 

  

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do 

art. 70  da Constituição Federal, para os fins do disposto Lei 8.666/93, que não empregamos 

menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

( ) nem menor de 16 anos. 

( 	) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

anos. 

	 de 20 . 

RAZAO SOCIAL 

CNP) 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA 
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ANEXO V 

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

Modalidade de Licitação 
PREGÃO PRESENCIAL 

Número 

  

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei Federal n. 

8.666/93 e Lei n. 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 

habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas. 

de 20 . 

RAZÃO SOCIAL 

CNP3 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA 
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Rua Agenor Miranda, 70— Centro — CNPJ 30.020.830/0001-41, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

E-mail: educação@una.ba.gov.br  - Tel. (73)-3236-2021/2022/2023 — Fax. (73) 3236-2186 



• 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

UNA — BA - Estado da Bahia 
Pregão 059/2021 

Menor Preço por Lote 

Sistema de Registro de Preços 

ESTADO DA BANIA 

ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA 
E 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Modalidade de Licitação 
PREGÃO PRESENCIAL 

Número 

  

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa 	 (razão 

social/CNP]) 	  por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr.(a). 	 , portador(a) da Carteira de Identidade n.o 

	  e do CPF n.o 	 , DECLARA, para fins 

legais: 

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 30  da Lei Complementar no 123, de 

14/12/2006. 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 30  da Lei Complementar no 

123, de 14/12/2006. 

Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses 

descritas no § 4°, do art. 30, da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006. 

	

de 	 de 20_. 

RAZÃO SOCIAL 

CNP.) 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA 
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ESTADO DA BAHIA 

ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÕES 

Modalidade de Licitação 
PREGÃO PRESENCIAL 

Número 

  

A 	empresa 	 (razão 	social/CNPJ) 

DECLARA, sob as penalidades da lei, que não existe fato superveniente impeditivo contra 

sua habilitação, assim como se obriga a declarar a ocorrência de fatos futuros; 

DECLARA também que está plenamente de acordo com todas as cláusulas e condições do 

presente Edital. 

de 20 . 

RAZAO SOCIAL 

CNP.) 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA 

Fundo Municipal de Educação de Una - FMEU 
Rua Agenor Miranda, 70 — Centro — CNPJ 30.020.830/0001-41, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 
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ANEXO VIII 

MINUTA DE CONTRATO 

Termo de Contrato que entre si 
celebram o Fundo Municipal de 
Educação de Una — Estado da Bahia, e - 

para os fins que especifica. 

• 
O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UNA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob 030.020.830/0001-41, com sede na Rua 
Agenor Miranda, 70, Centro, nesta Cidade de UNA, Estado da Bahia, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação SR. 
ROGÉRIO MARTINS BORGES doravante designado simplesmente CONTRATANTE celebra o 
presente Contrato com xxxxxxxxxxxxxxxx 	, inscrita (o) no CPF/CNRI sob no 
xxxxxxxxxxx, 	 estabelecida (o) na 	, a seguir 
denominada CONTRATADA, neste ato representada (o) por Sr. 
(nacionalidade), (estado civil), (profissão), (data de nascimento), portador da Cédula de 
Identidade no 	 - expedida pela SSP-BA, e, inscrito no CPF/MF no 
, 	(no 	do 	PIS) 	residente 	e 	domiciliado 	na 	(endereço 	completo) 

em conformidade com a Lei 8.866/93, com as alterações introduzidas posteriormente, 
mediante as cláusulas e condições seguintes 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: 

• 1.1. constitui o objeto do presente Contrato AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR COMO 
PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE em 
conformidade com a proposta de preços apresentada na sessão da licitação da qual decorre 
este termo contratual e adjudicado conforme parecer devidamente homologado e publicado 
no Diário Oficial do Município. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DOS PREÇOS: 

2.1. pela execução total do presente CONTRATO a Prefeitura Municipal de Una, pagará à 
CONTRATADA a importância total de XXXXXXXXX (POR EXTENSO); 
2.2. nos preços estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, necessárias à completa 
execução dos serviços, entendendo-se como tais as decorrentes de fornecimento de 
materiais, mão-de-obra, controle tecnológico, equipamentos, transportes, escritórios, 
encargos relativos às leis sociais e trabalhistas, seguros, impostos gerais e sobre serviços, 
taxas, licenças, mobilização, desmobilização, remuneração da contratada e quaisquer outras 
despesas necessárias à total realização dos serviços; 
2.3. os preços são fixos e irreajustáveis. 
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ESTADO DA BANIA 

CLÁUSULA 03 — LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO: 
3.1. Os produtos deverão ser entregues no local indicado conforme Ordem de Fornecimento. 
3.2. A entrega deverá ser realizada em até às 08h do dia subsequente ao recebimento da 
Autorização de Fornecimento, para os produtos perecíveis e em até 8h (oito horas) para os 
não perecíveis. 
3.2.1. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá 
ser inferior a 07 (sete) dias ou dois terços do prazo total recomendado pelo fabricante ou 
fornecedor, o que for maior. 
3.2.2. O prazo de validade dos demais produtos não poderá ser inferior à metade do prazo 
total fixado pelo fabricante ou fornecedor, considerando o maior prazo. 
3.2.3. Ocorrerão situações em que a Entidade solicitante necessitará do material de pronta 
entrega. Tais situações serão comunicadas à Contratada, para que a entrega seja realizada 
de forma imediata. 
3.3. O fornecimento do Lote 03 possui características específicas, conforme a seguir: 
3.3.1. O referido item deverá ser entregue no endereço da CONTRATANTE, conforme data 
solicitada, no máximo até as 06:30 (seis e trinta) horas da manhã, conforme quantitativo 
informado pelo Setor responsável. 
3.3.2. O item deverá ser fabricado no mesmo dia do seu fornecimento e deverá ser 
acondicionado de forma a manter as características de conservação do mesmo. 
3.4. É de total responsabilidade da empresa fornecedora todas as despesas com o 
transporte do material até o local indicado para a entrega, taxas, encargos de qualquer 
natureza e quaisquer despesas administrativas incidentes no preço apresentado na Licitação. 
CLÁUSULA 04 — PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 
4.1.A Secretária Municipal de Educação designará através de Portaria específica um fiscal de 
contratos administrativos que será responsável pela fiscalização do contrato no que compete 
ao fornecimento dos produtos, observando todos os aspectos contratados, (prazo de 
entrega, local de entrega, observância acerca da qualidade, manutenção da relação inicial 
entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração 
do fornecimento e serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
inicial do contrato). 
4.2. O responsável pela fiscalização deste contrato, deverá: 
a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, 
determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados; 
b) transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de 
execução, quando for o caso; 
c) promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo 
a competente habilitação para o recebimento de pagamentos; 
d) esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da 
Administração, se necessário, parecer de especialistas; 
e) fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
f) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados 
com a execução do contrato. 
Parágrafo Único: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não 
eximirá à contratada de total responsabilidade na execução do contrato. 
CLÁUSULA 05 — OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 
5.1. Da Contratada: 
5.1.1 - Tomar todas as providências necessárias a fiel prestação dos serviços objeto desta 
licitação; 
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5.1.2 - Manter, durante o período de vigência da contratação, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
5.1.3 - Promover a prestação dos serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, 
em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas 
pela boa técnica; 
5.1.4 - Prestar todos os esclarecimentos que lhe foram solicitados pela CONTRATANTE, 
atendendo prontamente a quaisquer reclamações; 
5.1.5 - Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao 
patrimônio do Município em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou 
prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização ou 
do acompanhamento realizado pela 
5.1.6 - Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 
decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou 
prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações 
judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, 
ligadas ao cumprimento do ajuste a ser firmado; 
5.1.7 - Assumir responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 
própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com 
a CONTRATANTE; 
5.1.8 - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 
vítimas os seus empregados quando do fornecimento dos produtos ou em conexão com ele, 
ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a 
terceiros; 
5.1.9 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista cível ou penal, 
relacionados a prestação dos serviços, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão 
ou contingência; 
5.1.10 - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
adjudicação da contratação; 
5.1.11 - Aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor estimado da contratação; 
5.1.12 — Refazer o serviço prestado dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, caso 
detecte defeito ou irregularidade, sem prejuízo das sanções previstas; 
5.2. Da Contratante: 
5.2.1 - Supervisionar o serviço objeto exigindo presteza na entrega e correção das falhas 
eventualmente detectadas; 
5.2.2 - Permitir o acesso ao local da prestação dos serviços do pessoal da CONTRATADA, 
necessário à entrega do objeto do Termo de Referência; 
5.2.3 - Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias 
à prestação dos serviços. = 
CLÁUSULA 06 — DO PAGAMENTO: 
6.1. O pagamento será efetuado à CONTRATADA no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar 
da data do recebimento definitivo dos produtos, compreendida nesse período a fase de 
ateste da Nota Fiscal/Fatura, mediante cheque nominal à contratada ou por meio de 
depósito em conta bancária a ser informada pela contratada ou, eventualmente, por outra 
forma que vier a ser convencionada entre as partes. Em caso de irregularidade na emissão 
dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, 
desde que devidamente regularizados. 
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CLAUSULA SÉTIMA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

7.1. as despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do Orçamento de 
2021: 

Órgão: 17 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - Unidade: 09 - Fundo 
Municipal de Educação - Projeto/Atividade: 17.32.12361112275 - GESTÃO DOS RECURSOS DA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 - 
Material de Consumo. Fonte de Recurso: 15- FNDE. 

Órgão: 17 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - Unidade: 09 - Fundo Municipal 
de Educação - Projeto/Atividade: 17.32.12361112.275 - GESTÃO DOS RECURSOS DA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL -- Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 - 
Material de Consumo. Fonte de Recurso: 00- Recursos Próprios. 

Órgão: 17 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - Unidade: 09 - Fundo Municipal 
de Educação - Projeto/Atividade: 17.32.12361112274 - GESTÃO DOS RECURSOS DA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 - 
Material de Consumo. Fonte de Recurso: 15 - FNDE. 

Órgão: 17 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - Unidade: 09 - Fundo Municipal 
de Educação - Projeto/Atividade: 17.32.12361112274 - GESTÃO DOS RECURSOS DA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - Elemento de Despesa: 3390.3000.00 - 
Material de Consumo. Fonte de Recurso: 00- RECURSOS PRÓPRIOS. 
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 

8.1. o prazo de vigência contratual será até 31 de Dezembro de 2021, contados a partir da 
assinatura do contrato, podendo ser renovado caso haja acordo entre as partes, mantendo-
se todas as condições presentes; 
8.2. a duração do presente CONTRATO ficará adstrita à vigência do respectivo crédito 
orçamentário, salvo se prorrogado, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada a 
natureza de continuidade dos serviços. 

CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

9.1. O Sr. Samarone Santos Correia, fiscal de Contratos, deverá: 

a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, 
determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados; 

b) transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de 
execução, quando for o caso; 

c) promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo 
a competente habilitação para o recebimento de pagamentos; 

d) esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da 
Administração, se necessário, parecer de especialistas; 

e) fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em 
Fundo Municipal de Educaeâo de Una - FMEU 
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compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

f) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados 
com a execução do contrato. 

Parágrafo Único: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não 
eximirá à contratada de total responsabilidade na execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS SANÇÕES E PENALIDADES: 

10.1. para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência 
na prática do ato conforme discriminado a seguir: 
10.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 
graves ao Município; 
10.1.2. constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números 
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto reguiamentador do pregão, sujeitando-se os 
infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo 
administrativo; 
10.1.3. a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da 
infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

	

I - 	10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total 
da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou 
ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) 
dias contados da data de sua convocação; 

	

II - 	0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor 
da parte do fornecimento ou serviço não realizado; 

	

III - 	0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço 
não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo. 

10.1.3.1. a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei; 
10.1.3.2. a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da 
garantia do contratado faltoso; 
10.1.3.3. se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a 
contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente; 
10.1.3.4. não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de 
descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa 
porventura imposta; 
10.1.3.5. as multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento 
não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas; 
10.1.4. serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar 
e impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citada; 
10.1.5. serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para 
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aplicar 	 a 
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA RESCISÃO: 

11.1. a inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as 
conseqüências contratuais previstas na Lei no 8.666/93; 
11.2. a Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas 
hipóteses previstas na Lei no 8.666/93; 
11.3. nas hipóteses de rescisão com base em qualquer das hipóteses da Lei 8.666/93, não 
cabe ao Contratado direito a qualquer indenização. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

12.1. aplica-se ao presente Contrato as disposições da Lei 8.666/93 e Lei no 10.520/02 no 
que for pertinente, além do Decreto Municipal no 136/06. Este Contrato está vinculado ao 
Processo Licitatório no 059/2021; 
12.2. as parte contratantes elegem o foro da Cidade de Una com renuncia expressa de 
qualquer outro, para dirimir as controvérsias acaso oriundas do presente CONTRATO; 
12.3. e, por assim haverem ajustado e contratado, fizeram as partes lavrar, em 04 (quatro) 
vias igual teor, este Instrumento, que assinam juntamente com duas testemunhas presentes 
ao ato. 

Una (BA), xx de xxxxxx de xxxx. 

Contratante 	 Contratado 

Testemunhas: 

CPF/RG: 	 CPF/RG: 

Fundo Municipal de Educação de Una - FMEU 
Rua Agenor Miranda, 70— Centro — CNPJ 30.020.830/0001-41, Una - Bahia CEP 45.690-000. 
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ANEXO IX 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UNA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrita no CNP] do Ministério da Fazenda sob no30.020.830/0001-41, com sede na Rua 
Agenor Miranda, 70, Centro, nesta Cidade de UNA, Estado da Bahia, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação SR. 
ROGÉRIO MARTINS BORGES doravante designado simplesmente CONTRATANTE, firmam 
a presente ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, conforme decisão exarada no Processo de 
Licitação no 	e homologada às fls. 	, referente ao Pregão Presencial no 
	, para Registro de Preços de 	, relacionados no Anexo I do Edital, nos termos da Lei 
n.o 8.666/93, da Lei n° 10.520/02 e do Decreto Municipal, consoante as seguintes cláusulas 
e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: 

1. DO OBJETO 

1.1.1.1. O objeto desta Ata é o registro dos preços de AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÉNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR COMO 
PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 
classificados no Pregão Presencial no. 059/2021, conforme especificações e condições 
constantes neste instrumento, no qual estão contemplados o prazo de execução e a 
estimativa das quantidades a serem adquiridos pela Administração, na medida das suas 
necessidades e segundo a conveniência do serviço público, e que a este termo integram, 
como se transcritas. 

1.2. O prazo de validade do Registro de Preços é de 12 (doze) meses contados a partir da 
data da assinatura desta Ata, durante o qual os licitantes que tenham os seus preços 
registrados poderão ser convidados a firmar as contratações, observadas as condições 
fixadas no edital e nas normas pertinentes. 

1.3. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum 
compromisso assumido por aquela com terceiros. 

1.4. Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão 
à disposição da Administração, para que efetue as contratações nas oportunidades e 
quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido. 

1.5. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 
que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a 
legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência 
em igualdade de condições. 

Fundo Municipal de Educação de Una - FMEU 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS: 

2.1. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, observada a ordem de 
classificação, o(s) preço(s) do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o 
compromisso de fornecimento de merenda escolar, nas condições estabelecidas no ato 
convocatório. 

Item 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Valor unitário registrado: R$ xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 
• Valor total registrado: R$ xxxxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da 
assinatura da presente Ata; 
3.2. Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só 
se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente na Administração Pública Municipal. 
Quando ocorrer o vencimento fora do dia útil, considerar-se-á o primeiro dia útil 
imediatamente subseqüente, sem ônus. 

CLAÚSULA QUARTA - DO REAJUSTE: 

4.1. Os preços sujeitos a controle oficial poderão ser reajustados nos termos e prazos 
fixados pela "Administração". 
4.2. O disposto no item anterior aplica-se igualmente, aos casos de incidência de novos 
impostos ou taxas e de alteração das aliquotas dos já existentes. 
4.3. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a 
atualização dos preços vigentes através de solicitação formal ao órgão gerenciador, desde 
que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista 
de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, 
componentes ou de outros documentos. 

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA: 

5.1. Os produtos deverão ser entregues no local indicado conforme Ordem de Fornecimento. 
5.2. A entrega deverá ser realizada em até às 08h do dia subsequente ao recebimento da 
Autorização de Fornecimento, para os produtos perecíveis e em até 8h (oito horas) para os 
não perecíveis. 
5.2.1. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá 
ser inferior a 07 (sete) dias ou dois terços do prazo total recomendado pelo fabricante ou 
fornecedor, o que for maior. 
5.2.2. O prazo de validade dos demais produtos não poderá ser inferior à metade do prazo 
total fixado pelo fabricante ou fornecedor, considerando o maior prazo. 
5.2.3. Ocorrerão situações em que a Entidade solicitante necessitará do material de pronta 
entrega. Tais situações serão comunicadas à Contratada, para que a entrega seja realizada 
de forma imediata. 
5.3. O fornecimento do Lote 03 possui características específicas, conforme a seguir: 

Fundo Municipal de Educação de Una - FMEU 
Rua Agenor Miranda, 70— Centro — CNPJ 30.020.830/0001-41, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 
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5.3.1. O referido item deverá ser entregue no endereço da CONTRATANTE, conforme data 
solicitada, no máximo até as 06:30 (seis e trinta) horas da manhã, conforme quantitativo 
informado pelo Setor responsável. 
5.3.2. O item deverá ser fabricado no mesmo dia do seu fornecimento e deverá ser 
acondicionado de forma a manter as características de conservação do mesmo. 
5.4. É de total responsabilidade da empresa fornecedora todas as despesas com o 
transporte do material até o local indicado para a entrega, taxas, encargos de qualquer 
natureza e quaisquer despesas administrativas incidentes no preço apresentado na Licitação. 

CLÁUSULA SEXTA — DAS SANÇÕES 
6.1. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a 
Ata de Registro de Preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, atrasar injustificadamente o início do fornecimento, descumprir total ou 
parcialmente as obrigações previstas, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa 
ou cometer fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem 
prejuízo da reparação dos danos causados à Administração Pública, e eventuais 
responsabilidades civis e criminais: 
a) Advertência; 
b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação; 
c) Suspensão de contratar com o Município por 05 (cinco) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 
pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DA RESCISÃO: 

7.1. A inexecução, total ou parcial, da Ata de Registro de Preços ensejará a sua rescisão, 
com as consequências contratuais previstas na Lei no 8.666/93; 
7.2. A Fornecedora poderá rescindir administrativamente a respectiva Ata de Registro der 
Preços, nas hipóteses previstas na Lei no 8.666/93; 
7.3. Nas hipóteses de rescisão com base em qualquer das hipóteses da Lei 8.666/93, não 
cabe ao Município direito a qualquer indenização. 

CLÁUSULA OITAVA — DA FISCALIZAÇÃO 

8.1. A fiscalização do objeto deste instrumento será exercida pelo Sr. Samarone Santos 
Correia. 
8.2. Em caso de divergência entre a AFM e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos 
efetivamente entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, sendo a 
ocorrência comunicada a SSA para adoção das providências cabíveis. 
8.3. A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização por parte do Estado não eximirá o 
Fornecedor da total responsabilidade na execução deste fornecimento. 

9. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

9.1. O Fornecedor se obriga a proceder ao fornecimento do material, objeto deste 
instrumento na conformidade do constante no Edital, e que, com seus anexos, integra este 
termo, independentemente da transcrição, para todos os fins e efeitos legais. 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Fundo Municipal de Educação de Una - FMEU 
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10.1. O Município não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Fornecedor 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente instrumento. 

11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 

11.1. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão 
gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada. 

11.2. O registro do Fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa em 
processo administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento 
da notificação, quando: 

I - o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, 
Autorização para Fornecimento de Material e Contrato; 

II - o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de 
Preços; 

III - o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato, decorrente do Registro de 
Preços, por um dos motivos elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.o 8.666/93. 

11.3. Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente nas 
seguintes hipóteses: 

I - quando se tornarem superiores aos praticados pelo mercado; 

II - por razões de interesse público, devidamente fundamentado. 

11.4. A comunicação do cancelamento do registro do Fornecedor, será feita por escrito, 
juntando-se o comprovante de recebimento nos autos que deram origem ao registro. 

11.5. No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se 
cancelado o preço registrado a partir da data da publicação. 

11.6. O Fornecedor poderá pedir o cancelamento do preço registrado, mediante solicitação 
por escrito, desde que comprove estar definitiva ou temporariamente impossibilitado de 
cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços. 

11.7. A solicitação do Fornecedor para cancelamento do Registro de Preços não o desobriga 
do Fornecimento dos produtos até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser 
prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultada ao Estado a aplicação das 
penalidades previstas no instrumento convocatório e na presente Ata. 

11.8. Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para a 
aquisição dos bens constantes do Registro de Preços. 

12. DO FORO 

Fundo Municipal de Educação de Una - FMEU 
Rua Agenor Miranda, 70— Centro — CNPJ 30.020.830/0001-41, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

E-mail: educação@una.ba.gov.br  - Tel. (73)-3236-2021/2022/2023 — Fax. (73) 3236-2186 



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

UNA — BA - Estado da Bahia 
Pregão 059/2021 

Menor Preço por Lote 

Sistema de Registro de Preços 

12.1. Fica eleito o foro da comarca de Una, Estado da Bahia, para dirimir eventuais conflitos 
originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a qualquer outro por mais 
privilegiado que possa ser. 

Una (BA), xx de xx)ocxx de xxxx. 

Município de Una 	 Fornecedor 

Testemunhas: 

CPF/RG: 	 CPF/RG: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

Procuradoria Jurídica 
ESTADO DA BANIA 

Processo: Pregão Presencial n. 059/2021. 

Objeto: 	Pregão 	Presencial 	para 	"AQUISIÇÃO 	DE 	DIVERSOS 	GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MRENDA 
ESCOLAR COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR — PNAE". 
Assunto: 	Solicitação 	de 	parecer 	jurídico 	acerca 	da 	regularidade 	do 	processo 
administrativo licitatório 
Origem: Procuradoria Jurídica do Município. 
Ao Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Una — Bahia. 

PARECER 

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO. 
MODALIDADE PREGÃO. OBJETO COMUM E 
POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. 

Cuida-se de minuta de edital e anexos referentes ao procedimento 
licitatório na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por lote, com a finalidade 
contratação de empresa para "AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MRENDA ESCOLAR COMO 
PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR — PNAE", conforme especificações detalhadas dos produtos no Termo de 
Referência. 

Antes mesmo de avançar nas linhas pormenorizadas que dizem respeito à 
adequação do instrumento convocatório ao referido Decreto Municipal na condição de 
norma regulamentadora do procedimento em tela, convém sublinhar que o SRP tem por 
escopo permitir a contratação pela Administração Pública municipal (órgão gerenciador) 
de interessados para aquisição de bens e serviços mediante concordância com os preços 
registrados para contratações futuras. 

Com efeito, não há caminho outro mais célere para as compras habituais 
e de entrega parcelada da Administração Pública, além do que o ofertante do menor preço 
será o vencedor de modo que a sua oferta será registrada na "ata de registro de preços". 

De logo, no que se refere à fase interna do presente pregão, verifica-se a 
presença dos documentos que devem motivar o processo, pelo que tecemos apenas 
algumas considerações. 

li 
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Acerca do detalhamento do objeto, constante no Termo de Referencia, 
recomenda-se que haja uniformidade de tais informações ao longo do processo. Isto é, que 
os itens ali agrupados guardem similitude com os agrupamentos para fins de cotação e, 
ainda, no TR que instrui a Minuta do Edital, como anexo. Tal fato, contudo, como se 
observa da fase interna, não impediu a obtenção do preço do valor de mercado, conforme 
se vê do mapa de preços confeccionado. 

Acerca do Termo de Referência que instrui a fase interna do presente 
certame e figura com anexo da Minuta do Edital, sugere-se seja feita ponderação, 
observadas às peculiaridades do caso, urgência da demanda e realidade fática, quanto ao 
prazo fixado para entrega dos produtos, de modo que, considerando o objeto do certame, 
que é o fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar e os quantitativos 
indicados, não reste prejudicada a ampla participação de interessados e a execução dos 
serviços e o cumprimento dos prazos, quando da contratação. 

Quanto ao detalhamento do objeto, constante no Termo de Referencia, 
recomenda-se que haja similitude de tais informações ao longo do processo. Isto é, que os 
itens ali agrupados guardem identicidade com o detalhamento utilizado para fins de 
cotação e, ainda, no TR que instrui a Minuta do Edital, como anexo. Tal fato, contudo, 
como se observa da fase interna, não obstaculizou a obtenção dos preços de mercado, 
conforme se vê do mapa de preços confeccionado e, ainda, não afetou o desenvolvimento 
regular do certame. 

Ainda quanto ao Termo de Referência, há que se ressaltar que os itens 
3.3 e subitens 3.3.1 e 3.3.2 fazem menção ao LOTE 02 — ALIMENTOS 
DIFERENCIADOS, mas, em seu bojo, em razão do seu conteúdo, a exemplo da 
necessidade de produção no dia do fornecimento, horário da entrega e acondicionamento, 
leva-se a crer que se está referindo aos pães, itens do lote 03. O mesmo ocorre na minuta 
do contrato, item 3.0. Assim, necessários os ajustes. 

Ademais, o Termo de Referência, em seu item 8 — DAS AMOSTRAS, 
traz especificações acerca da necessidade e condições, com indicação do momento, prazo e 
local de entrega, para fornecimento das amostras, de alguns itens da presente licitação, 
requisitos esses que devem ser observados ao longo do processo e devem guardar 
similitude com os demais documentos da fase interna, a exemplo da Minuta do Edital e do 
TR anexo à minuta, de modo que não pairem dúvidas, quanto à apresentação das amostras, 
no decorrer do certame, o que fica, de logo, recomendado. 

Quanto às cotações constantes dos autos, formalizadas junto a potenciais 
fornecedores, registre-se que todas devem apresentar a indicação da data da realização, 
indicação da validade da proposta, qualificação completa da empresa com carimbo, bem 
como do represente legal e assinatura, o que deve ser observado no caso em tela. 

Importante, ainda, pontuar que na instrução dos processos de pregão deve 
constar análise critica, pela Administração, com a determinação de padrão da análise das 
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pesquisas de preços, para fins de obtenção do custo estimado, o que foi observado no caso 
em tela, à conta do balizamento de preços realizado. 

A Comunicação Interna, datada de 28 de setembro de 2021, que traz a 
justificativa, pelo Pregoeiro do Município, acerca da divisão da licitação em cinco lotes, 
considerando as características comuns dos itens, em seu primeiro parágrafo traz a 
informação de que se trata de um pregão eletrônico, quando, em verdade, se trata de um 
pregão presencial, o que consta, inclusive, ao final do documento. Assim, em se tratando 
de erro meramente material, recomenda-se a adequação. 

Ademais, sugere-se o bloqueio da dotação orçamentária indicada para 
fazer frente à despesa objeto do presente edital, como também a verificação de sua 
legitimidade junto à controladoria. 

Como forma de melhor instruir o processo, recomenda-se, ainda, que, 
após a documentação referente à designação do pregoeiro (com devido comprovante de 
capacitação específica) e da equipe de apoio, Decreto n° 136 de 2009 (que regulamenta o 
pregão no âmbito do Município), seja feita a juntada, aos autos, do Decreto n° 173/2013, o 
qual regulamenta o Sistema de Registro de Preços no Município de Una. 

Pela análise do edital, verifica-se que os requisitos constantes nas leis de 
regência (Lei 8.666/93 e 10.520/02) e ao art. 9° do Decreto 173/2013, para a sua licitude 
encontram-se presentes, quais sejam: 

a) Objeto da contratação — neste tópico reside uma das peculiaridades do 
Pregão. Isto porque esta modalidade é usada para a aquisição apenas de 
bens e serviços comuns, portanto, cuja qualidade e cujo desempenho 
possam estar claramente definido no edital (vide Decreto municipal n. 
136/2006). A dúvida giza em torno do significado de "bens e serviços 
comuns". Trata-se de um conceito indeterminado que não se insere na 
competência discricionária da Administração. Daí se afirma que "bem ou 
serviço comum" é o objeto que pode ser adquirido, de modo satisfatório 
pela Administração, através de um procedimento de seleção destituído de 
sofisticação ou minúcia. Neste sentido, pelo fato do caso concreto 
apresentar nitidamente detalhado nos anexos o objeto licitado, presume-
se que o caráter objetivo está presente, em conformidade com o previsto 
no art. 1°, parágrafo único da Lei n. 10.520/2002. 
b) condições para participação na licitação — sobre este ponto também 
não há dúvida, uma vez que o edital compreende os requisitos para a 
participação da licitação. 
c) procedimentos para credenciamento na sessão do pregão — este item 
encontra-se minuciosamente detalhado, não apresentando também 
qualquer óbice. 
d) requisitos de apresentação das propostas de preços e dos documentos 
de habilitação — também se fazem presentes, nada havendo a opinar. 
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e) critérios e procedimentos de julgamento das propostas — o edital se 
encarrega de determinar os critérios em observância aos requisitos legais. 
f) requisitos de habilitação do licitante — também há a previsão desses 
itens. 
g) procedimentos e critérios para interposição de recursos e para 
aplicação de sanções administrativas. 

l'A ja 

1\- r 

ESTADO DA BANIA 

• 

Com referência à presente análise verifica-se que a minuta do edital 
atribui as devidas nomenclaturas aos sujeitos do certame segundo a dicção do art. 2° do 
Decreto Municipal n. 173/2013 (órgão gerenciador, órgão participante, órgão não 
participante, fornecedores, compras corporativas). 

Em relação aos requisitos propriamente exigidos no plano do instrumento 
convocatório, observa-se que o edital prevê a regra insculpida no art. 90, inciso III, do 
Decreto aplicável, referente à necessidade de previsão de contratação por órgãos não 
participantes, com indicação da limitação às adesões. 

Por se tratar de pregão presencial para o sistema de registro de preços, 
recomenda-se seja feita adequação do item 11 — DA CONTRATAÇÃO, eis que, nessa 
hipótese, a empresa vencedora do certame, após homologado o processo, é chamada para 
assinar a Ata de Registro — ARP, assumindo os compromissos e as condições nela 
prevista. A contratação, portanto, é posterior. Ademais, pontua-se que as condições para 
fornecimento da amostra, a exemplo de data, prazo e local da entrega dos materiais, devem 
estar alinhadas com o quanto descrito no Termo de Referência da fase interna e do anexo à 
minuta do edital, de modo que não constem informações conflitantes. 

Ainda concernente à minuta do edital, recomenda-se que a previsão de 
cancelamento do registro de preços e/ou sua revisão (nas hipóteses do art. 17 e ss. do 
Decreto n. 173/2013), seja colocada em tópico específico "DA REVISÃO E DO 
CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS", não inserido na Cláusula de 
ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS. 

O termo de referência, anexo à minuta do edital, dividiu os lotes 01 e 02 
com a seguinte denominação ESTOCÁVEIS E PERECÍVEIS; e GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS LEGUMES, VERDURAS, FRUTAS, BOLOS E POLPAS DE 
FRUTAS. Não houve, contudo, a indicação da ordem numeral 02 para o lote. Assim, 
apesar da divisão, foram nomeados quatro lotes, ao invés de cinco, pelo que se recomenda 
a adequação, da ordem numérica, em atenção à divisão dos lotes realizada. 

Ademais, verifica-se que, após o quadro contendo o detalhamento dos 
lotes, consta a forma como ocorrerão as análises, o que também deve constar no TR da fase 
preparatória. E, por fim, acerca do TR anexo à minuta do edital, como já mencionado 
anteriormente, constata-se a necessidade de adequação do item 3.3 e subitens 3.3.1 e 3.3.2 
e, ainda, que haja a uniformização e alinhamento dos requisitos para apresentação de 
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amostras, com o quanto descrito no edital, de modo que não pairem dúvidas no decorrer do 
certame. 

De igual modo, a minuta do contrato atende aos requisitos da Lei 
8.666/93, notadamente àqueles do art. 55 e 67, a exemplo da indicação do objeto e seus 
elementos característicos, preço e condições de pagamento, crédito pelo qual correrá a 
despesa, direitos e responsabilidades das partes, casos de rescisão, legislação aplicável e, 
ainda, indicação do fiscal do contrato. 

Na minuta contratual, registra-se apenas a necessidade de inserção da 
qualificação completa do Fundo de Educação Municipal de Una — FMEU e seu 
responsável legal, de igual forma, ocorre na Minuta da Ata de Registro de Preços. 

Nesse ponto, apesar de a cláusula primeira informar o objeto, registrando 
que o mesmo será executado em conformidade com a proposta de preços apresentada na 
sessão de licitação, sugere-se seja feito o detalhamento, nos moldes do Termo de 
Referência, do quadro descritivo do objeto, com os valores respectivos, para que não 
pairem dúvidas quando da execução contratual e, até mesmo, para fins de otimização no 
acompanhamento da execução dos serviços pelo fiscal do contrato. 

Registra-se, ainda, na minuta contratual, a necessidade de inserção da 
palavra CLÁUSULA nos itens 3; 4; 5 e 6; espaço para a indicação dos dados bancários da 
empresa contratada, para fins de pagamento, na Cláusula Sexta e, ainda, Cláusula contendo 
informações acerca do Reajuste. 

Por fim, com fim elucidativo, pontua-se que o contrato administrativo 
regularmente publicado dispensa testemunha e registro em cartório, pois, como todo ato 
administrativo, traz em si a presunção de legitimidade e é válido contra terceiros desde a 
sua publicação. O mesmo vale para a ata de registro de preços, cuja minuta será analisada 
na sequência. 

Acerca da Minuta da Ata de Preços, importante tecer as seguintes 
observações. Para fins de uniformização, recomenda-se que a cláusula referente à entrega 
dos materiais, com indicação prazo e forma de execuçao, estejam em consonância com o 
quanto estabelecido no Termo de Referência e edital. Na Minuta da Ata de Registro de 
preços, frise-se, imprescindível a indicação das condições de execução do contrato. 

Necessária, também, a indicação do procedimento para formalização de 
Muros e eventuais contratos administrativos decorrentes da Ata; Quantitativo máximo 
estimado para órgão Gerenciador, órgãos participantes e, caso o Gerenciador admita a 
adesão dos órgãos não-participantes (caronas), o quantitativo máximo estimado para 
aquisição pelos caronas, e apontamento sobre a revisão e cancelamento dos preços 
registrados, tal qual previsto no Edital. 

A despeito de o pregão ser o vetor para o registro de preços, porém, com 
ele não se confunde, sobretudo porque submisso à norma municipal regulamentadora. 



Salvo melhor juizo, é o p 

Una — Bahia, setembro de 2021. 

‘s. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 

Procuradoria Jurídica 
ESTADO DA BAHIA 

Ademais, a análise periódica de preços é da própria essência do sistema, 
porquanto as ofertas registradas serão vinculativas e a Administração deverá estar atenta 
aos parâmetros de preços de mercado. 

Assim, analisando o edital constante nos autos, bem como os seus 
anexos, se verifica o atendimento a todos os requisitos legais, estando apto para gerar os 
efeitos jurídicos esperados. 

Por todo o exposto, não se vislumbra óbice à escolha do Sistema de 
Registro de Preços para a pretensa contratação sob a modalidade Pregão, Tipo Menor 
Preço por Lote, entretanto, deverá o setor competente atentar-se aos apontamentos supra 
referidos, em especial, às regras do Decreto Municipal n. 173/2013. 

Itallo Assuií4io Cavals_ante 
Procurador Jurídico Municipal 
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te de pâncreas e 3.484 de 
cárneas. 

Como ser doador 
Quem quiser ser doador bas-
tacomunIcar essedesejoaos 

De janeiro a 
agosto de zoar, 
foram 4.928 
transplantes 
em São Paulo 

BRASIL 

Ittit/NIA0 

Indígenas vão à 
ONU desmentir 
discurso de 
Bolsonaro 

BELO 1101(1ZONTE 

Cantor 
sertanejo é 
encontrado 
morto 

DA REDAÇÃO 	 DA RIDAÇÂO 

Diferentes grupos instigo O cantor sertanejo Giovan-
nas vão participar de reu- ne Salles foi encontrado 
Mães da Organização das mono na madrugada de on-
Nações Unidas (ONU) para tem, diaem que completaria 
tentar desmentir o discurso 30 anos, dentro de um carro 
proferido pelo presidente alugado, no banco do mo-
fais Bolsonaro há uma se- sofista, em Belo Horizonte 
mana, na Assembleia Geral (MG). Ele deixou a mulher e 
realizada em Nova Vork, nos um filho de i ano. 
Estados Unidos. 	 A causa da morte ainda 

Na ocasião, Bolsonaro dls- Investigada. Uma equipe da 
se que os indigenas "vivem proeja criminal da Policia 
em liberdade' em 14% do Civil esteve no local do ocos-
território nacional, o que rido e encaminhou o corpo 
corresponde a no milhões do cantor ao IML, onde foi 
de hectares área equiva- submetido a exame. 
lente à França e Alemanaha 	O cano estava parado em 
juntas. 	 uma das principais avenidas 

"Nessas regliseS, 600.000 da cidade. Segundo a Policia 
Indico vivem em liberdade e Militar, testemunhas acio-
cada vez mais desejam uri- naram os órgãos de sega-
lixas suas terna para a agri- rança. O cantor tinha san-
cultura e outras atividades', gramento no nariz e na bo-
disse o presidente. 

A primeira Intervenção 	No carro, foram encontra- 
no Conselho da ONU será dos instrumentos que o can-
feita pelo secretário execu- torusavanas apresentações. 
tivodoanselholndigenisla Os Itens foram entregues ao 
Missionário (Gni), António irmão do artista e o veículo 
Eduardo de Oliveira, que irá foi entregue ao ProPetetF" 
abordar aspectos da pando rio. 
mia, a vacinação e as me- 	Familiares suspeitam que 

estabelece que não podem didas adotadas pelos povos o cantor tenha sofrido in-
ser doadoras pessoas som indígenas. Posteriormente, farto Entretanto, no veiculo 
diagnóstico de covid49 som Roberto Lirogott, coordena- foram encontrados três pi-
menos de 28 dias de regres- dardo Cimi Regional Sul, de- nos de cocaina e uma por-
tão completa dos sinto- ve denunciar a ineficiência Oval overdose será Investi- 

do governo brasileiro. 	gado. 

AGÉNCIA BRASIL 

O total de tranSPIentes 
realizados em São Paulo 
aumentou 52% até agosto 
deste ano, na comparação 
com igual período do ano 
passado. Em 2020, foram 
3.237 procedimentos. De 
janeiro a agosto de 2021, 
mesmo com a continui-
dade da pandemia de co-
vid-19, o número já chega 
a 4.928, segundo balanço 
da Secretaria de Estado da 
Saúde, divulgado ontem. 
O governo paulista atri-
bui a melhora dos nú-
meros a três fatores: de-
finição de protocolos de 
prevenção para as cirur-
gias, avanço da vacina-
ção e queda de indica-
dores da infecção de co-
vid-19. 
Em 2021, houve até agos-
to 81 transplantes de co-
ração, 77 de pâncreas, 
1.106 de rim, 407 de li-
gado e 34 de pulmão, 
além de 3.223 de córnea. 
No ano passado, foram 
75 de coração, 54 de pân-
creas, 1.128 de rim, 477 
de fígado, 19 de pulmão e 
1.486 de crimes. 
Segundo a secretaria. 
diante da pandemia fo-
ram adotados novos pro-
tocolos com triagem clí-
nica de potenciais doa-
dores e testes de covid-19 
antes de qualquer pro-
cedimento. 
São Paulo tem, atual-
mente, mais de 13,7 mil 
pacientes aguardando 
um transplante de rim, 
389 de fígado, 142 de co-
ração, 117 de pulmão, se- 

familiares Eles são respon-
sáveis por autorizar a doa-
ção, considerando apenas 
pessoas com até o segundo 
grau de parentesco, O Sis-
tema único de Saúde (SUS) 

A TARDE 	SALVADOR ~SIM :BMAoi: 

DOAÇÃO Com a pandemia, foram adotados novos protocolos com triagem 
clínica de potenciais doadores e testes antes de qualquer procedimento 

Número de transplantes 
cresce 52% em São Paulo 

Iam/Bares devem autorizar desolo, considerando até o 21 grau de parentesco 
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CAICK SOUZA SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 26/03/1993, 
SOLTEIRO, EMPR.ESARIO, CPF 043.321.065-63, CARTEIRA DE IDENTIDADE 
n" 1308690150, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, 
residente e domiciliado na R ALMIRANTE BARROSO, SíN, CONJ 150/151 AO FIM, 
CENTRO, ITABUNA, BA, CEP 45600283, BRASIL titular da empresa C SOUZA 
SANTOS, registrada Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n° 29808887399, 
com sede R Almirante Barroso, S/N, Conj 150/151 Ao Fim, Centro Itabuna, BA, CEP 
45600283, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/WIF sob o n° 
36.674,941/0001-58, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições 
estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

ALTERAÇÃO N°2 E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 

C SOUZA SANTOS 	
059933  

DO OBJETO 

Cláusula Primeira - O Empresário Individual passa a ter por objeto o exercício das 
seguintes atividades econômicas: 

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA ; COMERCIO 
VAREJISTA DE MOVEIS ; PROMOÇÃO DE VENDAS, COMÉRCIO VAREJISTA 
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS 
DE TERRAPLENAGEM,INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 
SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA 
CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, 
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS,COMÉRCIO • 
VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS ETELHA.S,ALUGUEL 
DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, 
EXCETO ANDAIMES, COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM 
PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -MINIMERCADOS, 
MERCEARIAS E ARMAZÉNS, COMÉRCIO VAREJISTADE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, 
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA,COMÉRCIO 
VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS,COMERCIO 
VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO 
VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICÓS, SERVIÇOS DE 
MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL, COLETA DE 
RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS 
SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SERVIÇOS DE LAVAGEM, 
LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES,LOCAÇÃO 
DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA 
MINERAL, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS E 
AGENCIA DE COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, RESTAURANTES E 
SIMILARES, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS 
PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS. 

45 
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ALTERAÇÃO N°2 E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 

C SOUZA SANTOS 

ATIVIDADES ECONÓMICAS 	OWik°  

4744.0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral. 

4754-7/01 - comércio varejista de móveis. 

4754-7/02 - comércio varejista de artigos de colchoaria. 

4755-5/03 - comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho. 

4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria. 

4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos. 

4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. 

5611-2/01 - restaurantes e similares. 

5620-1/01 - fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas. 

6209-1/00 - suporte técnico, manutenção c outros serviços em tecnologia da 
informação. 

7319-0/02 - promoção de vendas. 

7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor. 

7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto 
andaimes. 

3329-5/01 - serviços de montagem de móveis de qualquer material 

4744-0/04 - comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas. 

4744-0/03 - comércio varejista de materiais hidráulicos. 

3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos. 

4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente. 

4313-4/00 - obras de terraplenagem. 

4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica. 

4330-4/04 - serviços de pintura de edificios em geral. 

4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente. 

4512-9/01 - representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores. 

4520-0/05 - serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores. 

4635-4/01 - comércio atacadista de água mineral. 

4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. 

es 
JUCE13 
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ALTERAÇÃO N°2 E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 

C SOUZA SANTOS 
	 sob, 

4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em 
produtos alimentícios não especificados anteriormente. 

4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico. 

8130-3/00 - atividades paisagísticas. 

Cláusula Segunda - Tendo em vista as inúmeras alterações contratuais ocorridas, e 
havendo a necessidade de consolidação das cláusulas contratuais, o empresário decide 
aprovar o seguinte texto, revogando quaisquer dispositivos anteriores que conflitem 
com o ora aprovado: 

• 
CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL 

CA1CK SOUZA SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 26/03/1993, 
SOLTEIRO, AuroNomo, CPF n" 043.321.065-63, CARTEIRA DE IDENTIDADE 
n" 1308690150, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, 
residente e domiciliado na R ALMIRANTE BARROSO, S/N, CONJ 150/151 AO FIM, 
CENTRO, ITABUNA, BA, CEP 45600283, BRASIL. 

Resolve na forrna abaixo, trazer seu instrumento de empresário individual na integra: 

CLÁUSULA la O empresário individual girará sob o nome C SOUZA SANTOS e 
terá sede na Rua Almirante Barroso, S/N, Conj 150/151 Ao Fim, Centro Itabuna, BA, 
CEP 45600283. 

CLÁUSULA 2" O capital social será de RS 200.000,00 (duzentos mil reais) totalmente 
subscrito e integralizado em moeda corrente nacional. 

CLÁUSULA 3" O objeto será 

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA ; COMERCIO 
VAREJISTA DE MOVEIS ; PROMOÇÃO DE VENDAS, COMÉRCIO VAREJISTA 
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS 
DE TERRAPLENAGEM,INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 
SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA 
CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, 
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS,COMÉRCIO 
VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS ETELHAS,ALUGUEL 
DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, 
EXCETO ANDAIMES, COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM 
PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -MINIMERCADOS, 
MERCEARIAS E ARMAZÉNS, COMÉRCIO VAREJISTADE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, 
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA,COMÉRCIO 
VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS,COMERCIO 

Junta Comercial do Estado da Bahia 
Certifico o Registro sob o n°98115786 em 23/09/2021 
Protocolo 218047274 de 31/08/2021 
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ALTERAÇÃO N"2 E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 

C SOUZA SANTOS 	 osP1A1) 
VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO 
VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, SERVIÇOS DE 
MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL COLETA DE 
RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS 
SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SERVIÇOS DE LAVAGEM, 
LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES,LOCAÇÃO 
DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA 
MINERAL, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS E 
AGENCIA DE COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, RESTAURANTES E 
SIMILARES, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS 
PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral. 

4754-7/01 - comércio varejista de móveis. 

4754-7/02 - comércio varejista de artigos de colchoaria. 

4755-5/03 - comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho. 

4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria. 

4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos. 

4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. 

5611-2/01 - restaurantes e similares. 

5620-1/01 - fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas. 

6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da 
informação. 

7319-0/02 - promoção de vendas. 

7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor. 

7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário exceto 
andaimes. 

3329-5/01 - serviços de montagem de móveis de qualquer material. 

4744-0/04 - comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas. 

4744-0/03 - comércio varejista de materiais hidráulicos. 

3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos. 

4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente. 

4313-4/00 - obras de terraplenagem. 

Junta Comercial do Estado da Bahia 	 24/09/2021 
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ITABUNA SABIA, 30 de agosto de 2021. 

24/09/2021 

ALTERAÇÃO N°2 E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 

C SOUZA SANTOS 

4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica. 

4330-4/04 - serviços de pintura de edificios em geral. 

4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente. 

4512-9/01 - representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores. 

4520-0/05 - serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores. 

4635-4/01 - comércio atacadista de água mineral. 

4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. 

4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em 
produtos alimentícios não especificados anteriormente. 

4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico. 

8130-3/00 - atividades paisagísticas. 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA 4' - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas 
todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do 
Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro 
registro como Empresário Individual no País. 

DO ENQUADRAMENTO 

CLÁUSULA 5°  — O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa 
- ME, nos termos da Lei Complementar n" 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não 
se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4' do art. 3° da 
mencionada lei. 

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento. 
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I1351 - CONSOLTDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98115786 
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CL AMBIENTAL ENGENHARIA 
Rua Almirante Barroso, sh, Centro, ltabuna-BA 

CNPJ:36.674.941/0001-58 

DECLARAÇÃO CONJUNTA 

Pregão n°059/2021 

CL AMBIENTAL ENGENHARIA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 36.674.941/0001-58, com 
sede, Rua Almirante Barroso, s/n, Centro, Itabuna-BA, declara para fins de habilitação 
no processo em referência que: 

a) inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatória; • b) não se encontra declarada inidõnea para licitar ou contratar, com órgãos da 
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, fato que 
impossibilitaria sua habilitação no presente processo licitatória; 

 

 

  

c) não possui em seu quadro permanente de funcionários menor de 16 (dezesseis) 
anos, salvo na condição de aprendiz a contar dos 14 (quatorze) anos, não emprega 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e cumprem 
plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida na Lei 
n°9.854, de 27/10/1999, e na Constituição Federal de 1988; 

d) está ciente e concorda com os termos do Edital constante do processo. 

e) está em situação regular com a documentação exigida no Edital para habilitação, na 
forma e sob as penas da Lei 10.520/2002; 

f) tomou conhecimento de todas as informações e condições para cumprimento das 
obrigações objeto da presente licitação; e 

010 	g) está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Itabuna, 07/10/2021 

CL AMBIEN L ENGENHARIA 
CNPJ: 36.674.941/0001-58 



CL AMBIENTAL ENGENHARIA 
	 osp 

Rua Almirante Barroso, s/n, Centro, Itabuna-BA 
CNPJ:36.674.941/0001-58 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR n o 123/06) 
Pregão n°059/2021 

• 
Para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar no 

123/06, declaramos: que estamos enquadrados, na data designada para o 

início da sessão pública da licitação, na condição 

( X) de microempresa 

( ) de empresa de pequeno porte 

e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §40 do art. 3 

da Lei Complementar no 123/06. 

ltabuna, 07/10/2021 

A. 94  \.-1°C)C)4t  
c. souvgoo-A- 

• 

clar
- 

CL AMBIEN AL ENGENHARIA 
CNPJ: 36.674.941/0001-58 
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-.3%1  BAHIA 
NEGuCIOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMA 

PP N° 059/2021 

OBJETO: AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR 

CREDENCIAMENTO 

EMPRESA: C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL - EIRELI 

CNPJ: 34.428.276/0001-97 

ENDEREÇO: AVENIDA UBERLANDIA, N2  37, MALHADO, 
ILHÉUS - BANIA, CEP: 45.651-314 

TELEFONE: (73) 99962 1323 

C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL — EIRELI 
CNPJ: 34.428.276/0001-97 

AVENIDA UBERLÂNDIA, Na 37, MALHADO, ILHÉUS — BAHIA 
E-MAIL: rafaneto@msn.com  



Oe  

• 

ATO DE ALTERAÇÃO N°2 E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LTDA 

C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI 
CNPJ n° 34.428.276/0001-97 

CLAUDIONOR RAFAEL DOS SANTOS NETO nacionalidade brasileira, nascido em 12/09/1965, 
casado em Comunhão Parcial de Bens, comerciante, CPF n° 335.078.215-91, Carteira de Identidade ri° 
0278001726, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado na RUA 7 - Jardim Pontal, 45, APT. 
603 - Edf. Ecnseada do Pontal, Pontal, Ilhéus, BA, CEP 45654170, Brasil. Titular da Empresa Individual 
de Responsabilidade Limitada de nome C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI 
ME, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n° 29600191171, com sede Av. 
Uberlândia, 37, Malhado Ilhéus, BA, CEP 45.651-314, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Juriclica/MF sob o n° 34.428.276/0001-97, delibera e ajusta a presente alteração e consolidação, 
nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

DO CAPITAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 155.000,00 
(Cento e Cinquenta e Cinco mil reais), em moeda corrente nacional, cujo aumento é totalmente subscrito 
e integralizado, neste ato, pelo titular. 

Parágrafo Único: O capital social fica assim: 

CLAUDIONOR RAFAEL DOS SANTOS 100% 155.000 QUOTAS R$ 155.000,00 
NETO 

TOTAL 100% 155.000 QUOTAS R$ 155.000,00 

DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa é administrada pelo seu titular: CLAUDIONOR RAFAEL DOS 
SANTOS NETO, nacionalidade Brasileira, nascido em 12/09/1965, casado em Comunhão Parcial de 
Bens, comerciante, CPF n° 335.078.215-91, Carteira de Identidade n° 0278001726, órgão expedidor SSP 
- BA, residente e domiciliado(a) no(a) Rua 7 — Jardim Pontal 45, Apt. 603 - Edf. Enseada do Pontal, 
Pontal, Ilhéus, BA, CEP 45654170, Brasil com os poderes e atribuições de administrador, auto " ado o 
uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, be corno. 
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do titular. 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA TERCEIRA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impe 'do de 
exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou 
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações 
de consumo, fé pública ou propriedade. 

Req: 81900001037314 	 Página 1 

ta- 
JUCEB 

Certifico o Registro sob o n°97910344 em 08/10/2019 
Protocolo 195739973 de 30/09/2019 
Nome da empresa C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI NIRE 29600191171 
Este documento pode ser verificado em http://reginf  uceb.ba.govibr/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 205230517296375 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/10/2019 
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral 



ATO DE ALTERAÇÃO N°2 E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LTDA 

C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI 
CNPJ n°34.428.276/0001-97 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes 
do contrato social permanece ILHEUS - BA. 

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram 
expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor. 

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei a' 10.406/2002, 
mediante as condições e cláusulas seguintes: 

CLAUDIONOR RAFAEL DOS SANTOS NETO nacionalidade brasileira, nascido em 12/09/1965, 
casado em Comunhão Parcial de Bens, comerciante, CPF n° 335.078.215-91, Carteira de Identidade no 
0278001726, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado na RUA 7 - Jardim Pontal, 45, APT. 
603 - Edf. Eenseada do Pontal, Pontal, Ilhéus, BA, CEP 45654170, Brasil. Titular da Empresa Individual 
de Responsabilidade Limitada de nome C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI 
ME, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob N1RE n° 29600191171, com sede Av. 
Uberlândia, 37, Malhado Ilhéus, BA, CEP 45.651-314, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Juridica/MF sob o n° 34.428.276/0001-97, delibera e ajusta a presente consolidação, nos termos 
da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial C RAFAEL DOS SANTOS 
NETO COMERCIAL EIRELI e nome fantasia BAHIA NEGOCIOS. 

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede: a Av. Uberlândia, 37 — bairro Malhado, Ilhéus — BA, 
CEP 45.651-314. 

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, 
no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei n" 10.406/2002. 
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09 
ATO DE ALTERAÇÃO N" 2 E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDADE LTDA 
C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI 

CNPJ n°34.428.276/0001-97 

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO 

CLÁUSULA QUARTA. A empresa têm o seguinte objeto: 
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS; COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO 
ATACADISTA DE POLPA E SUCOS DE FRUTAS; LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM 
CONDUTOR; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS; LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS 
COM MOTORISTA; LIMPEZA EM PREDIO E DOMICILlOS; COMERCIO VAREJISTA DE 
ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E 
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA;COMERCIO ATACADISTADE PRODUTOS DE HIGIENE, 
LIMPEZA E COMSERVAÇÃO DOMICILIAR; COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS; 
COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS; REPRESENTAÇÃO E AGENCIAMENTO DO COMERCIO 
DE PRODUTOS AL1MENTICIOS; COMERCIO VAREJISTA DE PEIXES CRUSTÁCEOS E 

•
MOLUSCOS, FRIGORIFICADO OU CONGELADO - PEIXARIA; TRANSPORTE ESCOLAR; 
TRANSPORTE MARITIMO DE CABOTAGEM - PASSAGEIRO;. 

CNAE FISCAL 

4637-1/99 - comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados 
anteriormente 
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos 
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 
5011-4/02 - transporte marítimo de cabotagem - passageiros 
4924-8/00 - transporte escolar 
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria 
4751-2/01 - comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática 
4722-9/02 - peixaria 
4691-5/00 - comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios 
4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
4617-6/00 - representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e 
fumo 
3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos 
8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios 

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 22/03/1991, e seu prazo de duração é 
indeterminado. 
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ATO DE ALTERAÇÃO N't 2 E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LTDA 

C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI 
CNN n0  34.428.276/0001-97 

DO CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA SEXTA: O capital social subscrito é de R$ 155.000,00 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil 
Reais) dividido em 155.0130 (cinquenta e Cinco mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um Real) cada 
uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País. 

Parágrafo Único: O capital social fica assim: 
CLAUDIONOR RAFAEL DOS SANTOS 100% 155.000 QUOTAS R$ 155.000,00 
NETO 

Totalizando 100% 155.000 QUOTAS R$ 155.000,00 

CÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado. 

DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA OITAVA. A empresa é administrada pelo seu titular, CLAUDIONOR RAFAEL DOS 
SANTOS NETO, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e 
extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado. 

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS 

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício social da empresa, em 31 de dezembro proceder-se-á 
a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço e resultado econômico, cabendo ao 
titular, os lucros ou perdas apurados. 

DO FALECIMENTO 

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade c m os 
herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e 
liquidadeo com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço 
especialmente levantado. 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por 
lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a 
administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por 
se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos 
ou crimes falimentar, de prevaricação, peita ou suborno. concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações 
de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, parágrafo 1°, CC/21102). 
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ATO DE ALTERAÇÃO N°2 E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LTDA 

C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI 
CNPJ n°34.428.276/0001-97 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa 
de outra empresa da mesma modalidade EIRELI. 

DO FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações 
resultantes do contrato social permanece Ilhéus-BA. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento. 

Ilhéus, 13 de setembro de 2019. 
CARTÕRio 

to ()ricto  
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'1,3J BAHIA 
NEGOCIOS 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N° 0059/2021 

A Empresa C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL — EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n2 

34.428.276/0001-97, declara sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto 

no Inciso VII do Art. 42 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. 72 do mesmo 

diploma. 

Ilhéus 08 de outubro de 2021 

 

24,420.27G/0W,  -n7 
c man DosSANTOS 	CD`a.94-M: 

Av. Uberlândia, 37- Ilté:13Llo 
e 	Cep 45651-314 	ILHÉUS-BA 

 

Claudionor Ra 	os Neto 
RG 278v 7-55p- :a 
CPy. 5.078.215-91 

C Rafael dos Santos Neto Comercial - Eireli 
CNP': 34.428.276/0001-97 

Endereço: Avenida Uberlândia, 37 - Malhado - Ilhéus - Bahia CEP 45.651-314 
e-mail rafaneto@msn.com  
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