PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ nº 13.827.019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço, s/nº, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL Nº. 004/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0161/2019
OBJETO: Aquisição de peixes, arroz e azeite de dendê para distribuição a pessoas carentes deste
Município, durante a Semana Santa, cadastradas no Programa Social instituído pela legislação vigente.
RECIBO DE CONHECIMENTO DE EDITAL
(Devolução obrigatória no conhecimento do Edital)
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ Nº
Endereço:
Cidade:
Estado:
Telefone:
E-mail:
Sócio Administrador/Procurador:
Pessoa para Contato:
RG:
CPF:
Obtivemos através do endereço eletrônico www.dommacedocosta.ba.io.org.br, o Edital da Licitação da
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA na modalidade PREGAO PRESENCIAL Nº.
004/2019, correspondente ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0161/2019.
Data: ______/_______/_________ Assinatura: _______________________________________________

Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria
preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Setor de Licitações, Telefax (075) 3648-2169 ou pelo email: copel.dommacedocosta@gmail.com. .
A não remessa do recibo exime a Comissão Permanente de Licitações da comunicação de eventuais
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.
................................................, .... de ........................... de 2019.
[Assinado quando a aquisição for presencial]
LEONARDO DE JESUS SANTOS
Presidente da Comissão de Licitação
Portaria nº. 001 de 2019, publicada no Diário Oficial do Município.
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EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
I. REGÊNCIA LEGAL
Lei Complementar n.º 123/2006, da Lei n.º 10.520/2002, do Decreto n.º 5.450/2005.
II. ÓRGÃO INTERESSADO/ SETOR
Secretaria Municipal de Assistência Social
III. MODALIDADE
Pregão Presencial no. 004/2019

IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.
0161/2019

V. TIPO DE LICITAÇÃO
Menor Preço

VI. FORMA DE FORNECIMENTO
Uma Só Vez

VII.CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Menor Preço por item
VIII.
OBJETO
Constitui objeto desta licitação, aquisição de peixes, arroz e azeite de dendê para distribuição a pessoas
carentes deste Município, durante a Semana Santa, cadastradas no Programa Social instituído pela
legislação vigente, conforme informações constantes deste Edital e seus anexos.
IX - LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E INÍCIO DA ABERTURA
DOS ENVELOPES.
DATA: 22/03/2019
HORÁRIO: 09h00min
LOCAL: Praça Conego Jose Lourenço, s/nº, Centro – Dom Macedo Costa.
X. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Unidade Gestora
Fonte
Projeto/Atividade
Elemento de despesa
Vide Edital
Vide Edital
Vide Edital
Vide Edital
XI. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
60 dias

XII. VALOR DO EDITAL
GRATUITO

LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL.
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão prestados
pelo pregoeiro e sua equipe de apoio, diariamente, das 08h00min às 14h00min, na sala de Licitações, sito a PRAÇA
CONEGO JOSE LOURENÇO, S/Nº, CENTRO – DOM MACEDO COSTA, pelo Telefax (075) 3648-2169 ou pelo e-mail:
copel.dommacedocosta@gmail.com
PREGOEIRO RESPONSÁVEL
LEONARDO DE JESUS SANTOS
Pregoeiro/Presidente da CPL.
Portaria nº. 001/2019, publicada no Diário Oficial do Município.
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XIII - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
13.1. Somente serão admitidas a participar da licitação as empresas que apresentarem os interessados
credenciados, que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste edital e seus anexos e, que
pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.
13.2. Não poderão participar:
a) Empresas que estejam sob falência, concordata, concurso de credores, recuperação judicial, dissolução ou
liquidação;
b) Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Direta, Indireta, da
União, do Distrito Federal, dos Estados ou Municípios ou estejam punidas com suspensão do direito de licitar ou
contratar com a Administração Pública;
c) Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
d) Possuam entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos ou empregados, qualquer pessoa que
seja servidor ou agente político da Prefeitura Municipal.
13.3. A omissão da empresa, no que se refere a qualquer irregularidade, ensejará as sanções e penalidades legais
aplicáveis.
13.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às
sanções previstas pela Lei Federal nº 8.666/93, Código Penal Brasileiro e § 3º do Art. 21 do Decreto 5.450, de 31
de maio de 2005.
XIV – DAS AMOSTRAS
14.1. O Pregoeiro poderá solicitar à licitante cuja proposta tenha sido aceita quanto à compatibilidade de preço
amostra dos produtos ofertados, conforme previsão no Anexo II – Orçamento Estimado, que deverá ser
encaminhada ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, situado em Dom Macedo Costa (BA), na Praça
Conego Jose Lourenço, s/nº, Centro, até as 14h00min, a partir da solicitação.
14.2. A licitante convocada a apresentar amostra deverá fazê-lo, independentemente de já ter fornecido material
igual ou equivalente a Prefeitura Municipal.
14.3. A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome da licitante, conter os respectivos prospectos
e manuais, se for o caso, e dispor na embalagem de informações quanto às suas características, tais como data
de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, marca, número de referência, código do produto e
modelo.
14.4. Os materiais de origem estrangeira deverão apresentar na embalagem informações em língua portuguesa,
suficientes para análise técnica do produto.
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14.5. Os produtos apresentados como amostra poderão ser abertos, manuseados, desmontados, instalados,
receber cortes, secções, vincos ou movimento nas peças e submetidos aos testes necessários, sendo devolvidos
à licitante no estado em que se encontrarem ao final da avaliação.
14.6. Será rejeitada a amostra que:
a) apresentar problemas de funcionamento durante a análise técnica;
b) apresentar divergência a menor em relação às especificações técnicas da proposta;
c) for de qualidade superior em relação às especificações constantes da proposta e estiver desacompanhada de
declaração da licitante de que entregará os produtos de acordo com a amostra apresentada.
14.6.1. Enquanto não expirado o prazo para entrega da amostra, a licitante poderá substituir ou efetuar ajustes e
modificações no produto apresentado.
14.6.2. A amostra rejeitada deverá ser retirada das dependências da Prefeitura Municipal imediatamente após a
comunicação do resultado da análise técnica realizada.
14.6.3. Após a homologação da licitação, a empresa deve retirar a respectiva amostra no prazo de 10 (dez) dias
corridos.
14.7. A não retirada da amostra no prazo fixado acima será presumida como renúncia da licitante ao objeto, que
poderá ser doado ou descartado pela Prefeitura Municipal, sem gerar à licitante direito à indenização.
14.8. Não será aceita a proposta da licitante que tiver amostra rejeitada ou não entregá-la no prazo
estabelecido.
14.9. As amostras das propostas vencedoras, apresentadas por ocasião da licitação, deverão ser confrontadas
com o produto no ato da entrega, estando o produto sujeito à devolução caso não esteja de acordo com as
mesmas.
XV - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
15.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nº. 10.520 de 17 de
julho de 2002 e nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº 13, de
2009 e demais legislações regentes da matéria.
15.2. Este certame será dirigido pelo(a) Pregoeiro(a) Oficial e pela Equipe de Apoio, acompanhado pela secretaria
de Assistência social e pela assessoria Jurídica do Município e demais agentes da Administração Pública que se
fizerem presentes.
15.3. Os prazos fixados neste Edital poderão ser prorrogados por motivo de força maior compreendendo: greves,
perturbações industriais, avalanches, enchentes e quaisquer outros acontecimentos semelhantes e equivalentes a
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estes que fujam ao controle de qualquer das partes interessadas, as quais não consigam impedir sua ocorrência.
O motivo de força maior pode ainda ser caracterizado por legislação, regulamentação ou atos governamentais.
XVI - CREDENCIAMENTO
16.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante que,
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder
por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a Carteira de
Identidade ou outro documento equivalente e Contrato Social da licitante.
16.2. O credenciamento far-se-á mediante a apresentação de credencial conforme modelo do Anexo IV,
atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, em nome do proponente. 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.
16.3. A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o não
comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, não inviabilizará a participação do (s) licitante
(s) no certame. Caso não tenha interesse em participar da fase de lances, o proponente pode remeter os
envelopes ao órgão ou entidade que promove a licitação pela melhor forma que encontrar, inclusive pelo correio.
16.4. Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar ao pregoeiro a Declaração de
Tratamento Diferenciado e Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação previstas neste
edital, Anexo V, e os envelopes da proposta de preços e dos documentos de habilitação, não sendo mais aceitas
novas propostas.
16.5.

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

XVII - PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A"
17.1. 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, com indicação dos elementos a seguir:
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2019
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO
ENVELOPE “A”- PROPOSTA DE PREÇOS
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17.2. Deve a proposta, preferencialmente, estar impressa por processo eletrônico em 1 (uma) via, em papel
timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada na última folha e
preferencialmente rubricada nas demais.
17.3. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente de acordo com as
exigências constantes deste Edital e seus Anexos, não se admitindo propostas alternativas.
17.4. A proposta deverá apresentar o preço por item expressos em R$ (reais), com apenas duas casas decimais.
17.5. Os preços serão para entrega no Município de Dom Macedo Costa e deverão incluir todas e quaisquer
despesas necessárias para o objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e contribuições
sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder
às especificações do objeto licitado.
17.5. 1. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços
de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.
17.6. 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.
17.7. A proposta deverá indicar a marca e demais características dos materiais ofertados. Todos os itens deverão
constar à marca do produto sob pena de desclassificação, sendo que nos produtos naturais deverá constar a
expressão “in natura”.
17.8. A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.
17.9. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, a contar
da data da apresentação da proposta. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para
contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
17.10. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.
.
XVIII - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
18.1. O critério de julgamento será o de menor preço por item.
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18.2. 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;
18.3. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. Somente as licitantes com propostas
classificadas participarão da fase de lances.
18.4. O Pregoeiro selecionará a proposta de menor preço e as demais que tenham valores sucessivos e
superiores em até 10 % (dez por cento), em relação à de menor preço. Na impossibilidade de obter 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.
18.5. 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.
18.6. 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.
18.7. 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.
18.8. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação
e habilitação.
XIX – ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
19.1. 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.
19.2. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor anteriormente
registrado. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
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19.3. O pregoeiro poderá estabelecer, na fase de lances, um degrau mínimo para ser ofertado pelos licitantes,
podendo ser retirado a qualquer tempo, para, desta forma, possibilitar a manutenção das disputas e obtenção da
proposta mais vantajosa.
19.4. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
19.5. 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.
19.6. Será assegurada, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, a preferência de Contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido.
19.7. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa e houver proposta apresentada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou cooperativa igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da
seguinte forma:
a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa mais bem classificada poderá, no prazo
máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preculsão, situação em que, atendidas
as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
b) não sendo vencedora a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa mais bem classificada, na
forma do subitem anterior, o Pregoeiro, convocará as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na
situação descrita nesta Condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte ou
cooperativas que se encontrem no intervalo estabelecido nesta Condição, o Pregoeiro procederá ao sorteio,
definindo e convocando a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate.
19.8. Encerrada a etapa de lances, concedido o benefício às microempresas, empresas de pequeno porte e
cooperativas, de que trata o artigo 44 da Lei Complementar n.º 123/2006, o Pregoeiro poderá formular
contraposta diretamente à 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.
19.9. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o Pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.
19.10. 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 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 pela Autoridade Superior.
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19.11. A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte sujeitas ao regime da Lei Complementar nº. 123/06 não implica a inabilitação automática.
19.12. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao
final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes.
XX - HABILITAÇÃO - ENVELOPE B
20.1. As licitantes deverão incluir no Envelope a seguinte documentação abaixo, 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, com a seguinte indicação:
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2019
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO
ENVELOPE “B”- HABILITAÇÃO
20.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
20.2.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação de:
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 de documentos de eleição de seus
administradores;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.
20.2.2. A Regularidade Fiscal 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 a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;
c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de certidão expedida pela Secretaria da Receita
Federal e certidão da dívida ativa da União emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;
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, mediante a apresentação de
certidão negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
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19.2.3. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação do seguinte
documento:
a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data
de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação, caso o
documento não consigne prazo de validade.
20.2.3. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
a) 01 (um) ou mais atestado ou declaração de capacidade técnica, em nome da licitante, expedido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, que comprove a aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto deste Pregão.
b) Alvará ou licença sanitária para funcionamento, expedido pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria
Estadual ou Municipal da sede do licitante.
20.2.4. Declaração em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, e ao inciso
XVIII do art.78 da Lei nº. 8.666/93, através da apresentação de declaração que comprove a inexistência de menor
no quadro da empresa conforme Modelo do Anexo VI.
20.2.5. Sob pena de inabilitação, os documentos e as amostras apresentadas deverão estar em nome da
licitante, e, preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço.
20.2.6. Se a licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for à
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
20.2.7. Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, havendo alguma restrição na
comprovação fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado 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.
20.2.8. A não-regularização da documentação implicará decadência do direito à adjudicação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002, sendo facultado à Administração convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
20.2.9. Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.
XXI - RECURSOS
21. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de
recorrer.
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21.1. O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a ou,
motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.
21.2. A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, no prazo de 3
(três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contra-razões, em igual prazo, que
começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa dos seus interesses.
21.3. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública
deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante
vencedora.
20.4. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
21.5. O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo.
XXII – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
22.1. Não havendo a manifestação de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à proponente
vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
22.2. Ocorrendo à manifestação da interposição de recurso, após o julgamento, a autoridade superior adjudicará o
objeto licitado à proponente vencedora, homologando em seguida o procedimento licitatório.
22.3. O objeto deste Pregão será adjudicado, por item, à licitante vencedora, após decididos os recursos, quando
houver, sujeito o certame à homologação do Prefeito Municipal.
XXIII - CONTRATAÇÃO
23.1. Após homologado o resultado deste Pregão, a Administração convocará a licitante vencedora, durante a
validade da sua proposta, para assinatura do instrumento contratual, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob
pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e no art. 81 da Lei n.º
8.666/1993.
23.2. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando
solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Administração.
23.3. A assinatura do contrato está condicionada à verificação da regularidade da habilitação parcial da licitante
vencedora junto ao INSS e ao FGTS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ nº 13.827.019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço, s/nº, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

23.3.1. As microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido da Lei
Complementar nº. 123/2006, que se sagrarem vencedoras do certame e que contem com alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá
ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame , prorrogáveis por igual período , a
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação , pagamento ou parcelamento do débito,
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
23.3.2. A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, definida no art. 81, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, assegurando-se às
microempresas e empresas de pequeno porte em situação de empate o exercício do direito de preferência.
23.3.3. Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresas de pequeno porte, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
23.4. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer condição apresentada pela licitante
vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste Edital.
23.5. É facultado ao Pregoeiro, quando a convocada não assinar o contrato, no prazo e nas condições
estabelecidos, convocar outra licitante, obedecida a ordem de classificação, para assiná-lo, após negociação,
aceitação da proposta e comprovação dos requisitos de habilitação.
23.3 Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por:
a) Sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou
b) Procurador com poderes específicos para assinar o contrato.
23.4 O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo III deste Edital.
23.5. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
XXIV - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
24.1. 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.
24.2. As despesas para o pagamento do Contrato decorrente desta licitação correrão por conta dos recursos da
Dotação Orçamentária a seguir especificada:
800– SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL
2037 - GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS
3.3.9.0.32.00.00 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA
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FONTE – 00
XXV - REAJUSTAMENTO
25.1. 12.5 - Os preços contratados não sofrerão reajuste, em atendimento as determinações da Lei 9.069 de
29/06/95 e Lei 10.192 de 14/02/01.
25.1.1. Será admitido reajuste nos contratos firmados com prazo superior a 12 (doze) meses, considerando, neste
caso, inclusive as prorrogações, na forma definida pela legislação própria.
25.2. Os preços contratados poderão ser reajustados a partir do 13º (décimo terceiro) mês, a contar da data de
assinatura do presente Contrato, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPC-A), medido pela Fundação
Getúlio Vargas, ou índice que vier a ser determinado pela legislação à época em vigor, prevalecendo o índice mais
favorável à Contratante.
XXVI – SANÇÕES
26.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto n.º 5.450/2005, ficará impedida
de licitar e contratar com o Município e será excluída do cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais e multa de até
30% (trinta por cento) sobre o valor estimado para a contratação, a licitante que:
a) não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;
b) deixar de entregar documentação exigida neste Edital;
c) apresentar documentação falsa;
d) não mantiver a proposta;
e) comportar-se de modo inidôneo;
f) fizer declaração falsa;
g) cometer fraude fiscal.
26.2. A Administração se reserva no direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de qualquer
multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
26.3. - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
XXVII – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
27.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou
jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o
endereço eletrônico copel.dommacedocosta@.gmail.com.
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27.2. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidirá sobre a impugnação no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
27.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto
quando, a alteração não afetar a formulação das propostas.
27.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório devem ser enviados ao Pregoeiro,
até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço
eletrônico copel.dommacedocosta@.gmail.com.
27.8. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no Diário Oficial do
Município, no endereço eletrônico www.dommacedocosta.ba.io.org.br, para conhecimento das licitantes
interessadas e da sociedade em geral, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-lo para a
obtenção das informações prestadas.
XXVIII – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
28.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, estes serão
considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.
28.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório,
ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento
do contrato.
28.3. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida, por conveniência exclusiva da
Administração.
28.4. 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.
28.5. 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, desde que não implique em inclusão
de documento ou informação que deveria constar, originariamente, da proposta.
28.6. 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.
28.7. 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.
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28.8. A homologação e a Adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.
XXIX - DOS ANEXOS
29.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
Anexo I - Termo de Referência
Anexo II - Modelo de Proposta de Preços
Anexo III - Minuta de Contrato
Anexo IV - Modelo de Credencial
Anexo V - Modelo de Declaração de Tratamento Diferenciado e Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências
de Habilitação
Anexo VI - Declaração de Inexistência de Menor no Quadro da Empresa
XXX - DO FORO
30.1. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Cidade de Dom Macedo
Costa, Comarca de Santo Antônio de Jesus, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
30.2. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em vigor, em especial as
Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520/2002.

Dom Macedo Costa - BA, 11 de março de 2019.

LEONARDO DE JESUS SANTOS
Pregoeiro Oficial
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ANEXO I
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO DA LICITAÇÃO
Objeto: aquisição de peixes, arroz e azeite de dendê para distribuição a pessoas carentes deste Município,
durante a Semana Santa, cadastradas no Programa Social instituído pela legislação vigente.
2. DOS MATERIAIS DE CONSUMO
ITEM
01

DISCRIMINAÇÃO
QUAT.
PEIXE, CORVINA INTEIRA. UNIDADES CONTENDO O 2000
PESO ENTRE 500g A 1 QUILO, LOTE DISTRIBUÍDO
EM CAIXAS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,
MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE,
MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM
AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº145 DE 22/04/98, DA
RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº105 DE 19/05/99.

VALOR UND.
R$ 14,00

VALOR TOTAL
R$ 28.000,00

02

ARROZ PARBOLIZADO, TIPO 1. EMBALAGEM 1000
CONTENDO 1 KG, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE
FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO
E DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU
RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS.
AZEITE DE DENDE ACONDICIONADO EM GARRAFA 300
DE 200 ml

R$ 3,37

R$ 3,370

R$ 3,42

R$ 1.026,00

03

* Os valores utilizados para a estimativa da Administração correspondem ao valor médio dos itens licitados,
colhidos no mercado local e banco de preços.
3. CONDIÇÕES BÁSICAS
a) O início do fornecimento dos materiais de consumo, objeto deste contrato, ocorrerá imediatamente após o
recebimento pela CONTRATADA da ordem de fornecimento emitida pelo CONTRATANTE.
b) Período de fornecimento será de uma só vez, na data fixada na Autorização de Fornecimento.
d) Quanto ao quantitativo estimado a ser contratado, só serão pagos o que efetivamente forem solicitados e
entregues pela Contratada;
e) O critério de julgamento das propostas será o de menor valor por item.
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4. JUSTIFICATIVAS
4.1. Aquisição de peixes arroz e azeite de dendê se faz necessário, no Município de Dom Macedo Costa para
distribuição a famílias carentes deste Município durante a semana santa .

5. MODALIDADE DE LICITAÇÃO
5.1. Aquisição de peixes arroz e azeite de dendê para atendimento das necessidades das Secretarias
Municipal de Assistência Social, objeto deste certame, prevê-se a realização de licitação na modalidade de
Pregão Presencial, pelo menor preço por item.
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Sobre o fornecimento do peixe arroz e azeite de dendê para atender às necessidades da Secretaria de
Assistência Social, a Contratada deverá:
6.1.1. Garantir que todo solicitação formulada pela Secretaria seja entregue no endereço indicado na Autorização
de Fornecimento, na quantidade e prazo fixados pela Contratante;
6.1.2. O material será recusado no caso de apresentar especificações fora dos padrões, erro quanto ao produto
solicitado, qualidade inferior a marca apresentada em licitação, contaminação por quaisquer elementos não
permitidos em sua composição ou a presença de outras substâncias, em percentuais além dos autorizados em
sua composição.
6.1.3. Os materiais de consumo recusados deverão ser substituídos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas, contadas a partir do recebimento pela CONTRATADA da formalização da recusa pelo CONTRATANTE,
arcando a CONTRATADA com os custos dessa operação, inclusive os de reparação.
6.1.4. Para o fornecimento dos materiais de consumo, deverá especificar os quantitativos na unidade padrão
indicada na Autorização de Fornecimento
6.1.5. Não será admitida recusa de fornecimento em decorrência de sobrecarga na sua capacidade instalada.
6.1.6. Em caso de panes, casos fortuitos ou de força maior, a CONTRATADA deverá providenciar alternativas de
fornecimento, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após o recebimento da formalização de
descontinuidade dos fornecimentos emitido pelo CONTRATANTE, sob pena de sofrer as sanções previstas no
contrato.
6.2. Sobre assuntos gerais:
6.2.1. A CONTRATADA deverá responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados à CONTRATANTE,
por dolo ou culpa, bem como por aqueles que venham a ser causados por seus prepostos;
6.2.2. Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento dos
materiais de consumo e prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados, cujas reclamações se obriga a
atender prontamente;
6.2.3. Credenciar junto à Prefeitura Municipal um Preposto para prestar esclarecimentos e atender às reclamações
que por ventura surgirem durante a execução do contrato;
6.2.4. Responsabilizar-se-á por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de
acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais de consumo
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para atender às necessidades das Secretarias e órgãos Municipais tais como: salários, seguro de acidentes,
taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-transporte, vales-refeição, e outras que porventura venham a
ser criadas e exigidas por Lei;
6.2.5. Responsabilizar-se-á por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por
força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato;
6.2.6. Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, exigidos pela Secretaria
de Segurança e Medicina do Trabalho – SSMT do MTE, bem como cumprir todas as normas sobre medicina e
segurança do trabalho;
6.2.7. Garantir até a entrega no endereço indicado na Autorização de Fornecimento todas as medidas que
garantam a aquisição de materiais de qualidade, bem como transporte, estocagem e manuseio com adequadas
condições higiênicas e sanitárias.
6.2.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.
7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7.1. Prestar à CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias para o fornecimento;
7.2. Designar servidores da CONTRATANTE para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, nos termos do
art. 67 da Lei nº 8.666/93;
7.3. Fornecer a relação com o nome dos responsáveis autorizados pelo recebimento dos produtos licitados;
7.4. Notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições no fornecimento,
fixando prazo para sua correção;
7.5. Fornecer à CONTRATADA, nomes e modelos de assinaturas dos responsáveis pela Autorização de
Fornecimento
8. DO PAGAMENTO
8.1. A CONTRATADA deve apresentar, mensalmente, nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento realizado, em 2
(duas) vias, emitidas e entregues na Tesouraria, situado na Conego Jose Lourenço, s/nº, Centro – Dom Macedo
Costa, para fins de liquidação e pagamento, acompanhada, quando solicitado pelo CONTRATANTE, das
seguintes comprovações:
a) regularidade junto ao INSS-CND;
b) regularidade junto ao FGTS-CRF.
8.2. A nota fiscal/fatura emitida deverá conter as seguintes informações:
a) total de produtos fornecidos;
b) multiplicação da quantidade fornecida pelo preço unitário apresentado na licitação.
8.3. A nota fiscal/fatura não deverá conter arredondamentos de valores. Quando o resultado da operação final
apresentar 3 (três) casas decimais ou mais, deverão ser eliminadas as casas decimais a partir da terceira,
considerando para valores em centavos, apenas as duas primeiras casas decimais. Essa operação deverá ser
efetuada no valor final por tipo de produto.
8.4. A CONTRATADA deverá apresentar, em até 10 (dez) dias úteis, a contar do último dia do mês anterior ao da
emissão da nota fiscal/fatura, pré-faturamento com detalhes dos abastecimentos, para conferência por parte do
CONTRATANTE e posterior aprovação para faturamento.
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8.5. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de 10(dez) dias úteis, contado da data da
protocolização da nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos comprobatórios, caso estes forem exigidos pelo
CONTRATANTE na forma prevista na Condição 8.1 desta cláusula, mediante ordem bancária creditada em conta
corrente da CONTRATADA.
8.6. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência de qualquer uma das situações abaixo
especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:
a) atestação de conformidade do fornecimento;
b) comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(CRF), e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal de seu domicílio ou sede;
c) garantia contratual vigente.
8.7. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a nota fiscal/fatura
será devolvida à CONTRATADA pela FISCALIZAÇÃO e o pagamento ficará pendente, até que a mesma
providencie as medidas saneadoras.
8.8. A contagem do prazo para pagamento iniciar-se-á após reapresentação do documento fiscal, fato esse que
não poderá acarretar qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo do fornecimento
pela CONTRATADA.
8.9. O CONTRATANTE não fica obrigada a adquirir os materiais de consumo na totalidade do valor e das
quantidades estimados para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o fornecimento efetivamente
prestado.
8.10. O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações
devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato.
8.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre a
data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos na fatura do
mês seguinte ao da ocorrência, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = 0,00016438
I= i
I = 6/100
365
365
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1. As despesas serão empenhadas e pagas a expensas dos recursos orçamentários alocados na Lei
orçamentária. Tais recursos estão previstos no Orçamento Anual do Município e no contrato serão indicados os
créditos e o empenho para sua cobertura.
10. DA ENTREGA E DA ATESTAÇÃO
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10.1. A licitante vencedora deverá entregar os produtos no endereço indicado na Autorização de
Fornecimento, 08h00min às 12h00min, em até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da respectiva
autorização de fornecimento.
10.2. A entrega do(s) produto(s) será acompanhada e fiscalizada por representante(s) da Administração,
designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
10.3. Para os produto(s) cuja validade seja determinada, esta deve ser, no mínimo, de 03 (três) meses, contada
a partir do recebimento provisório.
10.4. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido:
a) provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para posterior verificação da conformidade do material
com as especificações do objeto licitado;
b) definitivamente, em até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da
qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.
10.5. A licitante vencedora deve efetuar a troca do(s) produto(s) que não atender(em) as especificações do
objeto contratado, assim como do(s) produto(s) em desacordo com a amostra aprovada pelo Tribunal de Contas
da União, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da solicitação.
10.6. A atestação de conformidade da entrega do(s) produto(s) caberá ao titular do Setor de Compras ou a
outro servidor designado para esse fim.
10.7. O(s) representante(s) da Prefeitura Municipal anotará(ão) em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados.

11. DO PREÇO
11.1 O preço considerado para o fornecimento, objeto desse contrato, será o preço ofertado na Licitação, ou
realinhado, após pronunciamento da Autoridade competente.
12. DA VIGÊNCIA
12.1. O prazo de vigência deste contrato é de 60 (sessenta) dias, contado da data da sua assinatura, tendo início e
vencimento em dias de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004-2019

LICITANTE:
END. COMERCIAL:
CEP:
INSC. ESTADUAL:
DATA

UF:
FONE/FAX:

CONTATO:

CNPJ:
VALIDADE DA PROPOSTA:

ITEM
01

DISCRIMINAÇÃO
QUAT.
PEIXE, CORVINA INTEIRA. UNIDADES CONTENDO O 2000
PESO ENTRE 500g A 1 QUILO, LOTE DISTRIBUÍDO
EM CAIXAS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,
MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE,
MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM
AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº145 DE 22/04/98, DA
RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº105 DE 19/05/99.

02

ARROZ PARBOLIZADO, TIPO 1. EMBALAGEM 1000
CONTENDO 1 KG, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE
FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO
E DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU
RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS.
AZEITE DE DENDE ACONDICIONADO EM GARRAFA 300
DE 200 ml

03

PRAZO DE ENTREGA

VALOR UND.

VALOR TOTAL

FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE PREGÃO AS CONDIÇÕES GERAIS PREVISTAS NO EDITAL.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS
PROPOMOS O FORNECIMENTO COM OS PREÇOS ACIMA INDICADOS, OBSERVANDO O QUE ESTABELECE A LEI
8.666/93 E AS NORMAS PERTINENTES AO ASSUNTO.
PRAZO:
CARIMBO DA EMPRESA
VALIDADE:
GARANTIA:
LOCAL E DATA
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ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:
Observações:
1) A proposta deverá indicar aos dados bancários em que serão creditados os pagamentos durante a execução
do contrato.
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ANEXO III
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019
MINUTA DO CONTRATO Nº. ...
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEIXES, ARROZ e
AZEITE DE DENDE PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS
CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE A SEMANA
SANTA QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE DOM
MACEDO COSTA - BA E A EMPRESA....................
O MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, pessoa jurídica de direito interno, inscrita no CNPJ sob o nº
........................., com sede administrativa na Praça cônego Jose Lourenço s/nº, Centro, Dom Macedo Costa (BA),
por seu Prefeito Municipal EGNALDO PITON MOURA, brasileiro, solteiro, agente de saúde, portador de RG nº
.................... SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº ......................................, doravante denominado CONTRATANTE,
e a Empresa .................. CNPJ nº. ................, Inscrição Estadual nº. .............., situado à ............................, neste
ato representado na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Sr. .............................., portador de
documento de identidade nº. ............., emitido por .........., aqui denominada CONTRATADA, com base no Edital do
Pregão Presencial nº. .......... /2019, do Processo Administrativo nº. 000...../2019 e disposições da Lei Federal
10.520/02 e subsidiariamente a Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente Contrato de
Fornecimento de Materiais de Consumo, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A presente licitação tem como objeto o fornecimento de peixes para distribuição a pessoas carentes deste
Município, durante a Semana Santa, cadastradas no Programa Social instituído pela legislação vigente
descritos no Edital do Pregão Presencial n.º _____, cujos quantitativos, preços final unitários e total constam na
Proposta Contratada, as quais fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de
anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO
O valor deste contrato para o período de sua vigência é de R$ ____(___).
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA
As despesas para o pagamento do Contrato decorrente desta licitação correrão por conta dos recursos da
Dotação Orçamentária a seguir especificada, mediante a emissão da Nota de Empenho Estimativo.
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800– SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL
2037 - GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS
3.3.9.0.32.00.00 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA
FONTE – 00
PARÁGRAFO ÚNICO - A despesa para o exercício subseqüente, quando for o caso, será alocada à dotação
orçamentária prevista para atendimento da finalidade, a ser consignada aos Órgãos Interessados da Prefeitura
Municipal pela Lei Orçamentária Anual.
CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSUMO
O início do fornecimento de material de consumo, objeto deste contrato, ocorrerá imediatamente após o
recebimento pela CONTRATADA da ordem de fornecimento emitida pelo CONTRATANTE.
§ 1º - O CONTRATANTE realizará o fornecimento dos materiais de consumo no endereço indicado na Autorização
de Fornecimento.
§ 2º - A CONTRATADA fornecerá os produtos mediante a apresentação da “Autorização de Fornecimento”,
devidamente preenchida, datada e assinada por funcionário autorizado, conforme modelo previamente
apresentado pela CONTRATANTE e acordado pelas partes.
§ 3º - O gênero alimentício será recusado no caso de apresentar especificações fora dos padrões, erro quanto ao
produto solicitado, qualidade inferior a marca apresentada em licitação, contaminação por quaisquer elementos
não permitidos
em sua composição ou a presença de outras substâncias, em percentuais além dos autorizados em sua
composição.
§ 4º - Os materiais de consumo recusados deverão ser substituídos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas, contadas a partir do recebimento pela CONTRATADA da formalização da recusa pelo CONTRATANTE,
arcando a CONTRATADA com os custos dessa operação, inclusive os de reparação.
§ 5º - Não será admitida recusa de fornecimento pela CONTRATADA em decorrência de sobrecarga na sua
capacidade instalada.
§ 6º - Em caso de panes, casos fortuitos ou de força maior, a CONTRATADA deverá providenciar alternativas de
fornecimento, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após o recebimento da formalização de
descontinuidade do fornecimento emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de sofrer as sanções previstas no
contrato.
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
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O prazo de vigência deste contrato é de 60 (sessenta) dias, contado da data da sua assinatura, tendo início e
vencimento em dias de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
CLÁUSULA SÉXTA – DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
Cabe ao CONTRATANTE:
I - prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da
CONTRATADA;
II - solicitar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto contratado;
III - solicitar o fornecimento dos produtos constantes do objeto deste contrato mediante a expedição de
autorização de fornecimento;
IV - notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições no fornecimento,
fixando prazo para sua correção.
V - designar servidores do CONTRATANTE para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, nos termos
do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
VI - fornecer à CONTRATADA, nomes e modelos de assinaturas dos responsáveis por liberar autorizações para
guia de fornecimento.
SETIMA – DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
Cabe à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações:
I - responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do CONTRATANTE, ou ainda a
terceiros, durante a execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou
o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
II - garantir que todo gênero alimentício solicitado seja entregue com celeridade ao CONTRATANTE, no endereço
por este indicado;
III - efetuar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto, no prazo estabelecido neste
contrato;
IV - comunicar à Administração do CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os
esclarecimentos solicitados;
V - manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação exigidas na licitação.
VI - credenciar, junto ao CONTRATANTE, preposto para representá-la sempre que for necessário, prestando os
esclarecimentos e atendendo às reclamações que por ventura surgirem durante a execução do contrato;
VII - fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, exigidos pela Secretaria
de Segurança e Medicina do Trabalho – SSMT do MTE, bem como cumprir todas as normas sobre medicina e
segurança do trabalho;
VIII - observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção a incêndio, recomendadas por Lei.
§ 1º - À CONTRATADA cabe assumir a responsabilidade por:
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I - todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor,
obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo
empregatício com o CONTRATANTE;
II - todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando,
em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, bem como
todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais de consumo para atender às necessidades das
Secretarias e Órgãos Municipais, tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e contribuições,
indenizações, vales-transporte, vales-refeição, e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por lei;
III - todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste contrato,
originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;
IV - encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.
§ 2º - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não
transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto
deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade,
ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.
§ 3º - São expressamente vedadas à CONTRATADA:
I - a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste
contrato;
II - a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do
CONTRATANTE;
III - a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste contrato.
CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto é acompanhada e fiscalizada pelo(a) titular da Divisão de
Compras da Prefeitura Municipal, pelo órgão de controle interno do Poder Executivo.
§ 1º - O fiscalizador do contrato pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o
especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.
§ 2º - A CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE durante o período
de vigência deste contrato, para representá-la sempre que for necessário.
§ 3º - A atestação de conformidade do fornecimento do(s) produto(s) cabe ao titular do setor responsável pela
fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
CLÁUSULA NONA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
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A CONTRATADA deve apresentar, mensalmente, nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento do mês anterior, em 2
(duas) vias, emitidas e entregues na Tesouraria da Prefeitura Municipal, situado na Praça cônego Jose Lourenço,
s/nº, Centro – Dom Macedo Costa, para fins de liquidação e pagamento, acompanhada, quando solicitado pelo
CONTRATANTE, das seguintes comprovações:
a) regularidade junto ao INSS-CND;
b) regularidade junto ao FGTS-CRF;
§ 1º - A nota fiscal/fatura emitida deverá conter as seguintes informações:
a) total de produtos fornecidos;
b) multiplicação da quantidade indicada na Autorização de Fornecimento pelo preço proposto na Licitação.
§ 2º - A nota fiscal/fatura não deverá conter arredondamentos de valores. Quando o resultado da operação final
apresentar 3 (três) casas decimais ou mais, deverão ser eliminadas as casas decimais a partir da terceira,
considerando para valores em centavos, apenas as duas primeiras casas decimais. Essa operação deverá ser
efetuada no valor final por tipo de produto.
§ 3º - A CONTRATADA deverá apresentar, em até 10 (dez) dias úteis, a contar do último dia do mês anterior ao da
emissão da nota fiscal/fatura, pré-faturamento com detalhes dos abastecimentos, para conferência por parte do
CONTRATANTE e posterior aprovação para faturamento.
§ 4º - O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de 10(dez) dias úteis, contado da data da
protocolização da nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos comprobatórios, caso estes forem exigidos pelo
CONTRATANTE na forma prevista nesta cláusula, mediante ordem bancária creditada em conta corrente da
CONTRATADA.
§ 5º - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência de qualquer uma das situações abaixo
especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:
a) atestação de conformidade do fornecimento;
b) comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(CRF);
§ 6º - Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a nota fiscal/fatura
será devolvida à CONTRATADA pela FISCALIZAÇÃO e o pagamento ficará pendente, até que a mesma
providencie as medidas saneadoras.
§ 7º - A contagem do prazo para pagamento iniciar-se-á após reapresentação do documento fiscal, fato esse que
não poderá acarretar qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo do fornecimento
pela CONTRATADA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ nº 13.827.019/0001-58

Praça Cônego José Lourenço, s/nº, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

§ 8º - O CONTRATANTE não fica obrigada a adquirir os materiais de consumo na totalidade do valor e das
quantidades estimados para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o fornecimento efetivamente
prestado.
§ 9º - O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações
devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato.
§ 10 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre a
data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos na fatura do
mês seguinte ao da ocorrência, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = 0,00016438
I= i
I = 6/100
365
365
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse do
CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES
Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto nº 5.450/2005, ficará impedida de
licitar e contratar com o Município e será excluída do cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais e multa de até 30%
(trinta por cento) sobre o valor estimado para a contratação, a licitante que:
a) não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;
b) deixar de entregar documentação exigida neste Edital;
c) apresentar documentação falsa;
d) não mantiver a proposta;
e) comportar-se de modo inidôneo;
f) fizer declaração falsa;
g) cometer fraude fiscal.
§ 1º - Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso
injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem
prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
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I - advertência;
1) multa de:
a) 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre 1/12 (um doze avos) do valor do contrato em caso de atraso
injustificado no fornecimento, limitada a incidência a 30 (trinta) dias. Após o trigésimo dia e a critério da
Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar,
nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
b) 0,3% (três décimos por cento) sobre 1/12 (um doze avos) do valor do contrato por ocorrência de
descumprimento das obrigações assumidas.
c) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior
ao previsto na alínea “a” ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
d) 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
II - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração do
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos.
III - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na condição anterior.
§ 2º - As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência, suspensão
temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Tribunal de Contas da União e
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, descontando-a do pagamento a
ser efetuado.
§ 3º - Excepcionalmente, “ad cautelam”, o CONTRATANTE poderá efetuar a retenção do valor presumido da
multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei
n.º 8.666/93.
§ 1º - A rescisão deste contrato pode ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII
do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias,
exceto quanto ao inciso XVII;
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência
para o CONTRATANTE;
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c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

§ 2º - A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
§ 3º - Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À
PROPOSTA
O presente contrato fundamenta-se na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 5.450/2005 e, subsidiariamente, na Lei n.
8.666/1993.
§ 1º - O presente contrato vincula-se aos termos:
a) do edital do Pregão Presencial nº ___/2019, constante do Processo Administrativo nº ___/2019.
b) da proposta vencedora da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,
serão processadas e julgadas Foro da Cidade de Dom Macedo Costa, Comarca de Santo Antônio de Jesus,
Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Dom Macedo Costa, ...... de ......................... de 2019

______________________________
Município de Dom Macedo Costa

Testemunhas:

________________________
Empresa Contratada
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1º ____________________________________________

2º ____________________________________________
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ANEXO IV
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019
MODELO DE CREDENCIAL

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à ......................................, neste
ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado
civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador (es) o
Senhor (a) ....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de
Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério
da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ..................................................., nº ........ como meu mandatário, a quem
confiro amplos poderes para junto ao Órgão.............................. praticar todos os atos necessários, relativos ao
procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial nº __________/2019, conferindo-lhe, ainda, poderes
especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições,
confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, em nome do proponente dando tudo como bom, firme e valioso.

Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO V
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019
MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E PLENO CONHECIMENTO E
ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
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,
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.
No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, declaramos:
( ) para os efeitos do Inciso VII do Art. 4º 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. 7º do mesmo diploma.
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação da nossa
regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 2 (dois) 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 não-regularização 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. 81 .
_____de __________________ de 200__.
____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO VI
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR
NO QUADRO DA EMPRESA

A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ/MF nº. __________________, com sede à
_______________________________, por intermédio de seu representante legal, Sr. (Sra)....................................,
portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho
de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”, conforme o caso):
(...) não emprega menor de dezesseis anos.
(...) não emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
_____de __________________ de 200__.
____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

