PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA
CNPJ - 13.763.396/0001-70
CEP - 45.330-000
EDITAL
PREÂMBULO
1. O MUNICÍPIO DE CRAVOLÂNDIA, por intermédio do seu Pregoeiro Municipal,
designado pela Portaria nº 002/2022, torna público para conhecimento dos
interessados que na data, horário e local indicados, fará realizar licitação na
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor preço condições estabelecidas neste
Edital.
2. REGÊNCIA LEGAL.
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais n.º
10.520/02 e 8.666/93, Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações, Decretos
Federal nº 10.024/2019 e 3555/2000, no que for pertinente bem como Decreto
Municipal Nº 113/2021, de 01 de junho de 2021.
3. UNIDADE INTERESSADA.
Secretaria Municipal de Educação.
4. MODALIDADE.
Pregão eletrônico SRP Nº. PE-001/2022.
5. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Nº.18/2022.
6. TIPO DE LICITAÇÃO.
Menor preço por lote
7. Modo de disputa: Aberto (X)
8. LOCAL E DATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO.
DATA: 01 de fevereiro de 2022.
HORA: 09:00 h (Horário de Brasília).
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
NÚMERO LICITAÇÕES - E / BANCO DO BRASIL:918369
9. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.
UNIDADE:05.01.01- Unidade da Educação
PROJETO/ATIVIDADE:2.051-Manutenção do Programa da Merenda Escolar.
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.30.00 –Fonte: -15.
10. LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS
SOBRE ESTE EDITAL.
Poderão ser obtidas maiores informações sobre este Edital, com o Pregoeiro e sua
equipe de apoio, na sede da Prefeitura Municipal de Cravolândia-Ba, situada à Praça
Lomanto Júnior nº. 01, Centro, Cravolândia-BA, das 08:00 às 12:00 horas, ou pelo
Telefone (73) 3545-2120, bem como por consulta ao Diário Oficial municipal:
https://www.cravolandia.ba.gov.br/Site/DiarioOficial.
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A Homologação deste Pregão será divulgada no Diário Oficial municipal:
https://www.cravolandia.ba.gov.br/Site/DiarioOficial, na Homologação supracitada a
empresa vencedora será convocada para a formalização da assinatura do instrumento
contratual.
A Licitante vencedora deverá fornecer um e-mail, para que possa receber o contrato e a
ordem de fornecimento, devendo para tanto, após o seu recebimento, enviar e-mail para
o endereço: (licitação.cravolandia@hotmail.com), acusando do recebimento dos
respectivos Documentos, colocando a data, horário, CNPJ da empresa, nome completo,
CPF e RG do responsável com poderes para assinatura dos mesmos.

I - OBJETO

1.1 A presente licitação tem como objeto a Aquisição de Gêneros Alimentícios para
composição da Merenda Escolar a ser fornecida nas Instituições de Ensino da Rede
Pública Municipal.
1.2 A entrega será de forma parcelada e deverá ser feita no setor da Merenda escolar
no prazo máximo de 03 (três) dias, após Ordem de Compra assinada pelos responsáveis,
sem custo adicional, sendo de total responsabilidade da Licitante Vencedora o frete,
carga e, descarga do objeto e somente serão pagas as quantidades efetivamente
solicitadas e entregues.
1.3. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema
Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil e as especificações técnicas constantes no
Modelo de Proposta de Preço - Anexo II, o licitante deverá obedecer a este último.
II - PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil, por meio do sítio
www.licitacoes- e.com. br.
2.2. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições
previstas neste edital e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação definidos no item “HABILITAÇÃO”.
2.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.
2.4. Não poderão participar deste Pregão:
a) Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste
Pregão.
b) Pessoas Físicas, em razão do impacto da contratação nos limites de despesas com
pessoal, previstos na Lei Complementar nº. 101/00;
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c) Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;
d) Empresas impedidas de licitar ou contratar, na forma do (art. 7º da Lei nº 10.520/02),
ou suspensas temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar com
a Administração (Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93);
e) Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
f) Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação
judicial ou extrajudicial;
g) Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Vereadores (cfr. art.
54, II da Constituição);
h) Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº
8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).
i) Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei
nº 8.666/93.
2.5. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação
do licitante.
III – TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADOS
3.1. No caso de participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou
equiparados, será observado o disposto na Lei Complementar nº 123/06, notadamente
os seus arts. 42 a 49.
3.2. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP
dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/06.
3.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei
Complementar nº 123/06 e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo
citado, deverão apresentar declaração em campo próprio do sistema que cumprem os
requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42
a 49 da referida Lei Complementar.
3.4. Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, a declaração deverá ser
anexada ao sistema até a data e horário marcados para abertura das propostas.
3.5. A não apresentação da declaração de ME/EPP importará na renúncia ao tratamento
consagrado na Lei Complementar nº 123/06.
3.6. A identificação das ME/EPP ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico
só deverá ocorrer após o encerramento dos lances, de modo a impedir a possibilidade
de conluio ou fraude no procedimento.
IV - CREDENCIAMENTO
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4.1. O licitante deverá estar previamente credenciado no sistema “Pregão Eletrônico”, no
sítio www.licitacoes-e.com.br.
4.2. O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de
senha pessoal e intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também
deverá informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções
detalhadas para sua correta utilização.
4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações
inerentes ao Pregão na forma eletrônica.
4.4. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade exclusiva do
licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante,
não cabendo ao provedor do sistema ou ao MUNICÍPIO DE CRAVOLÂNDIA a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.
4.5. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão
eletrônico, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de
descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do MUNICÍPIO DE CRAVOLÂNDIA.
4.6. A perda ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor
do sistema para imediato bloqueio de acesso.
V- IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL
5.1. Até 03 (três) dia útil antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar, o ato convocatório do pregão. As impugnações deverão ser
protocoladas no setor de licitações deste Município, presencialmente ou pelo e-mail
licitacao.cravolandia@hotmail.com
5.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação.
5.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova
data para realização do certame.
5.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser
enviados ao pregoeiro até 03 ( três) dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão
pública, exclusivamente pelos meios indicados no edital.
5.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos
no certame.
VI – PROPOSTA
6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
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estabelecidos para abertura da sessão pública, devendo informar o valor da proposta por
meio do sistema eletrônico até a data e hora marcadas para abertura da proposta,
quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.
6.2. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro argumento não previsto em lei.
6.3. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
6.4. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE, será realizada com
análise dos preços unitários ofertados para cada item em relação ao orçamento estimado
pelo Município.
6.5. O licitante deverá apresentar a proposta de preços definitiva de forma detalhada,
indicando a marca, prazos de validade, prazo de entrega, bem como os valores unitários
e o total.
6.6. Para fins de cadastro e de lances no sistema eletrônico, o valor a ser
considerado será o total por lote. R$ 100,00 ( Cem Reais).
6.7. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa a desclassificação da
proposta.
6.8. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta
anteriormente encaminhada.
6.9. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua
desconexão.
6.10. Não será permitida previsão de sinal ou qualquer outra forma de antecipação de
pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a
proponente que assim o fizer.
6.11. Prazo de execução contratual será de 12 ( doze) meses a contar da assinatura do
contrato.
6.12. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.
VII – DA HABILITAÇÃO
Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentação relativa a:
7.1. Documentos relativos à habilitação jurídica:
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a) Em se tratando de empresa individual, o Registro Comercial;
b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;
d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
e) Em se tratando de sociedades comerciais ato constitutivo em vigor, devidamente
registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;
f) Alvará de Funcionamento expedido pelo Órgão Competente na sede do Licitante.
g) No caso de microempresas e empresas de pequeno porte: certidão expedida pela
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que
comprove a condição de microempresas e empresas de pequeno porte;
h) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
7.2. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira:
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Distribuidor da sede
do Proponente (válida somente se, expedida dentro de 30 dias antes da abertura
das Propostas, caso não tenha validade expressa).
b) Balanço patrimonial e demonstrações financeiras do último exercício fiscal,

apresentados na forma da resolução nº563/83, do CFC - Conselho Federal de
Contabilidade e Código Comercial Brasileiro, acompanhado da cópia do termo de
abertura e termo de encerramento do livro diário, devidamente registrado no órgão
competente, onde conste o número de páginas, que demonstrem a boa situação
financeira da empresa, com vistas aos compromissos que assumir caso lhe seja
adjudicado o objeto licitado, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrados ha
mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta, assinados pelo
Contabilista e pelo Titular ou Representante legal da empresa com assinaturas
devidamente identificadas.

7.3. Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF;
b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
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02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.
c) Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS).
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio
de 1943, a qual pode ser obtida no site http://www.tst.jus.br/certidao.
e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa à sede ou domicílio do
proponente, dentro de seu período de validade;
f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do
proponente, dentro de seu período de validade;
g) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração
da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
h) Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresas e empresas de pequeno
porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta, apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.

7.4. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverá comprovar
a regularidade fiscal e trabalhista da matriz e da filial.
7.5. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes
deverão ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão
expedidor, ou, na hipótese de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas
dos últimos 90 dias contados da data da abertura da sessão pública.
7.6. As ME/EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art.
43 da LC nº 123/06).
7.7. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa (art. 43, §1º, da LC nº 123/06);
7.8. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da
Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes,
nos termos do item “REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.
7.9. Documentos relativos à Qualificação Técnica:
b) Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, devendo conter a identificação do emitente, comprovando que o licitante vem
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prestando ou prestou serviços correlatos aos licitados, devendo constar endereço
completo, inclusive eletrônico, se houver, do órgão/pessoa emitente para eventuais
esclarecimentos que a contratante julgar necessários.
7.6. Documentação complementar:
7.6.1. O licitante deverá declarar:
a) que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências deste Edital;
b) que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854/99,
preferencialmente, conforme Modelo sugerido pelo Edital;
c) que a proposta foi elaborada de forma independente, preferencialmente, conforme
Modelo sugerido pelo Edital;
d) o enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado,
nos termos da Lei Complementar nº 123/06, preferencialmente, conforme Modelo
sugerido pelo Edital.
7.7. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar
prevista neste item deverá comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.
7.8. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.
7.9. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da
administração fiscal, tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35
da Lei nº 10.520/02.
7.10. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:
a) Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão
sempre ser apresentados em nome do licitante e com o número do CNPJ;
b) Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
c) Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;
d) Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório
ou por membro da Comissão de Licitação do MUNICÍPIO DE CRAVOLÂNDIA.
7.11. Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o licitante será
declarado habilitado.
7.12. Os documentos de habilitação exigidos neste edital deverão ser anexados
até a data limite para recebimento das proposta junto ao sistema eletrônico,
conforme regramento contido no Decreto Federal nº.10.024/2019 e Decreto
Municipal Nº 213/2021 sob pena de inabilitação, não sendo aceitos outros tipos de
protocolos, links ou quaisquer outras formas de apresentação dos mesmos.
VIII - ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
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8.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pela Pregoeiro, ocorrerá na
data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br.
8.2. A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante
troca de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.
IX - REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
9.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
a) Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, não assinar o
contrato ou não retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na
aceitação do preço; e
b) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública.
c) O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação, e observadas as
regras de desempate do item “REGRAS GERAIS DE DESEMPATE”, será convocado
tendo por base o próprio preço que ofereceu na sessão de lances;
d) O direito de preferência previsto no item “PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE” deverá ser recalculado levando-se em
consideração o lance apresentado pelo licitante subsequente;
e) Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferência, prosseguirse-á, normalmente, nos termos da ITEM “PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE”;
f) Finalizado o procedimento previsto no item “PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE”, ou inexistindo direito de preferência de ME/EPP
ou equiparado, será realizada a negociação prevista no item “NEGOCIAÇÃO”;
g) Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo
prazo recursal, nos termos do item “RECURSOS”, prosseguindo-se, normalmente, com
as demais fases previstas neste Edital.
9.2. A convocação acontecerá por meio do “chat” do sistema eletrônico.
X - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
10.1. Aberta a sessão, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e
desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos no edital.
10.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
10.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro,
sendo que somente estas participarão da fase de lance.
XI - FORMULAÇÃO DE LANCES
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11.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente
informados do recebimento e respectivo horário de registro e valor.
11.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais
lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro
lugar pelo sistema.
11.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado no sistema.
11.4. o modo de disputa adotado será o modo aberto, onde a etapa de envio de lances
na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente
pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.
§ 1º A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o caput, será
de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
§ 2º Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no caput e no § 1º,
a sessão pública será encerrada automaticamente.
§ 3º Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos
do disposto no § 1º, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o
reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço disposto
no parágrafo único do art. 7º, mediante justificativa.
11.5. Os lances apresentados serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante,
não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
11.6. O pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a
realização de eventual diligência.
11.7. Realizada a diligência, o pregoeiro notificará os licitantes sobre a data, horário e
local onde será dado prosseguimento à sessão pública.
11.8. O intervalo mínimo entre lances será de: R$ 100,00 ( Cem Reais ).
XII - DESCONEXÃO DO PREGOEIRO
12.1. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos,
sem prejuízo dos atos realizados.
12.2. No caso da desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e reiniciada somente
decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio
eletrônico utilizado para divulgação. e terá reinício somente após comunicação expressa
aos participantes no “chat” do sítio www.licitacoes-e.com.br.
XIII - PREFERÊNCIA DAS ME/EPP
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13.1. Todos os licitantes deverão permanecer conectados até que o Pregoeiro possa
verificar a ocorrência de um possível empate, pois, caso aconteça, serão tomadas as
seguintes providências:
a) A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classificado deverá ser
convocado, após o término dos lances, para apresentar nova proposta de preço inferior
àquela considerada vencedora do certame em até 05 (cinco) minutos da convocação,
sob pena de preclusão (Art. 45, inciso I c/c § 3º, da LC nº 123/06).
b) A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova proposta
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, desde que em tempo hábil,
e atenda as demais exigências previstas neste Edital, terá adjudicado em seu favor o
objeto licitado (Art. 45, I, da LC nº 123/06).
c) Não ocorrendo contratação de ME/EPP ou equiparado na forma do subitem anterior,
serão convocadas as ME/EPP e equiparados remanescentes considerados empatados
na ordem classificatória para o exercício do direito de ofertar proposta de preço inferior
àquela considerada vencedora do certame (Art. 45, II, da LC nº 123/06).
d) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
ME/EPP e equiparados sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao lance
mais vantajoso (Art. 44, §§ 1º e 2º, da LC nº 123/06).
e) O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido antes da
negociação prevista no item “NEGOCIAÇÃO”.
f) Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro. No caso de não haver lances e verificada equivalência dos valores
constantes das propostas de ME/EPP e equiparados que se encontrem em situação de
empate, será realizado sorteio para que se identifique a primeira que poderá apresentar
melhor oferta.
g) Somente se a contratação de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do critério de
empate falhar é que o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora, atendidas as demais disposições deste Edital (§ 1º do art. 45 da LC nº
123/06).
h) O disposto neste item somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por ME/EPP ou equiparado (Art. 45, § 3º, da LC nº 123/06).
XIV - REGRAS GERAIS DE DESEMPATE
14.1. Se depois de realizado o procedimento previsto no item “PREFERÊNCIA DAS
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE”, restarem duas ou
mais propostas em igualdade de condições, como critério de desempate, será
assegurada preferência sucessivamente, aos bens/serviços:
a) Produzidos no País;
b) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
c) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País.
XV - NEGOCIAÇÃO
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15.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar
contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso,
para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor
estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das
previstas neste Edital.
15.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
XVI - ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
16.1. Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de
possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto às especificações do produto e compatibilidade do preço em relação ao valor
estimado para a contratação.
16.2. O critério de julgamento será o de menor valor global por lote.
16.3. Será desclassificada a proposta final que:
a) Contenha vícios ou ilegalidades;
b) Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Termo de
Referência;
c) Apresentar preços finais superiores ao valor máximo obtido pela Administração
previamente à Licitação;
d) Apresentar preços que sejam manifestamente inexequíveis. Consideram-se preços
manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para
a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida;
e) Deixar de indicar a marca, prazos de validade, prazo de entrega, bem como os valores
unitários e o total.
16.4. Se a proposta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a subsequente, e assim
prosseguindo até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.
16.5. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
16.6. A apresentação de novas propostas nesta fase do certame não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
XVII - VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

DE

PARTICIPAÇÃO

E

DA

17.1. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às
especificações do produto e compatibilidade do preço, o pregoeiro verificará, como
condição prévia ao exame da documentação de habilitação, o eventual descumprimento
das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça
a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:
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a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b) Certidão Negativa de Condenações Cíveis por ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade da empresa e dos sócios.
17.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de eventual matriz ou filial (cfr. Acórdão TCU nº 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr.
art. 12 da Lei n° 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário).
17.3. Constatada a existência de vedação à participação no certame, o pregoeiro
reputará o licitante inabilitado.
17.4. Ainda como condição prévia à habilitação, o Pregoeiro poderá consultar o Portal
da Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), para verificar
se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pelo licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar no exercício anterior ou corrente extrapola o
faturamento máximo permitido como condição para esse benefício.
a) Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite
legal, o Pregoeiro indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do
licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de
2006, com a consequente inabilitação e instauração de Processo Administrativo.
17.5. Não ocorrendo inabilitação de que tratam os itens anteriores, o pregoeiro solicitará
do respectivo licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação que não
tiverem sido previamente encaminhados por meio do sistema eletrônico.
17.6. Se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro procederá na
forma prevista no item “REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”.
17.7. Quando todos os licitantes forem inabilitados, o pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo
de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos, escoimados das
causas referidas no ato de inabilitação.
XVIII - ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
18.1. A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor, no modelo sugerido pelo
Anexo I, os Demonstrativo de Formação de Preços (caso necessário) ajustado ao lance
final do licitante vencedor, inclusive quando houver necessidade do envio de anexos,
deverão ser remetidos digitalizados exclusivamente via sistema, no prazo de duas
horas, contados da solicitação do Pregoeiro.
18.2. A proposta, os Demonstrativo de Formação de Preços, os documentos de
habilitação e os anexos remetidos poderão ser solicitados em original ou cópia
autenticada por cartório competente, onde deverão ser encaminhados no prazo de 02
(dois) dias úteis, contado da solicitação do Pregoeiro, ao Setor de Licitações, na sede da
Prefeitura Municipal de Cravolândia-Ba, situada à Praça Lomanto Júnior nº. 01, Centro,
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Cravolândia-BA, em envelope fechado com as seguintes informações: Setor De
Licitações do Município de Cravolândia, Bahia, o número do telefone, o número do
pregão eletrônico, razão social, CNPJ e endereço da empresa.
18.3. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado.
18.4. Caso os documentos sejam de procedência estrangeira deverão também ser
devidamente consularizados.
XIX - RECURSOS
19.1. Declarado o VENCEDOR, o Pregoeiro abrirá prazo, de 30 (trinta) minutos durante
o qual, qualquer licitante poderá, de forma IMEDIATA e MOTIVADA, em campo próprio
do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer.
19.2. Durante o prazo para manifestação da intenção de recorrer, os licitantes
interessados poderão solicitar ao Pregoeiro o envio por meio eletrônico,
preferencialmente, ou outro meio hábil, de acordo com os recursos disponíveis no órgão,
os documentos de habilitação apresentados pelo licitante declarado vencedor do
certame ou de qualquer outro documento dos autos.
19.3. As razões do recurso deverão ser registradas em campo próprio do sistema, dentro
do prazo, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões
também via sistema, que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendolhes assegurado vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus
interesses.
19.4. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso (item
19.1), no momento da sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito,
ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.
19.5. Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso do licitante
aos autos do processo licitatório ou a qualquer outra informação necessária à instrução
do recurso.
19.6. Manifestado o interesse de recorrer, o pregoeiro poderá:
a) Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo
estabelecido;
b) Motivadamente, reconsiderar a decisão;
c) Manter a decisão, encaminhando o recurso para autoridade julgadora.
19.7. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
XX - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA
CNPJ - 13.763.396/0001-70
CEP - 45.330-000
20.1. Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e
encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação.
20.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao
licitante vencedor.
20.3. Após a adjudicação referida nos itens anteriores, o adjudicatário será convocado
para assinar o contrato, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
XXI – PAGAMENTO
21.1. Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária
ou crédito em conta corrente, no prazo não superior à 30 (trinta) dias, após a
apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada.
21.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de
sua regularização por parte da contratada.
21.3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à
Contratada e seu vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida.
21.4. A Empresa licitante vencedora do presente certame fica obrigada a emitir Nota
Fiscal Eletrônica, para pagamento do objeto desta licitação.
XXII - FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO
22.1. Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do objeto,
ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do
Contratante não eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do objeto
mencionado no Contrato.
22.2. Os serviços deverão ser entregues dentro do prazo constante no instrumento de
Contrato e a conferência será efetuado pela Unidade Administrativa solicitante, que,
depois de verificados o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o
atestado de recebimento definitivo.
22.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1. na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação da Administração, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados
da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1. na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com
a indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação
por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
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XXIII - PENALIDADES
23.1. O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no
instrumento contratual sujeitará o Contratado às sanções previstas nas leis que regem
este edital.
23.2. A inexecução, parcial ou total, do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição
da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
23.3. 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 recusa do adjudicatário
em assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos, 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 não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado,
por cada dia subsequente ao trigésimo.
23.4. A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à
contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento
das condições estipuladas no contrato.
23.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá o Contratado da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
XXIV - RESCISÃO CONTRATUAL
24.1. A inexecução, total ou parcial, do Contrato ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e 10.520/02.
24.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses
previstas os incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
24.3. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei n.º
8.666/93 não cabe a Contratado direito a qualquer indenização.
24.4. O Contrato poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação, em quando:
a) o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital;
b) o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o Contrato decorrente do Processo
Licitatório;
c) o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do Contrato, por um dos motivos
elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
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XXV - REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
25.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei n.º
8.666/93.
XXVI - DISPOSIÇÕES GERAIS
26.1. 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.
26.2. Os encargos de natureza tributárias, sociais e para fiscais são de exclusiva
responsabilidade da empresa contratada.
26.3. É facultada o 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 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.
26.4. 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.
26.5. 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.
26.6. 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.
26.7. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da
Comarca de Santa Inês, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
26.8. 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, bem
como o Decreto 113/2021 de 01 de junho de 2021.
XXVII – ANEXOS
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II - Modelo de proposta de preços;
ANEXO III - Minuta do Contrato;
ANEXO IV - Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
ANEXO V - Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências
de Habilitação;
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ANEXO VI - Modelo de Declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte;
ANEXO VII - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta.
Cravolândia - BA, 19 de janeiro de 2022

ZENILDO TORRES SOARES
PREGOEIRO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. _____/2022
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. _________/2022
MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO PE-001-2022/2022.

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I
1.OBJETO

1.2 Registro de preços para aquisição de Gêneros Alimentícios para composição da
Merenda Escolar a ser fornecida nas Instituições de Ensino da Rede Pública
Municipal.
.
2. JUSTIFICATIVA

Essa aquisição faz-se necessária para atendimento a demanda da Merenda Escolar deste Município,
referente a manutenção da Secretaria de Educação os referidos Alimentos.
3. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:

LOTE I
Item

1

Descrição - Lote I

ACHOCOLATADO DIET: - em
pó, sem adição de açúcar, cacau
em pó, mineral, maltodextrina,
vitaminas, emulsificantes lecitina
de soja, antioxidante, ácido

Und

Qtd

KG

20
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2

3

4

5

6

ascórbico e aromatizante.
embalagem com 200 gramas. A
embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação, procedência,
informações nutricionais, número
do lote, data de validade,
quantidade do produto e atender
as especificações técnicas. o
produto deverá apresentar
validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega na
unidade requisitante.
ACHOCOLATADO: em pó
instantâneo, saco em polietileno
leitoso de 400kg. ingredientes
indispensáveis: açúcar, cacau, em
pó, leite em pó, com aroma
natural, sem corantes artificiais.
Deve constar na embalagem a
data de fabricação e prazo de
validade.
AÇÚCAR
CRISTAL:
açúcar
cristalizado, na cor branca,
sacarose de cana – de- açúcar,
embalagem de 1 kg, em
polietileno, contendo data de
fabricação e prazo de validade. O
produto devera ter registro no
ministério da saúde.
ADOÇANTE
DIETÉTICO:
composto de água, sorbitol,
edulcorantes artificiais, sacarina
sódica e ciclamato de sódio e
conservante benzoato de sódio.
Zero calorias. Não contém glúten.
Isento de lactose. Frasco com 200
ml
AMIDO DE MILHO: Embalagem
plástica ou de papel, resistente de
200 G, com data de fabricação e
prazo no mínimo de 12 meses.
ARROZ: arroz branco, subgrupo
polido, classe longo fino, tipo 1,
embalagem contendo 1 kg, com
identificação da produto, marca
do fabricante, prazo de validade e
peso liquido, com registro no

KG

300

KG

1.800

UND

10

UND

150

KG

1.000
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ARROZ: arroz integral, subgrupo
polido, classe longo fino, tipo 1,
embalagem contendo 1 kg, com
identificação da produto, marca
do fabricante, prazo de validade e
peso líquido, com registro no
ministério da saúde e /ou da
agricultura.
ARROZ: arroz parabolizado,
subgrupo polido, classe longo
fino, tipo 1, embalagem contendo
1 kg, com identificação do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso liquido,
com registro no ministério da
saúde e /ou da agricultura.
AVEIA EM FLOCOS: isenta de
mofo, livre de parasitas e
substâncias nocivas,
acondicionada em embalagens de
200g, atóxica, resistente e
hermeticamente vedada. Prazo de
validade 10 meses a contar a
partir da data de entrega.
BEBIDA DE SOJA SEM
LACTOSE: sabor natural
enriquecido com cálcio,
embalagem íntegra.
Fornecimento: embalagem
tetrapak de 200ml.

KG

40

KG

1.000

KG

80

L

40

LOTE II
Item

Descrição - Lote II

Und

Qtd

1

BISCOITO DOCE: pacote de 400
g consistência crocante, sem

KG

800
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corantes artificiais, em
embalagem plástica atóxica, com
dupla proteção, com data de
fabricação e prazo de validade de
no mínimo 08 meses.
BISCOITO SALGADO: tipo
cream cracker, pacote de 400 g
consistência crocante, sem
corantes artificiais, em
embalagem plástica atóxica, com
dupla proteção, com data de
fabricação e prazo de validade de
no mínimo 08 meses.
BISCOITO
SALGADO
INTEGRAL: embalagem plástica
contendo 400 gramas, isento de
mofo,
odores
estranhos
e
substâncias nocivas, embalagens
plástica prazo mínimo de validade
de 06 meses, a partir da data de
entrega.
BISCOITO
SALGADO
SEM
GLÚTEN: ingredientes: fécula de
batata, farinha de arroz, farinha de
trigo sarraceno, ovos, óleo de
palma, amido de milho modificado,
dextrose, sal iodado, levedura,
espessante:
hidroxipropilmetilcelulose,
emulsificante:
ésteres
monoacetiltartáricos
e
diacetiltartáricos de mono e
diglicerídeos de ácidos graxos,
leveduras:
tartarato
monopotássico, bicarbonato de
amônio; aromatizante natural.
embalagem 210g.
BISCOITO SEM LACTOSE:
biscoito sem lactose. Produzido,
embalado e entregue em
conformidade com a legislação
sanitária vigente. Embalagem
contendo 360 a 400g. validade
mínima de 6 meses a contar da
data de entrega.
CAFÉ EM PÓ: produto
devidamente selecionado,
beneficiado, torrado e moído.

KG

800

KG

60

KG

20

KG

30

KG

300
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Embalagem de 250 g peso
líquido, conforme determina a
legislação e com selo da ABIC,
prazo mínimo da validade de 04
meses.
CANELA EM PÓ: pura, A
embalagem deve estar de acordo
com a legislação vigente.
Acondicionada em embalagem de
30 a 40 gramas.
LEITE DE COCO: produto obtido
de leite de coco pasteurizado e
homogeneizado, podendo conter
conservantes, acidulantes e/ou
espessante. Embalagem de 200g.
ÓLEO DE SOJA 900 ml:
Alimentício, embalagem de 900
ml. Produtos refinado e de acordo
com os padrões legais. Deverá
conter vitamina E, e ser
acondicionado em embalagem
plásticas de 900ml. Validade
mínima de 4 meses, e fabricação
de até 30 dias da entrega.
OVOS TIPO B: Ovos tipo extra,
tipo B, branco, embalagem com
identificação de produto, marca
do fabricante, prazo de validade e
peso líquido. O produto deverá ter
registro no Ministério da
Agricultura e /ou Ministério da
Saúde.

KG

18

UND

400

UND

200

DZ

150

LOTE III
Item

1

Descrição - Lote III

CARNE BOVINA SEM OSSO
PATIM: fresca, sem sebo ou
aponeurose (pelancas) devera
constar data de fabricação e o

Und

Qtd

KG

250
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prazo de validade de no mínimo
02 meses, devera ser cortada em
pedaços de 100g. Embalagens de
1kg, na embalagem deverá
constar o fornecedor e o produto,
com registro no SIF/SIE.
CARNE BOVINA SEM OSSO
PATIM MOÍDA: fresca, sem sebo
ou aponeurose (pelancas) devera
constar data de fabricação e o
prazo de validade de no mínimo
02 meses, devera ser cortada em
pedaços de 100g. Embalagens de
1kg, na embalagem deverá
constar o fornecedor e o produto,
com registro no SIF/SIE.
CHARQUE PONTA DE AGULHA:
pacote com 1 kg. preparado com
carne bovina, ponta de agulha de
boa qualidade salgada, curada,
seca, consistência firme, com cor,
cheiro e sabor próprios; isento de
sujidades, parasitas e materiais
estranhos, embalada a vácuo, em
sacos plásticos transparentes e
atóxicos, limpos, não violados,
resistente, que garantam a
integridade do produto ate o
momento do consumo, embalados
em caixa de papelão limpa, integra
e resistente. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação
e
procedência,
informação nutricional, numero de
lote, data de validade, quantidade
do produto. O produto devera
apresentar validade mínima de 30
dias a partir da data de entrega na
unidade requisitante.
COXA
E
SOBRECOXA:
congelada, livre de parasitos e de
qualquer substância contaminante
que possa alterá-la ou encobrir
alguma alteração, odor e sabor
próprios, deverá ser entregue em
monoblocos, caixas de papelão
lacrada ou em porções individuais
em saco plástico transparente e
atóxico, limpo, não violado,

KG

900

KG

500

KG

130
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resistente,
que
garanta
a
integridade do produto. Não
poderá apresentar sinais de
recongelamento no momento da
entrega, como gelo avermelhado
ou
líquidos
pegajosos
na
embalagem.
Deverá
ser
transportado em carro refrigerado
ou em caixas térmicas que
mantenham
sua
temperatura
desde a saída do mercado até a
entrega no estabelecimento. Esta
deverá
apresentar-se
em
condições higiênicas ideais ao
transporte.
FÍGADO BOVINO: de primeira
qualidade, limpo, congelado á 12
graus Celsius (-), isento de
aditivos ou substâncias estranhas
ao produto, que sejam impróprias
ao consumo e que alteram suas
características naturais (físicas,
química e organolépticas)
inspecionadas pelo Ministério da
Agricultura. Acomodadas em
caixas de papelão em perfeitas
condições estruturais,
padronizadas e lacradas.
FRANGO, PEITO: Carne de
frango tipo peito congelado com
adição de água no máximo 6 %.
Aspecto próprio, não amolecida e
nem pegajosa, cor própria sem
manchas esverdeada, cheiro e
sabor próprio, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas,
embalagem de 1 kg, em média,
com registro no SIF ou SISP.
LINGUIÇA DEFUMADA BOVINA:
Linguiça bovina, especial,
defumada, embalagem a vácuo
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.

KG

100

KG

1.500

KG

250
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LOTE IV
Item

1

2

3

4

Descrição - Lote IV

CRAVO DA ÍNDIA: deve possuir
identificação do produto. A
embalagem deve estar de acordo
com a legislação vigente.
Acondicionada em embalagem de
10 a 15 gramas.
CREME DE LEITE: Ingredientes:
Creme de leite padronizado a 17%
de gordura, leite em pó desnatado,
estabilizantes
celulose
microcristalina e citrato de sódio e
espessantes carboximetilcelulose
sódica,
goma
xantana
e
carragena. *% Valores diários com
base em uma dieta de 2000kcal ou
8400kJ.Seus
valores
diários
podem ser maiores ou menores,
dependendo
de
suas
necessidades energéticas. Peso
líquido de 200g.
FARINHA PARA MINGAU: tipo
cremogema, diversos sabores, em
embalagens de 500 g, que deverá
conter externamente os dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto.
Prazo de validade mínimo de 6
meses a partir data de entrega.
EXTRATO DE TOMATE: Simples
e concentrado, elaborado com
frutos sadios, limpos e sem
sementes. Isento de

Und

KG

Qtd
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UND
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KG
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KG
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fermentações. Deve apresentar
cor, sabor, odor característico,
consistente e pastosa,
embalagem em sachê ou
tetrapack com peso líquido de
350g. Validade mínima de 6
meses, e fabricação de até 30
dias da entrega.
FARINHA DE TRIGO C/
FERMENTO: Enriquecida com
ferro e ácido fólico. Tipo Especial,
obtido de grãos de trigo sãos,
limpos e isentos de matérias
terrosas e parasitas. Não
podemos estar úmida, fermentada
ou rançosa, devendo obedecer à
legislação vigente, embalagem
em pacotes de 1kg.Prazo mínimo
de validade de 4 meses e data de
fabricação de até 30 dias.
FARINHA LÁCTEA: Sabor
natural, ingredientes: farinha de
trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, açúcar, leite em pó
integral, vitaminas minerais, sal e
aromatizantes, contendo glúten.
Embalagem primária: em pacotes
de 230 gr, livre perfurações
descamações. Prazo mínimo de
validade de 6 meses e data de
fabricação de até 30 dias.
FUBÁ EM FLOCOS: tipo flocão,
pré cozido tradicional - obtido do
processamento tecnológico
adequado, de grãos de milho,
sadios, limpos, germinados, pré
cozido e seco por processo
adequado, com aspecto, cor, odor
e sabor próprios, isento de
sujidades, parasitos e larvas, bem
como de umidades, fermentações
ou ranço, embalado em saco de
papel impermeável, reembalado
em papel com 500 gramas.
GOIABADA: (300 g) polpa de
goiaba, açúcar geleficante pectina
e acidulante ácido cítrico. Não
contém glúten.

KG

300

KG

40

KG

1.000

KG

100
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FEIJÃO FRADINHO: fradinho,
tipo I, natural, constituído de no
mínimo 95% de grãos inteiros e
correspondentes á variedades no
tamanho e cor. Maduros, limpos e
secos. Embalagem primária:
embalagem em pacote plástico
atóxico, transparente, resistente
com peso líquido de 1kg.
Devidamente impresso as
informações exigidas por lei. Será
permitido o limite de 2% de
impureza e matérias estranhos,
obedecendo a portaria 161 de
24/07/87 _ M.A. Deve estar de
acordo com a legislação vigente.
Prazo mínimo de validade de 6
meses e data de empacotamento
de até 30 dias.

KG

500

LOTE V
Item

1

2

Descrição - Lote V

LEITE DE SOJA EM PÓ – SEM
LACTOSE: alimento com proteína
isolada se soja, rico em cálcio,
ferro, fósforo, zinco e vitaminas A,
B1, B2, B6, B12, D e ácido fólico.
Não contem glúten. Embalagem
de 300g, livre de partes
danificadas e amassadas. Com
prazo de validade de 1 ano, a
contar da data de entrega, tendo
em seu rótulo informação
nutricional por porção, prazo de
validade e lote.
LEITE EM PÓ INTEGRAL:
Embalado em latas ou pacotes
com 200 gr. A embalagem deverá
conter as informações do produto
e do fabricante, conforme
legislação vigente.
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MACARRÃO TIPO SPAGUETTI:
Com ovos, vitaminado, composto
de matéria-prima de primeira
qualidade, sã e limpas, isentas de
material
terroso,
parasitas.
Embalado em pacotes com 500g
aproximadamente.
Validade
mínima de 6 meses, e fabricação
de até 30 dias da entrega.
MACARRÃO TIPO SPAGUETTI
INTEGRAL:
Com
ovos,
vitaminado, composto de matériaprima de primeira qualidade, sã e
limpas, isentas de material terroso,
parasitas. Embalado em pacotes
com 500g aproximadamente.
Validade mínima de 6 meses, e
fabricação de até 30 dias da
entrega.
MASSA PARA BOLO: produto
obtido da mistura de farináceos
(farinha de trigo, fubá, polvilho,
araruta) com ovos, óleo vegetal,
açúcar, leite pasteurizado ou suco
de frutas, adicionado de fermento
químico, sem conservantes
químicos- como pirofosfato ácido
de sódio, bicarbonato de sódio,
sorbato de potássio.450 g
MASSA PARA SOPA: Com
sêmola e ovos, tipo “Ave Maria”.
Apresentação em embalagem de
450g, que devem apresentar
externamente os dados de
identificação, procedência,
informações nutricionais, números
de lote, data de validade,
quantidade de produto e atender
as especificações técnicas da
ANVISA e INMETRO. Prazo de
validade de no mínimo de 6
meses a partir da entrega do
produto.
MILHARINA: amarelo, com
aspecto, cor, cheiro e sabor
próprio com ausência de
umidade, fermentação ranço,
isento de sujidades, parasitas e

KG

1.500

KG

50

UND
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KG
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larvas. Embalagem de 500g a 1k,
sacos plástico transparente e
atóxico, tampos não violados,
resistentes que garantam a
integridade do produto até o
momento do consumo,
acondicionado em fardos
lacrados. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação e procedência,
informação nutricional, n° do lote,
ata de validade, quantidade do
produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 05
meses a partir da data de entrega
na unidade requisitante.
MILHO PARA CANJICA: Obtido
de grãos de sabor próprio, com
ausência de umidade; atóxica,
resistente, deverá ISENTO DE
SUJIDADES, PARASITAS E
LARVAS. Embalagem plástica
flexível, atóxico, resistente,
deverá estar acondicionado em
embalagem de 500 (quinhentos)
gr, as embalagem devem conter a
validade mínima de 6 meses.
MILHO PARA PIPOCA: Obtido
de grãos de sabor próprio, com
ausência de umidade; atóxica,
resistente, deverá ISENTO DE
SUJIDADES, PARASITAS E
LARVAS. Embalagem plástica
flexível, atóxico, resistente,
deverá estar acondicionado em
embalagem de 500 (quinhentos)
gr, as embalagem devem conter a
validade mínima de 6 meses.
MILHO VERDE: apresentação,
aspecto, cheiro, sabor e cor
peculiar aos mesmos e deverão
estar isentos de ranço e de outras
características Indesejáveis.
Sachê de 200 g, Prazo mínimo
de validade de 06 meses da data
de entrega.
MANTEIGA: creme pasteurizado
obtido a partir do leite da vaca,

KG

800

KG

250

UND

200

KG

300
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cloreto de sódio, fermentos
lácteos selecionados. Embalagem
de 500 G, com identificação do
produto, do fabricante, data de
fabricação e validade.

LOTE VI
Item

1

2

Descrição - Lote VI

PÃO: 50 Gr, composição mínima
da massa: 40 Gr de farinha de
trigo; 0,8 Gr de sal; 0,4 Gr de
reforçador; 24 ml de água;0,2 Gr
de açúcar; 1,2 Gr de fermento
biológico ; 0,4 Gr de gordura
vegetal.
PÃO INTEGRAL: pesando 50g,
tamanho uniforme, fabricado no
dia da entrega. Embalagem
plástica estéril e descartável
contendo o número de pães
conforme cronograma fornecido
pela Secretaria Municipal de
Educação
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LOTE VII
Item
1

2

3

4

Descrição - Lote VII

IOGURTE: com polpa de frutas
sabor morango em pacote de 1 L.
IOGURTE DIET: iogurte de frutas,
sem adição de açúcar, obtido de
leite pasteurizado, com
consistência cremosa ou firme,
em embalagem de polietileno com
150 a 200ml, com validade
máximo de 30 dias, a partir da
data de recebimento. A
embalagem deverá conter
externamente os dados de
identificação, procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade
do produto, número do registro no
ministério da agricultura/sif/dipoa
e carimbo de inspeção.
IOGURTE
SEM
LACTOSE:
parcialmente
desnatado
com
polpa de morango ou frutas
vermelhas, rico em nutrientes, com
150 a 200ml. Deverá conter
externamente os dados de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade
do produto, número do registro no
Ministério
da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo
de inspeção. Produto deverá estar
resfriado no momento da entrega.
QUEIJO:
1ª
qualidade,
a
embalagem original deve ser a
vácuo
em
saco
plástico
transparente e atóxico, limpo, não
violado, resistente, que garanta a
integridade do produto até o
momento
do
consumo,
acondicionado
em
caixas
lacradas. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número
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de lote, quantidade do produto,
número do registro no Ministério
da
Agricultura/SIF/DIPOA
e
carimbo de inspeção do SIF. O
produto
deverá
apresentar
validade mínima de 30 (trinta) dias
a partir da data de entrega na
unidade requisitante. Fatiado em
lâminas de 30g.
SAL: Refinado Iodado,
beneficiado e isento de sais de
cálcio e magnésio, impurezas
orgânicas, areias e fragmentos de
conchas. Produzido e embalado
em conformidade com a
legislação vigente. Embalagem
primária: pacotes com 1kg. O
produto líquido a ser entregue não
poderá ter validade mínima de 6
meses a vencer.
SALSICHA: Tipo HOT DOG,
produto a base de carne bovina
com condimentos triturados e
cozidos. O produto deverá estar
acondicionado em sistema cry-ovac, pesando até 1kg por
embalagem. As embalagens
devem conter especificações do
produto conforme a legislação
vigente e seguir os padrões
microbiológicos estabelecidos
pela Resolução RDC n°12 de
02/01/01 ANVISA/MS.
TEMPERO COMPLETO
CASEIRO: embalagem 1 KG
aproximadamente, sem pimenta,
sem condimentos, a base de sal,
alho, cebola, cebolinha e salsa,
sem conservantes e corantes.
Potes plástico de 1KG, resistentes
e lacrados .
VINAGRE (500ml) composição:
fermento acético de álcool e água.
Conservante: metabissulflito de
sódio (INS 223) acidez volátil:4.0
%. Não contém glúten.
PROTEINA TEXTURIZADA DE
SOJA: (proteína branca) obtida

KG

200

KG
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KG
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da farinha desengordurada de
soja, enriquecida com vitaminas,
mínimo: calorias 250,00KCAL em
100,00G, proteína 50,00 G em
100,00G, carboidratos 30,00G em
100,00G, com aspecto. Cor,
cheiro e sabor próprios, isenta de
sujidades, parasitas e larvas,
acondicionada em saco plástico
atóxico, embalado em saco
plástico reforçado.

LOTE VIII
Item

Descrição - Lote VIII

Und

Qtd

1

POLPA DE FRUTA
CONGELADA: polpa de fruta
obtida de frutas frescas,
selecionadas e madura, sabores:
goiaba, manga, acerola, caju e
cajá.. Os frutos devem ser
lavados em dois estágios com
água clorada e despolpados em
peneiras de inox. Em seguida a
polpa é envasada em saco de
polietileno e acondicionada em
embalagem de 1Kg e congelado a
40°C, armazenada em câmeras
frias entre – 15 e 18 °C.
Características organolépticas:
aspecto – polpa – homogênea,
isenta de impurezas, cor –
característica, sabor –
característico, aroma –
característico, embalagem: sacos

KG

2.800
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de polietileno com 1kg e
etiquetados com n° de lote, data
de fabricação. Prazo de validade
mínima de 12 meses.

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
.1 O objeto desta licitação deverá ser entregue na Secretaria solicitante Secretaria de Educação e Cultura, no
horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00, de segunda a sexta feira, no prazo de até 24 ( vinte e quatro ),
horas, após a ordem de fornecimento dos alimentos.
4.2 Os gêneros alimentícios deverá ser entregue adequadamente, de forma a permitir completa segurança.
4.3 A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.
3.4 O contrato a ser firmado com o licitante vencedor, terá vigência durante o exercício fiscal de 2022, contado
da data de sua assinatura até
/
/2022, após o qual será rescindido automaticamente sem que haja
necessidade de aviso, notificação judicial ou extrajudicial, podendo, entretanto, ser prorrogado ou aditivado,
mediante termo aditivo e concordância de ambas as partes.
5. FORMA DE ENTREGA
5.1 Os fornecimentos deverão ser efetuados de acordo com a necessidade da Secretaria de Educação,
devendo o licitante vencedor providenciar a entrega no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas;
5.2 O objeto desta licitação deverá ser prestado de acordo com as necessidades das Secretaria Educação e
Cultura, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00, de segunda a sexta feira, no prazo de até 48
(quarenta e oito) horas, após a ordem de fornecimento do material.
5.3 Os fornecimentos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Os produtos que apresentarem
problemas e/ou defeitos serão rejeitados, obrigando-se o contratado a substituí-los, sem prejuízo para o
Município de Cravolândia. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o
fornecimento efetuado, serão aplicados à CONTRATADA sanções previstas neste edital e na legislação vigente.
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1 Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às dependências da Secretaria de Educação para
efetuar a entrega do material;
6.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da(s)
licitante(s) vencedora(s);
6.3 Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento dos serviços efetivamente executados, desde que cumpridas
todas as formalidades e exigências do contrato;
6.4 Exercer a fiscalização do fornecimento por servidor(es) especialmente designados, na forma da Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores;
6.5 Comunicar oficialmente à(s) licitante(s) vencedora(s) quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza
grave.
6.6 Impedir que terceiros forneçam o produto objeto deste Pregão;
6.7 Devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos, apresentarem defeitos, ou
inconformidades com as especificações contidas no Anexo I deste Edital;
6.8 Solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pela Secretaria solicitante.
6.9 Comunicar à contratada, qualquer irregularidade no fornecimento do produto e/ou serviço e interromper
imediatamente o fornecimento, se for o caso.
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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7.1 Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo,
durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pela Secretaria;
7.2 Responder ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da Administração, quando
esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do serviço e/ou produto;
7.3 Efetuar a entrega do produto objeto deste Pregão de acordo com a necessidade e o interesse da Secretaria, no
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após o recebimento da Autorização de Fornecimento;
7.3.1 A entrega a que se refere o subitem anterior, deverá ser realizada nos locais e nos horários especificados na
Autorização de Fornecimento.
7.4 Efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de uso, que apresentarem defeitos, ou
inconformidades com as especificações contidas neste Termo de Referência, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas contado de recebimento da comunicação expedida pela Secretaria;
7.5 Comunicar à Secretaria, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que
julgar necessário;
7.6 Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Pregão, durante toda a execução do
contrato.
8. DO PAGAMENTO:
8.1 A licitante vencedora deverá:
8.1.1 Apresentar mensalmente a Nota Fiscal/Fatura, em 02 (duas) vias, acompanhada das Autorizações de
Fornecimento, para liquidação e pagamento da despesa, mediante ordem bancária creditada em conta corrente, em
até 30 dias.
8.2 Será consultada mensalmente a validade da documentação obrigatória;
8.3 A contratada deverá manter a regularidade durante todo o período da contratação.
8.4 O município reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação da Nota Fiscal, a entrega dos
produtos não estiver de acordo com a especificação apresentada e aceita.
8.5 O município poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas
pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão.
8.6 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária.
9. DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
O fornecimento será acompanhado e fiscalizado por servidor a ser designado pela solicitante, na condição de
representante das mesmas.
10. GARANTIA
O fornecedor se comprometerá a reparar os danos causados, dando manutenção e trocando os produtos danificados.
11. DAS PENALIDADES
Conforme mencionadas no item 1.0. do Edital
12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade: 05.01.01 – Fundo Municipal de Educação.

Projeto/Atividade:2.051-Manutenção do Programa da Merenda Escolar.
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00 –Fontes: -15.
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, PARA REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-COPEL
DADOS DA LICITAÇÃO:
PREGÃO Nº.

PROCESSO Nº.
/2022

DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL
CNPJ:
ENDEREÇO
TELEFONE
BANCO (NOME/Nº.
AGENCIA

OBJETO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FAX

EMAIL
CONTA CORRENTE Nº.

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO
NOME
RG
ÓRGÃO EXPEDIDOR
CPF:
VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANT.

PRAZO DE EXECUÇÃO

MARCA

PREÇO
UNITÁRIO
(R$)

TOTAL GERAL DA LICITAÇÃO ( POR EXTENSO)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
OBSERVAÇÕES:
1 - Proposta de Preços em papel timbrado do licitante.
2 - A alteração dos dados bancários deverá ocorrer antes da emissão do empenho.

3 – A proposta de preços deverá apresentar marca do produto.

PREÇO
TOTAL
(R$)
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ANEXO III

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos_____ dias do mês _______do ano de _______________, o MUNICÍPIO DE CRAVOLÂNDIA, ESTADO DA
BAHIA, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º ____________, com sede na Praça Lomanto Júnior s/n, Cidade de
Cravolândia, Estado da Bahia, representado por seu Prefeito Municipal Senhora IVETE SOARES TEIXEIRA
ARAÚJO , no uso da competência que lhe foi atribuída nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93 e Decreto
Municipal n.º 113/2021, observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da
classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO n.º 001/2022, PARA REGISTRO DE
PREÇOS RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) relacionada(s) no item 4, de acordo com a
classificação por ela(s) alcançada(s), por item, observadas as condições do Edital que integra este instrumento de
registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.
1. DO OBJETO:

1.3

Contratação de Empresa do Ramo para aquisição de Gêneros
Alimentícios para composição da Merenda Escolar a ser fornecida nas Instituições
de Ensino da Rede Pública Municipal.Conforme Edital., por registro de preços, conforme
1.1. A presente Ata tem por objeto

condições e especificações contidas no Edital de Pregão n.º 001/2022 e seus anexos, que passam a fazer
parte, para todos os efeitos, desta Ata.
2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
2.1. O período de vigência da Ata de Registro de Preços é de 01 (um) ano a contar da publicação em Diário Oficial.
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
3.1. O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a PMC, que exercerá suas atribuições por intermédio do
Setor de Registro de Preços.
4. DOS PREÇOS REGISTRADOS:
4.1. Os preços, a empresa, as quantidades e as especificações dos serviços registrados na presente Ata, encontramse indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório:

EMPRESA REGISTRADA:
CNPJ:

ENDEREÇO
LOTE
VALOR REGISTRADO
5. DO CONTRATO:
5.1. A critério da Prefeitura Municipal de Cravolândia, obedecida à ordem de classificação, o(s) licitante(s)
vencedor(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será (ão) convocado(s) para
retirar a Nota de Empenho, que substituirá o Contrato, no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data do
recebimento da convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao edital e à
respectiva Ata.
5.2. A partir da assinatura da Ata, obrigando-se a obedecer, além do disposto nesta Ata, os ditames e especificações
constantes no Anexo I do Edital de Licitação do Pregão ELETRÔNICO n° 001/2022, PARA REGISTRO DE PREÇOS
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5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I,
podendo a Administração promover a contratação dos serviços de acordo com suas necessidades.
5.4. A Prefeitura Municipal de Cravolândia não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços
decorrente deste certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas
para o serviço pretendido, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro quando a Prefeitura
Municipal de Cravolândia, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou,
após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida
licitação.
5.6. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Cravolândia, observadas, ainda,
as demais regras impostas no Decreto n.º 7892/2013.
6. DO PAGAMENTO:
6.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na conta-corrente da Contratada,
no prazo de até 30 (trinta) dias úteis após a execução do serviço no local determinado, acompanhado da respectiva
Nota Fiscal/Fatura, emitida de acordo com a Nota de Empenho, a qual será conferida e atestada pelo servidor ou
comissão responsável pelo recebimento, observado o estabelecido no art. 5º da Lei 8.666/93, e desde que não
ocorra fator impeditivo provocado pela Contratada.
6.1.1. No caso do valor do Contrato, representado pela Nota de Empenho não ultrapassar o limite de que trata o
inciso II do art. 24, da Lei nº. 8.666/93, o pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, nas
condições referidas no item 6.1.
6.2. A Administração não receberá o serviço fornecido em desacordo com esta Ata e com o Anexo I do Edital de
Pregão ELETRÔNICO nº 001/2021, PARA REGISTRO DE PREÇOS sem prejuízo da aplicação das sanções
previstas no item 09.
6.3. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de
reajustamento dos preços ou correção monetária.
6.4 O (s) pagamento(s) indicado no item 6.2, somente será (ão) liberado(s) mediante apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, emitida em nome da PMC.
6.5. Os pagamentos só serão realizados após a comprovação de regularidade da documentação obrigatória e parcial
(receita estadual e municipal) da licitante vencedora junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
– SICAF, por meio de consulta on-line feita pela Controladoria Geral do Município ou mediante a comprovação
documental da manutenção da regularidade perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social, o FGTS, da Fazenda
estadual e municipal e CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas), exigidas na fase de habilitação do certame
licitatório.
6.6. Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em
geral, inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei n.º 9.430, de 27.12.96. As pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES
não estão sujeitas a retenção, desde que apresentem Declaração na forma do Anexo IV da IN SRF n.º 480 de 15 de
dezembro de 2004.
6.7. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitação da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome as providências necessárias à sua
correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação do documento em
questão, corrigido e atestado.
6.8. A licitante vencedora, de acordo com o Decreto nº 9.265/04 e da Resolução nº 956/05 do Tribunal de Contas
dos Municípios do Estado da Bahia, fica obrigada a fornecer a nota fiscal eletrônica ao setor competente no momento
da apresentação do débito da contratante, como condição obrigatória para o adimplemento do referido débito.
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6.8.1 A nota fiscal de que trata o artigo anterior deverá ser emitida mediante acesso ao endereço eletrônico
www.sefaz.ba.gov.br, da Secretaria Estadual da Fazenda.
7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:
7.1. gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço, e as
especificações dos serviços registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação.
7.2. observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas.
7.3. conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades.
7.4. acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na
ata.
7.5. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata.
7.6. consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer o
serviço a outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme
item 5.6.
8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA:
8.1. Fornecer os serviços obedecendo rigorosamente ao disposto nos anexo I do edital do Pregão n.º 001/2022.
8.2. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata.
8.3. viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata.
8.4. manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de
Pregão n.º 001/2022.
8.5. informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, quanto à aceitação
ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar
o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.
8.6. Arcar, inteira e exclusivamente, com todas as despesas e custos, inclusive em relação a transporte, bem como
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, seguros, taxas, impostos e quaisquer outros, direta e
indiretamente relacionados com o objeto desta Ata.
8.7. Entregar os produtos na Secretaria Municipal da Educação de Cravolândia-Bahia, estabelecido na Local de
entrega dos materiais: Praça Lomanto Júnior s/n., no horário de 08h às 12h e das 14 às 16h, em dias úteis, sendo
imprescindível que a contratada acerte previamente com o Almoxarifado, por meio dos fones: (73) 3545-2120.

9 - DAS PENALIDADES:
9.1. Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, se for o caso, sem
prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93, no
que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, o detentor da ata que:
a) no prazo determinado, não assinar a Ata de Registro de Preços;
b) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
c) não mantiver a proposta, injustificadamente;
d) falhar ou fraudar na execução do objeto desta Ata;
e) comportar-se de modo inidôneo;
f) cometer fraude fiscal.
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9.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata, a Administração da Prefeitura Municipal de Cravolândia,
poderá, garantida a defesa prévia, aplicar ao detentor da ata as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por base
o valor global do respectivo lote;
c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote.
9.2.1. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a
rescisão do contrato.
9.3. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de
até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprido, será cobrado judicialmente.
9.4. Compete a Autoridade Competente a aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2, alíneas “b” e “c”, e
ao (à) Secretário(a) de Administração, a penalidade de advertência, prevista no item 9.2, alínea “a”, facultada a
defesa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
9.5. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2 caberá recurso, no prazo de 05(cinco) dias úteis,
contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá
reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado.
9.6. As sanções previstas no item 9.2, alíneas “b” e “c”, poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais
penalidades previstas nesta Ata.
10. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
10.1. A presente Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93.
10.2. O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua
compatibilidade com aqueles registrados na ata.
Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a média
daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Cravolândia, por intermédio do órgão gerenciador do registro de
preços.
10.3 Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o órgão
gerenciador solicitará ao detentor da ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis
definidos nos termos do subitem anterior.
10.3.1. Caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, devendo
o órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação.
10.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da ata, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
b) convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociação.
10.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação da Ata de Registro de Preços.
11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO:
11.1. O detentor da ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando:
a) Não cumprir as obrigações da presente Ata;
b) Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no mercado;
d) por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
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11.2. O detentor da ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que
venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito, ou força maior, devidamente
comprovados.
12. DA PUBLICIDADE
12.1. O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o (s) detentor(es) da ata e a (s) especificação (ões) resumida (s) do objeto
e as quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas em Imprensa Oficial.
12.2. Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na Imprensa Oficial,
conforme previsto no art. 15, § 2º da Lei nº 8.666/93.
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
13.1. Integram a presente ata o Processo Administrativo nº. 18 /2022, o Edital do Pregão ELETRÔNICO n.º
001/2021, PARA REGISTRO DE PREÇOS e as propostas, com preços e especificações.
13.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro do Município de Santa Inês-Ba.
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em 04
(quatro) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo.
MUNICÍPIO DE CRAVOLÂNDIA
EMPRESA XXXX,
Representada pelo Sr. _____________, CPF nº _____________
TESTEMUNHAS:
NOME: NOME:
CPF: CPF:
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO
MENOR

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII
do art. 7º 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 __________________ de 2022.

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E
ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO.

Modalidade de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO

Número
Xxx/2022

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 __________________ de 2022.

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

Modalidade de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO

Número
Xxx/2022

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os
fins da parte final do inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, termos
conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das
obrigações objeto da licitação, e ainda:
Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar
nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, declaramos:
( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno
porte.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na
condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta
§ 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na
condição de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta
§ 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, alterada pela Lei
Complementar 147/2014, haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal
e trabalhista, a cuja regularização procederemos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo
termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública , cientes de que a nãoregularização da documentação , no prazo previsto implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente
a definida no art. 86 .
____________________ _____de __________________ de 2022.

_________________________________________________
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RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA

ANEXO VII- MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

Modalidade de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO

Número
Xxx/2022

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante)
para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas
da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira
independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho
plenos poderes e informações para firmá-la.

_______________ _____de __________________ de 2022.

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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