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EDITAL DE LICITAÇÃO 

1 PREÂMBULO 

 BASE LEGAL: REGIDO PELA LEI N.º 8.666 DE 21/06/93 E SUAS ALTERAÇ REGIDO 

PELA LEI N.º 10.520/02 E SUBSIDIARIAMENTE PELA LEI N.º 8.666 DE 21/06/93 E 

SUAS ALTERAÇÕES, DECRETO FEDERAL Nº 7.892/2013 E DECRETO MUNICIPAL 

023/2017; LEI COMPLEMENTAR 123/06 E LEI COMPLEMENTAR 147/14ÕES. 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2021 

 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 005/2021 

 ÓRGÃO INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

   FORMA DE EXECUÇÃO: PARCELADO 

 TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL  

 RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 

- INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES. 

 

DATA: 22.09.2021 

 

HORA: ÀS 09:00 HORAS 

 

 LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Wanderley/BA, Av. 

Claudino Barreto Rios, nº 80, centro, Wanderley/BA. 

 

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY - BA, sito na Av. Claudino Barreto 

Rios, 80, centro, por seu Pregoeiro, instituído pelo Decreto nº. 068/2021, de 03 

de fevereiro de 2021, torna público que estará reunido com sua equipe de 

apoio para receber as documentações e propostas para licitação na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo “Menor Preço Global”, autuado 

sob o nº. 005/2021, o qual será processado e julgado de conformidade com 

os preceitos da Lei Federal nº 10.520/2002, de 17.07.2002 subsidiariamente à 

Lei nº. 8.666/1993, de 21.06.1993 e suas posteriores alterações, Lei 

Complementar 123/2006, 147/2014 e Decreto n°. 3.555/2000, de 08.08.2000 
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2 - OBJETO 

2.1. O presente Pregão tem por objeto a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS E DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À CASA MUNICIPAL DE 

SAÚDE MUNICIPAL, AOS PROGRAMAS SOCIAIS MANTIDOS PELA PREFEITURA 

MUNICIPAL E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO, conforme as 

especificações técnicas contidas no anexo I (Termo de referência), através 

da Modalidade Pregão Presencial, atendendo a Lei nº 10.520/02 e a Lei nº 

8.666/93. 

2.2.  - O objeto da presente licitação visa atender as demandas da 

secretaria acima citada.  

2.3. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento 

convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante. 

 2.4. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação 

serão recebidos no endereço mencionado neste edital, na sessão pública 

de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que 

se apresentarem para participar do certame.  

2.5. A sessão de processamento do pregão será realizada na Sala de 

Licitação da Prefeitura Municipal de Wanderley/BA, no endereço, data e 

horário, acima mencionados, e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio 

da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe. 

2.6. A entrega será parcelada, realizada conforme pedidos/requisições da 

Secretaria solicitante. 

2.7.  A contratação com o licitante vencedor obedecerá às condições 

constantes da Minuta do Termo de Contrato, no Anexo II deste Edital. 

 

3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo 

pertinente ao objeto desta licitação e que atenderem todas as exigências 

constantes deste edital. 

 3.1.1. Credenciamento junto ao Pregoeiro; 

 3.1.2. Proposta comercial, nos termos deste edital;  

3.1.3. Documentação de habilitação, nos termos deste edital;  
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3.2.    Não poderão participar desta licitação:  

3.2.1. Declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão da 

Administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal, enquanto 

perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;  

3.2.2. Declaradas suspensas para contratar junto a qualquer órgão da 

Administração;  

3.2.3. Cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto 

desta licitação;  

3.2.4. Empresas concordatárias ou que haja tido sua falência declarada, que 

se encontrem sob concurso de credores ou em dissolução ou em liquidação 

judicial ou extrajudicial;  

3.2.5. Em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;  

3.2.6. Que inobservaremos demais vedações constantes no art. 9º da Lei 

8.666/93.  

3.3. A participação na licitação implica aceitação integral e irretratável dos 

termos deste PREGÃO, seus ANEXOS, bem como a observância dos 

regulamentos, normas e das disposições legais pertinentes.  

3.4. A observância das vedações dos itens anteriores é de inteira 

responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, se sujeita às 

penalidades cabíveis. Consórcio de empresas, qualquer que seja a sua 

forma de constituição, sendo vedada também a participação de firma cujo 

dirigente majoritário seja acionista de outra empresa do mesmo ramo, 

também concorrente nesta licitação; 

3.5. Somente PESSOAS JURÍDICAS serão admitidas a participar desta 

licitação, observadas as seguintes exigências:  

3.5.1 As empresas deverão comprovar HABILITAÇÃO JURÍDICA, 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA 

FINANCEIRA E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA em obediência ao que estabelecem 

os artigos 27, 28, 29, 30 e 31 da Lei 8.666/93. 
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4 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (PREGÃO PRESENCIAL) 

4.1 Observar-se-ão as disposições da Seção IV do Capitulo II da Lei 

8.666/93, com as alterações decorrentes da Lei 8.883/94 e suas alterações 

posteriores, tudo combinado com o Art. 37, XXI da Constituição Federal, a Lei 

10.520/02. 

5 – CREDENCIAMENTO: 

 

5.1 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes 

documentos:  

5.1.1. Caso, a empresa licitante envie representante que não seja sócio, 

proprietário ou dirigente, o credenciamento far-se-á através de instrumento 

público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida em 

Cartório, além da cópia autenticada, ou cópia simples acompanhada do 

original, do respectivo Estatuto ou Contrato Social, com suas alterações, 

devidamente registrado no órgão competente, cujo objeto coincida com o 

objeto deste edital, além de documentos dos sócios e do representante(s) 

devidamente autenticado(s). (Modelo I). 

5.1.2. Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social 

ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no 

qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura, além do documento do(s) 

sócio(s) e/ou proprietário, devidamente autenticadas;   

 

5.1.3. Para o credenciamento a licitante deverá apresentar a Declaração de 

Cumprimento dos Requisitos da Habilitação e Aceite das Condições do Edital 

conforme (Anexo IV).  

5.1.4. Inscrição do CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ), do 

objeto a ser licitado, é   condição  para  Ser CREDENCIADO.  

 

5.2.  A microempresa e empresa de pequeno porte que quiser usufruir dos 

benefícios concedidos pela Lei Complementar nº. 123/06 e a Lei 147/2014, 
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deverá apresentar a comprovação de tal enquadramento, mediante a 

apresentação de um dos seguintes documentos:  

 Certidão emitida pela Junta Comercial ou Cartório competente  

 Certificando a situação da empresa de enquadramento ou 

reenquadramento de ME e EPP,  

 Declaração firmada pelo técnico responsável devidamente registrado 

no CRC (Conselho Regional de Contabilidade), de que a mesma se 

enquadra nos Termos da Lei Complementar 123/2006 na condição de Micro 

Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte, com data de emissão não 

superior a 30 (trinta) dias da abertura da licitação, acompanhada da 

Certidão de Regularidade Profissional nos termos da Resolução CFC nº. 

1.402/2012. 

 Cartão do CNPJ com indicação do Porte 

 Contrato com indicação do enquadramento 

5.3.  Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar ao 

Pregoeiro os envelopes das “Propostas de Preços” e dos “Documentos de 

Habilitação”, não sendo mais aceitas novas propostas. 

5.4.     A entrega da carta de credenciamento do representante 

credenciado, o habilitará a responder pela licitante. O representante não 

credenciado, não poderá manifestar-se durante as sessões públicas desta 

licitação.  

5.5.  Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante 

credenciada.  

5.6.    Não será admitida a participação de um mesmo representante para 

mais de uma LICITANTE.  

5.7.  A apresentação da declaração de pleno atendimento e aos 

requisitos de habilitação ao Edital, é    condição p a r a  s e r  CREDENCIADO, 

s e n d o  c o n s i d e r a d o  documento obrigatório. A não apresentação 

deste documento, ou sua apresentação em desacordo com o item 5.1.3, 

fere o disposto no artigo 4º inciso VII da Lei 10.520, sendo vicio insanável.  

5.8. As declarações que fazem parte do credenciamento devem reconhecer 

firma em cartório, caso desejem usar a faculdade prevista na Lei Federal nº 

Lei 13.726/18, Art. 3º, Inciso I e II, devem trazer documentos original para 

reconhecimento de firma e autenticação de documentos.  
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5.9. OS DOCUMENTOS DEVEM SER AUTENTICADOS ATÉ UM DIA ANTES DA 

LICITAÇÃO.  

5.10. Todas as cópias devem ser XEROX e não fotos ou digitalizadas, pois o 

sistema e-tcm não lê cópias de foto ou de digitalização. 

 

 

6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES - PROPOSTA DE PREÇOS - 

ENVELOPE “A” 

6.1 O Envelope A - PROPOSTA DE PREÇOS - deverá conter de forma 

ordenada os documentos estipulados no item 6, consignando-se na sua 

parte externa as indicações abaixo, e deverá estar fechado e rubricado em 

seu fecho: Envelope.  

ENVELOPE A – PROPOSTA DE PREÇOS 

ENVELOPE “A” – PROPOSTA DE PREÇO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY 

ATT: SETOR DE LICITAÇÕES 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL PP Nº XXX/2021. 

PROPONENTE: 

CNPJ Nº  

 

6.2.    A proposta comercial e os documentos que instituem deverão ser 

entregues em papel timbrado da empresa (todas as folhas devem ter o 

timbre), em original, datilografado ou impresso apenas no anverso sem 

emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, 

salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos 

demais licitantes, prejuízos à Administração ou não impedirem a exata 

compreensão de seu conteúdo, sendo a última página assinada pelo 

representante legal da empresa, com reconhecimento de firma em cartório, 

caso desejem usar a faculdade prevista na Lei Federal nº Lei 13.726/18, Art. 

3º, Inciso I e II, devem trazer documentos original para reconhecimento de 

firma e autenticação de documentos. 
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6.3.  No caso de serem assinadas por mandatário, será necessária a juntada 

da procuração outorgada, com firma reconhecida, caso desejem usar a 

faculdade prevista na Lei Federal nº Lei 13.726/18, Art. 3º, Inciso I e II, devem 

trazer documentos original para reconhecimento de firma e autenticação de 

documentos e com especificação dessa finalidade, ou outorgada o poder 

na procuração no credenciamento.  

6.4 As propostas deverão ser entregues em envelope opaco, lacrado e 

rubricado pelo representante legal da empresa ou por seu mandatário, 

identificado como “Proposta de Preços” e endereçado à Comissão de 

Licitação, com indicação do nome ou razão social da empresa proponente, 

modalidade e número da Licitação (Pregão Presencial).  

6.5 Os valores das propostas terão como data base aquela em que se deu 

a lavratura do instrumento contratual, com validade mínima de 60 (sessenta) 

dias, ou o prazo indicado no contrato celebrado. 

6.6.   Os valores ofertados devem ser compatíveis com os preços praticados 

no mercado sob pena de desclassificação da proposta; 

6.7.   Declaração de que na sua proposta, os valores apresentados 

englobam todos os custos operacionais da atividade, incluindo frete, 

seguros, tributos incidentes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e 

indiretas, inclusive, porventura, com serviços de terceiros, incidentes e 

necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, 

sem que caiba ao proponente direito de reivindicar custos adicionais.  

6.7.1.  Caso, eventualmente a empresa não apresente declaração 

citada no 6.7. Poderá comprometer-se através de declaração formalizada 

de próprio punho, no ato da sessão;  

6.8.   Quando o valor da proposta tiver sido alterado por conta de lance (s) 

oferecido (s), o licitante adjudicatário deverá apresentar, no prazo que lhe 

for notificado na ata da reunião do Pregão, nova proposta/planilha de 

preços, na forma do Anexo XI deste Edital, constando os valores do 

fechamento da operação de acordo com o valor da adjudicação, a qual 

substituirá a proposta primitiva e fará parte integrante do contrato e/ou 

equivalente; 

6.9.   A Empresa poderá ser desclassificada no Lote pelo item que estiver com 
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preço inexequível e/ou superfaturado, mediante julgamento das propostas, 

realizando o comparativo da média cotado; 

6.10.  Especificações detalhadas do objeto proposto conforme Termo de 

Referência (ANEXO I); TODOS OS PRODUTOS DEVEM TER AS MARCAS PARA 

VERIFICAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO. 

 

7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES – DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO “B” 

7.1 O Envelope B – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - deverá conter de 

forma ordenada os documentos estipulados no item 7, consignando-se na 

sua parte externa as indicações abaixo, e deverá estar fechado e rubricado 

em seu fecho:  

ENVELOPE B – HABILITAÇÃO 

ENVELOPE “B” – HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY 

ATT: SETOR DE LICITAÇÕES 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL PP Nº XXX/2021. 

PROPONENTE: 

CNPJ Nº  

7.2.  Todos os documentos, exigidos na habilitação, que não sejam extraídos 

da internet, deverão ser apresentados por qualquer processo de cópia 

autenticada por tabelião ou funcionário desta administração. A 

autenticação por funcionário público desta administração somente será 

realizada vinte e quatro horas antes do horário do certame e acompanhado 

do documento original para ser autenticado.  

7.3 - Documentação relativa à habilitação jurídico fiscal: 

7.3.1 - Cópia de documento de identidade com foto (RG, por exemplo) dos 

responsáveis pela licitante; 
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7.3.2 - Cópia autenticada do instrumento jurídico constitutivo da pessoa 

jurídica, a saber: 

I registro comercial, no caso de empresa individual; 

II ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 

sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores, (caso o contrato social em vigor não apresente o nome do 

sócio administrador e o ramo de atividade da licitante, a mesma deverá 

apresentar também a alteração que contenha estes dados). 

III Inscrição do ato constitutivo, para sociedade civil, junto com a prova de 

diretoria em exercício; 

IV 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 

exigir; 

 

 

7.4 – Documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista: 

7.4.1 - Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), 

da mesma licitante que irá faturar e fornecer os produtos licitados; 

7.4.2 – Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 

municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao 

seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

Parágrafo primeiro - A prova da inscrição no cadastro municipal de 

contribuintes a que se refere o item “7.4.2” será suprida com a apresentação 

da certidão a que se refere o item “7.4.5”, se esta contiver o número de 

inscrição da licitante. 

7.4.3 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal e Contribuições 

Sociais através de Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria MF 358, de 05 de 

setembro de 2014. 

7.4.4 - Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por tempo 

de Serviço). 

7.4.5 – Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 
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7.4.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, nos termos do título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

 

7.5 – Documentação relativa à regularidade econômico-financeira: 

7.5.1 – Certidão Negativa de falência ou recuperação judicial concordata 

expedida pelo distribuidor da sede da licitante, ou de execução patrimonial, 

expedida no domicílio da pessoa física, expedidas a menos de 30 (trinta) 

dias da data da apresentação da proposta; 

7.5.2 - Declaração de que a licitante não sofre qualquer ação que 

comprometa sua estabilidade econômica financeira, firmada por profissional 

devidamente registrado e comprovadamente quite perante o Conselho 

Regional de Contabilidade – CRC, acompanhada da Certidão de 

Regularidade Profissional nos termos da Resolução CFC nº. 1.402/2012, 

conforme Anexo V; 

 

 

7.6 – Documentação relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do 

art. 7º da Constituição Federal, na forma abaixo: 

7.6.1 - Declaração de inexistência de fatos impeditivos e de não emprego 

menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou 

menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme Anexo VII. 

 

7.7 NÃO SERÃO AUTENTICADOS DOCUMENTOS NA SESSÃO DA LICITAÇÃO 

7.8 A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação 

dos seguintes documentos (Art. 30): 

7.8.1.  Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente 

e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação, mediante atestado fornecido por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, através do Atestado de capacidade técnica, 

certificando que a empresa licitante já executou serviços/fornecimento com 

as características do objeto licitado e que atendam o serviço/fornecimento 

sem nenhum problema, anexados Nota Fiscal e/ou Contrato comprovando. 
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7.8.1.1. O(s) Atestado(s) e/ou Certidão (ões) apresentada(s) poderá (ão) ser 

diligenciado(s) de acordo com o parágrafo 3º do art. 43, da Lei 8.666/93 e 

suas alterações posteriores.  

7.8.2 – Declaração de análise do Termo de Referência, tomando 

conhecimento das condições para fornecimento dos produtos, conforme 

Anexo VI. 

7.8.3 - DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTO E PESSOAL 

TÉCNICO ESPECIALIZADO CONFORME  ANEXO VIII. 

7.8.4. O Pregoeiro fara a diligência junto ao Portal para verificação da 

Certidão Negativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de 

Improbidade Administrativa (Acórdão nº. 1793/2011 – TCU – Plenário), emitida 

através do Portal do Conselho Nacional de Justiça em www.cnj.jus.br da 

Empresa para atender ao Acórdão 

 

7.8.5. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados, 

deverão estar em nome da licitante com o respectivo número do CNPJ, nas 

seguintes condições:  

 

7.8.6.  se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em 

nome da matriz;  

7.8.7.  se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome 

da filial. 

 

9 ABERTURA DOS ENVELOPES 

9.1No horário e local, indicados no preâmbulo deste Edital, será aberta a 

sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento 

dos interessados em participar do certame. Os participantes do pregão 

deverão comparecer com antecedência mínima de 10 (dez) minutos do 

horário previsto para o inicio da sessão. 

9.2.  O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as 

seguintes atribuições:  

9.2.1.  Coordenar os trabalhos da equipe de apoio;  
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9.2.2.  Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao 

certame;  

9.2.3.  O Pregoeiro fará, primeiramente, a abertura do envelope “A” 

(Proposta de Preços), conferindo as propostas nele contidas, bem como a 

autenticidade das empresas, exibindo-os a todos os presentes;  

9.2.4.  Analisar a aceitabilidade das propostas;  

9.2.5.  Desclassificar propostas indicando os motivos;  

9.2.6.  Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da 

melhor proposta  

9.2.7.  Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro 

lugar. O Pregoeiro julgará as propostas e declarará o vencedor, restituindo, 

fechados, aos respectivos prepostos, os envelopes “B” (Documentação), 

daqueles considerados desclassificados. 

9.2.8. Declarar o vencedor;  

9.2.9. Receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente 

para julgamento;  

9.2.10. Elaborar a ata da sessão;  

9.2.11. Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e 

autorizar a contratação.  

9.2.12. Convocar o vencedor para assinar o contrato ou retirar o instrumento 

equivalente no prazo estabelecido; 

9.2.13. O Pregoeiro poderá realizar diligência em qualquer etapa do 

certame; 

9.3 Uma vez proclamada à classificação, não poderão os licitantes retirar 

as propostas apresentadas, ficando esclarecido que a desistência posterior 

acarretará nas sanções previstas no Capitulo IV, da Lei 8.666/93, com as 

alterações da Lei 8.883/94. 
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9.5 Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas de licitantes 

retardatários.  

9.6 O prazo de validade da Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias, a 

contar da data da entrega da proposta, ficando os licitantes, após essa 

data, liberados dos compromissos assumidos. 

10 LANCES VERBAIS 

10.1 A análise das propostas será feita pelo Pregoeiro, subsidiada 

tecnicamente pela Assessoria Jurídica, e visará ao atendimento das 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas 

as propostas: 

 a) que não atenderem as especificações e exigências do presente Edital e 

seus Anexos ou da Legislação aplicável;  

b) omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou 

defeitos capazes de dificultar o julgamento;  

c) que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às 

condições estabelecidas neste Edital; 

10.2.  Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova 

disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, com valores distintos e 

decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior valor 

classificado e os demais em ordem decrescente de classificação;  

10.3.  A declaração de desistência em apresentar lance verbal, quando 

convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de 

lances verbais e na manutenção do último valor apresentado pelo licitante, 

para efeito de posterior ordenação das propostas, incluindo-se nesta 

prerrogativa os interessados inseridos na Lei Complementar nº. 123/2006.  

10.4.  O critério de julgamento das propostas ocorrerá de acordo com as 

previsões deste Edital e a sua classificação será pelo critério de menor preço 

por Lote, observados o atendimento das especificações técnicas e 

parâmetros mínimos de qualidade definidos.  

10.5.  A fase de lances será o que dispõem os incisos VIII e IX do Art. 4º da 
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Lei 10.520/02.  

10.6.  O conteúdo das propostas do subitem anterior será analisado, 

desclassificando aquelas cujo objeto não atenda às especificações, prazos 

e condições fixados no edital;  

10.7.  Não havendo, no mínimo, 03 (três) propostas válidas nos termos do 

subitem 10.5, serão selecionadas até três melhores propostas e os seus 

autores convidados a participar dos lances verbais, quaisquer que sejam os 

preços por item oferecidos nas propostas escritas;  

10.8.  Em caso de empate das melhores propostas, todos os proponentes 

com o mesmo preço serão convidados a participar dos lances verbais;  

10.9.  O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, 

de forma sequencial, a formular lances verbais, a partir do autor da proposta 

de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor.  

10.10.  Será vedado, portanto, a oferta de lance com vista ao empate.  

10.10.1. Caso ocorra à apresentação de duas ou mais propostas originais de 

preços iguais, observadas as especificações técnicas e parâmetros mínimos 

de desempenho e qualidade definidos no Edital, as classificadas se 

recusarem a dar lances e consequentemente persistindo a igualdade de 

preços será adotado de desempate por sorteio na forma do artigo 45, 

parágrafo 2º, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, na própria sessão.  

10.11.  Os lances deverão ficar adstritos à redução dos preços, não se 

admitindo ofertas destinadas a alterar outros elementos da proposta escrita;  

10.12. Quando convidado a ofertar seu lance, o representante da licitante 

poderá requerer tempo, para analisar seus custos ou para consultar terceiros, 

podendo, para tanto, valer-se de telefone celular e outros; 

 10.13. A ausência de representante credenciado ou a desistência em 

apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 

exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do 

preço apresentado por ele, para efeito de ordenação das propostas; 

 10.14. O encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagados 
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pelo Pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar 

novos lances;  

10.15. Caso não se realize lance verbal será verificada a conformidade entre 

a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação; 

 10.16. Ocorrendo a hipótese acima e havendo empate na proposta escrita, 

a classificação será efetuada por sorteio, na mesma sessão, conforme item 

10.10.1;  

10.17. Declarada encerrada a fase de lances, serão classificadas as ofertas 

na ordem decrescente de valor, o Pregoeiro verificará a conformidade entre 

a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese 

em que o negociará diretamente com o proponente para que seja obtido 

melhor preço.  

10.18.  Não poderá haver desistência dos lances ofertados; 

10.19. Para contratação, o licitante vencedor deverá encaminhar, no 

prazo de até 02 (dois) dias úteis após o encerramento da sessão, nova 

planilha de preços com os valores readequados ao que foi ofertado na 

etapa dos lances verbais. 

11 DAS IMPUGNAÇÕES (Lei de 8.666/93, Art. 40, XV): 

 

11.1.   Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório 

deverão ser enviados o Pregoeiro, até dois dias úteis anteriores á data 

fixada para abertura da sessão pública, 

 

11.2.   Até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos 

envelopes de habilitação, qualquer cidadão poderá impugnar o Ato 

Convocatório. 

 

11.2.1. Pela licitante até 2 (dois) dias úteis da data fixada para abertura dos 

envelopes de habilitação.  

 

11.2.2. O pedido de Impugnação deverá ser realizado e encaminhado 

o Pregoeiro responsável conforme determina a Lei, 

a) Ser apresentado em original e subscrito por pessoa com poderes e 
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capacidade para tanto, datilografada ou emitida por computador, 

contendo razão social, CNPJ e endereço, rubricado em todas as folhas e 

assinado pelo representante legal ou credenciado do licitante, devidamente 

comprovado.  

 

b) Ser protocolizado no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de 

Wanderley, sito Av. Claudino Barreto Rios, nº 80, centro, Wanderley/BA. 

11.3.  Os pedidos de impugnação aos termos editalícios deverão ser 

protocolados junto ao   Protocolo da Secretaria Municipal de 

Administração, nos termos do artigo 41§ 1º, 2º, 3º 4º da Lei 8.666/93, artigo 

12 , Decreto Federal 3.555, de 08 de agosto de 2000. 

 

11.4.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável, decidir sobre a 

impugnação no prazo de até vinte e quarto horas, conforme determina a 

Lei. 

11.5.    A decisão do julgamento da impugnação administrativa será 

publicada no Diário Oficial do Município e poderá ser obtida junto a 

Comissão Permanente de Licitação. 

12 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

12.1 Será do MENOR PREÇO GLOBAL. 

12.2 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços 

manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham 

a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que 

comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e 

que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 

objeto do contrato. 

12.3 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. 

12.4 Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as 

condições do edital e estando o seu preço compatível com o valor 

estimado da contratação, esta poderá ser aceita, devendo o Pregoeiro 

negociar, visando à obtenção de preço melhor.  
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12.5. DA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 e 147/14 

12.5.1. Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem 

classificada não tiver sido ofertada por microempresa – ME ou empresa de 

pequeno porte – EPP e houver proposta apresentada por ME ou EPP até 5% 

(cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte 

forma:  

12.5..2. ME ou a EPP mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) 

minutos após o encerramento dos lances, apresentar nova proposta inferior 

ao menor preço ofertado no certame, situação em que, atendidas as 

exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste 

Pregão;  

12.5.3. Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma 

do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se 

enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite 

estabelecido no caput desta condição, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito; 

12.5.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas  ME e EPP 

que se encontrem no limite estabelecido no caput desta condição, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta;  

12.5.5. O pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o 

enquadramento da licitante na categoria de ME ou EPP;  

12.5.6. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição 

anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da melhor proposta 

originalmente ofertada.  

12.5.7. Em se tratando de ME ou EPP, havendo alguma restrição na 

comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado o vencedor do certame, para regularização da 
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documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa.  

12.5.8.  A não regularização da documentação, no prazo previsto no Item 

anterior, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

 

 

13 - DOS RECURSOS (Lei de 8.666/93, Art. 109): 

 

13.1.   Os licitantes que tiverem manifestado motivadamente a intenção de 

recorrer contra decisões do Pregoeiro deverão apresentar suas razões, no 

prazo único de 3 (três) dias, a partir do dia seguinte a sua manifestação.  

13.2. Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões, em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 

recorrente.  

13.2.1. Fica assegurada, dentro do prazo recursal, vista imediata dos autos.  

13.3.   Os recursos cabíveis deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob 

pena de não serem conhecidos:  

13.3.1. Ser dirigido ao Secretário Municipal de Administração, aos cuidados 

do Pregoeiro, nos respectivos prazos;  

13.3.2. As razões de recurso deverão versar exclusivamente sobre o tópico 

questionado verbalmente durante a sessão, atendendo ao Art. 4º, Inciso 

XVIII da Lei Federal nº 10.520/02. 

13.3.2.1. Na falta de manifestação imediata e motivada, no momento 

oportuno, o licitante decairá do direito de recurso. 

13.3.3. Ser apresentado em original e subscrito por pessoa com poderes e 

capacidade para tanto, datilografada ou emitida por computador, 

contendo razão social, CNPJ e endereço, rubricado em todas as folhas e 
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assinado pelo representante legal ou credenciado do licitante, devidamente 

comprovado.  

13.3.4. Ser protocolizado no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de 

Wanderley/BA, sito a sito Av. Claudino Barreto Rios, nº 80, centro, 

Wanderley/BA. 

 13.4. A decisão acerca de recurso interposto será comunicada a todos os 

licitantes por meio de publicação no Diário Oficial do Município. 

13.5. O provimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento.  

13.6.    Não serão conhecidos os recursos interpostos após o respectivo prazo 

legal e/ou subscrito por representante que não comprove poder de 

representação legal.  

13.7.  A Prefeitura Municipal de São Desidério não se responsabilizará por 

memoriais de recursos endereçados via postal ou por outras formas, 

entregues em locais diversos do Setor de Protocolo, e que, por isso, não 

sejam protocolizados no prazo legal.  

13.8.  Inexistindo manifestação recursal o Pregoeiro adjudicará o objeto ao 

licitante vencedor, competindo à autoridade superior homologar o resultado 

do procedimento licitatório.  

13.9.  Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua 

decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade 

competente.  

13.10.  O procedimento de adjudicação do certame são atribuições do 

Pregoeiro. 

13.10.1. A adjudicação será feita ao menor preço aceitável. 

 13.11. O procedimento de homologação do certame são atribuições da 

autoridade superior. 

13.12. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro 

declarará o vencedor, proporcionando, a seguir, a oportunidade às 
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licitantes para que manifestem a intenção de recorrer, registrando na ata da 

Sessão a síntese de suas razões e a concessão do prazo de 03 (três) dias 

consecutivos para a apresentação das razões de recurso, bem como o 

registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, 

apresentarem contrarrazões do recurso em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos.  

 

13.13. A falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na 

decadência do direito de recurso por parte da licitante e a adjudicação do 

objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.  

 

13.14. A ausência do licitante ou sua saída antes do término da Sessão 

Pública do Pregão caracterizar-se-á como renúncia ao direito de recorrer.  

  

13.15. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será 

marcada nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar 

intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.  

 

14 – DAS CONDICÕES CONTRATUAIS 

 

14.1 – As obrigações desta licitação, a serem firmadas entre a Administração 

Municipal e a licitante vencedora, serão formalizadas através de Contrato, 

observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos, na 

legislação vigente e na proposta da licitante vencedora. 

14.2 – A Administração Municipal convocará a licitante vencedora para 

assinar o Contrato, que deverá comparecer no prazo de 03 (três) dias 

consecutivos, contados a partir da convocação. 

14.3 – O prazo estipulado no subitem 14.2 poderá ser prorrogado uma vez, 

por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu 

transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração 

Municipal. 

14.4 – O Município poderá, quando a convocada não assinar o Contrato no 

prazo e condições estabelecidos neste Edital, examinar as ofertas 

subsequentes e a qualificação dos licitantes na ordem de classificação e, 

assim sucessivamente, até a apuração de uma licitante que atenda ao 

edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ou revogar a 

licitação. 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY 
ESTADO DA BAHIA 

Avenida Claudino Barreto Rios, 80 – Centro – Wanderley – Bahia 
Cep. 47.940-000 – Fone: (77) 3626-1122 – CNPJ: 13.348.479/0001-01 

 

 

 

 

Prefeitura de Wanderley 

 

C P L 

 

André Bento Pereira de Souza 

Pregoeiro 

 

O presente Edital de Licitação atende os requisitos da 
legislação em vigor. 

 

 
Dr.  

Procuradora Jurídica. 

O presente Edital de Licitação atende os requisitos da 

legislação em vigor. 
 

Dr. Luciano Pinto Dórea 

Procurador Jurídico. 

14.5 – O prazo da contratação será de até o final do exercício de 2021, a 

contar da emissão da ordem de compra que se dará após a assinatura do 

contrato, podendo ser prorrogado desde que haja saldo no quantitativo de 

produtos constante no contrato, bem como interesse entre as partes. 

 

 

15– DO  PREÇO E DO REAJUSTE 

 

15.1 – Os preços dos produtos deverão ser expressos em reais e de 

conformidade com o inciso I, subitem 7.1 deste edital, fixo e irreajustável. 

15.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços caso ocorra o 

desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme disposto no Art. 

65, alínea “d” da Lei 8.666/93. 

15.3 – No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a 

contratada deverá solicitar formalmente a Administração Municipal de 

Wanderley, devidamente acompanhada de documentos que comprovem 

a procedência do pedido, sendo que o mesmo será encaminhado à 

procuradoria jurídica do município para o devido parecer. 

 

 

16 – DA EXECUÇÃO DO OBJETO – (Lei de 8.666/93, Art. 66): 

 

16.1 - O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante o 

recebimento da Ordem de Fornecimento ou documento equivalente da 

Secretaria de Infraestrutura/Setor de Compras da Prefeitura Municipal de 

Wanderley/BA. 

 

16.2 - Não poderão ser prestados serviços ou entregues produtos fora das 

especificações constantes no Contrato de Fornecimento. 

 

16.3 - No dia e horário indicado na Ordem de Fornecimento emitida em 

formulário próprio da Prefeitura Municipal de Wanderley, e assinada pelo 

servidor responsável pelas Secretarias solicitantes/Setor de Compras. 

16.4 - A obra será recebida: 
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16.4.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 

15 (quinze) dias da comunicação escrita da contratada; 

 

16.4.2. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 

partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria deu comprove a 

adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto no art. 

69 da Lei de Licitações e todos os procedimentos previstos no Art. 73, inciso II, 

da Lei Federal 8.666/93 

 

16.5 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade 

da contratada pela perfeita execução, quanto à qualidade, correção e 

segurança do objeto contratado. 

 

16.6 - Não será considerado entrega realizada para itens que tenham sido 

devolvidos por não atender as especificações definidas no contrato, ou 

quantidades a menor ou a maior do que a solicitada. 

 

16.7 - O detentor do Contrato de Fornecimento é obrigado a corrigir, 

remover ou substituir totalmente às suas expensas, os produtos em que se 

verificarem vícios ou desconformidades no total ou em parte com o objeto 

desta licitação, no prazo de até 24 horas, contadas a partir da hora da 

convocação, independente da aplicação das sansões previstas no Contrato 

de Fornecimento. 

 

17 – DO PAGAMENTO - (Lei de 8.666/93, Art. 40, XIV): 

 

17.1 - O pagamento será realizado mediante a apresentação de Nota Fiscal 

de fornecimento e das certidões negativas da Fazenda Federal, INSS e FGTS, 

acompanhadas do Boletim de Medição, Alteração de Meta Física, quando 

for o caso, o que deverá ocorrer até o dia 30 (trinta) de cada mês, sendo 

que a liberação do pagamento deverá ocorrer até 10 (dez) dias úteis após a 

entrega da documentação anteriormente citada; 

17.2. No valor descrito acima estão inclusos todos os custos e despesas 

decorrentes de material, transporte, mão de obra, alimentação, 

hospedagem, combustível, impostos, taxas de qualquer natureza e encargos 

sociais que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no 
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cumprimento deste instrumento, e, sobre o qual serão descontado os 

impostos, pertinentes, estando os mesmos dentro dos limites previstos em Lei; 

 

17.3.  - Na ocorrência de necessidade de providências complementares por 

parte da Contratada, o decurso do prazo de pagamento será interrompido, 

reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem 

cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira. 

 

17.4. - 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 a reajustamento 

de preço. 

 

17.5 - 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. 

 

18- DA RESCISÃO 

 

18.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, 

mediante motivação formal nos autos respectivos, garantidos o contraditório 

e a ampla defesa, nos termos dos artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666/93. 

 

18.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas 

hipóteses previstas no art. 78 da Lei 8.666/93. 

 

18.3 Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei 

8.666/93, não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização. 

 

18.4. No caso de rescisão determinada por ato unilateral da Contratada 

ficam asseguradas à Contratante, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

19- REVOGAÇÃO / ANULAÇÃO 

 

19.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da 

Lei 8.666/93. 

 

20 – PENALIDADES ADMINISTRATIVAS – (Lei de 8.666/93, art. 40, III e 81 à 99): 
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20.1. Execução dos valores das multas e indenizações devidos à 

Contratante; 

 

20.2. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos 

causados à Contratante. 

 

20.3. No caso de atraso injustificado na execução do contrato serão 

aplicadas as penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei de Licitações; 

 

20.4. A recusa da adjudicatária em assinar o Contrato, dentro do prazo 

estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração, a impedirá de 

participar de novas licitações, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, sem 

prejuízo da aplicação de multa no valor correspondente à 20% (vinte por 

cento) do valor do contrato, observados os princípios do contraditório e da 

ampla defesa. 

 

20.5. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:  

 

 

I - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

 

II - 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; 

 

20.6 - Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades 

contratuais, as quais prevalecerão até a vigência das garantias previstas na 

Legislação. 

 

20.7 - A Contratada ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas 

obrigações contratuais, às penalidades previstas na Lei Federal n° 8.666/93 

com alterações posteriores, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal. 

 

21– SANCÕES: 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY 
ESTADO DA BAHIA 

Avenida Claudino Barreto Rios, 80 – Centro – Wanderley – Bahia 
Cep. 47.940-000 – Fone: (77) 3626-1122 – CNPJ: 13.348.479/0001-01 

 

 

 

 

Prefeitura de Wanderley 

 

C P L 

 

André Bento Pereira de Souza 

Pregoeiro 

 

O presente Edital de Licitação atende os requisitos da 
legislação em vigor. 

 

 
Dr.  

Procuradora Jurídica. 

O presente Edital de Licitação atende os requisitos da 

legislação em vigor. 
 

Dr. Luciano Pinto Dórea 

Procurador Jurídico. 

 

21.1 - A recusa em assinar o Contrato de Fornecimento, bem como o 

descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem 

justificativa aceita pelo órgão ou entidade promotor da licitação, sujeitará o 

licitante ou o contratado às seguintes sanções prevista na Lei nº. 8.666/93, 

garantindo a prévia e ampla defesa em processo administrativo: 

 

a) Advertência 

 

b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento 

de contratar com o Município de WANDERLEY por prazo de até 05 

(cinco) anos; 

 

c)  multa de 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 a data de sua convocação; 

 

d) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de 

atraso, sobre o valor da parte do objeto não entregue;   

       

e) multa de 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto 

não entregue por cada dia subsequente ao trigésimo. 

 

21.2 - A suspensão temporária De Serviço/fornecimento, cujo CONTRATO 

com a Administração Pública Municipal esteja em vigor, impedirá o mesmo 

de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município de 

WANDERLEY.  

21.3 - 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. 

 

21.4 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e 

seu pagamento não eximirá a Contratada da responsabilidade de perdas e 

danos decorrentes das infrações cometidas. 

 

22 -  PRAZO E CONDIÇÕES DO CONTRATO – (Lei de 8.666/93, Art. 40, II): 

 

22.1. Aquelas estabelecidas nos artigos 60 a 64 da Lei de Licitações; 
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22.1.1. É de cinco dias úteis o prazo para assinatura do contrato, após o 

prazo de recurso. 

 

22.2. O prazo contratual será contado a partir da data fixada na ordem de 

início dos serviços emitida pelo Prefeito Municipal; 

 

22.3. No ato da assinatura do contrato, a Licitante vencedora deverá indicar 

o preposto que representará a empresa durante a execução dos serviços; 

 

23 - SUBCONTRATAÇÃO: 

 

23.1. A Licitante vencedora não poderá subcontratar sem a autorização 

prévia e expressa da Administração Pública. A subcontratação não acarreta 

qualquer alteração nas obrigações contratuais da Contratada; e 

 

23.2. Não será admitida a subcontratação com empresas que tenham 

apresentado propostas na presente licitação. 

 

 

24. - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

 

24.1. A fiscalização será realizada por fiscal indicado pela Contratante de 

forma direta ou terceirizada, e obedecerá aos preceitos constantes do 

Projeto Básico, deste Edital, Instrumento de Contrato e das Definições. 

 

24.2. A contratada ficará obrigada a conceder livre acesso por parte da 

fiscalização do município, do Ministério do Turismo e dos órgãos de controle 

interno e externos aos documentos e registros contábeis da empresa relativos 

ao objeto contratado, nos termos do art. 43, inciso XVI da Portaria 

CGU/MF/MP n°. 507/2009. 

 

25- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

 

25.1. As despesas relativas a esta contratação correrão por conta da 

seguinte dotação: 
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Unidade 

Orçamentária 

Projeto/Atividade 

Elemento de Despesa 

02.02.000 

2.003 

3390.30.00 

Secretaria de Administração 

Gerenc. das Ações da Secretaria de Administração 

Material de Consumo 

Unidade 

Orçamentária 

Projeto/Atividade 

Elemento de Despesa 

02.04.000 

2.019 

3390.30.00 

Secretaria Municipal de Educação 

Gerenc. das Ações do Ensino Fundamental Rec. Próprios 

MDE 

Material de Consumo 

Unidade 

Orçamentária 

Projeto/Atividade 

Elemento de Despesa 

02.04.001 

2.016 

3390.30.00 

Departamento de Cultura 

Gerenc. do Programa de Apoio à Realização da Festa do 

Milho 

Material de Consumo 

Unidade 

Orçamentária 

Projeto/Atividade 

Elemento de Despesa 

02.04.002 

2.009 

3390.30.00 

Departamento de Esporte e Lazer 

Apoio a Atividades Recreativas, Esportivas 

Material de Consumo 

Unidade 

Orçamentária 

Projeto/Atividade 

Elemento de Despesa 

02.05.000 

2.041 

3390.30.00 

Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Públicos 

Gerenc. das Ações da Sec. de Infra Estrutura e Serv. 

Públicos 

Material de Consumo 

Unidade 

Orçamentária 

Projeto/Atividade 

Projeto/Atividade 

Elemento de Despesa 

02.07.000 

2.048 

2.076 

3390.30.00 

Secretaria de Ação Social 

Manutenção das Ações da Secretaria de Assistência 

Social 

Manutenção da Casa de Apoio a Pessoas Carentes 

Wanderley 

Material de Consumo 

Unidade 

Orçamentária 

Projeto/Atividade 

Elemento de Despesa 

02.08.000 

2.060 

3390.30.00 

Secretaria Municipal de Agricultura 

Manutenção das Ações da Secretaria de Agricultura 

Material de Consumo 

Unidade 

Orçamentária 

Projeto/Atividade 

Projeto/Atividade 

Projeto/Atividade 

Projeto/Atividade 

Elemento de Despesa 

02.06.010 

2.027 

2.037 

2.038 

2.070 

3390.30.00 

Fundo Municipal de Saúde 

Ger. das Ações do Prog. Melhorias de Acesso a 

Qualidade 

Desenvolvimento das Ações do PAB 

Gerenc. das Ações da Assist. Médica, Amb. e 

Odontológica 

Manutenção das Ações do SAMU - 192 

Material de Consumo 

Unidade 

Orçamentária 

Projeto/Atividade 

Projeto/Atividade 

Projeto/Atividade 

Projeto/Atividade 

Projeto/Atividade 

Projeto/Atividade 

Projeto/Atividade 

02.07.001 

2.052 

2.053 

2.057 

2.083 

2.084 

2.085 

2.086 

3390.30.00 

Fundo Municipal de Assistência Social 

Desenvolvimento das Ações do Fundo de Assistência 

Social 

Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Idoso 

Gerenc. das Ações do Fundo Municipal de Assistência 

Social 

Gerenciamento das Ações do PETI 

Gerenciamento das Ações do PROJOVEM 

Gerenciamento das Ações do CRAS 
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Elemento de Despesa Gerenciamento das Ações do IGD 

Material de Consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

  

26.1. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre as licitantes interessadas atendidos o 

interesse público e da Administração, sem comprometimento da segurança 

da futura contratação. 

 

26.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais da proposta de 

preços, a priori, não importará no afastamento da licitante, desde que sejam 

possíveis as aferições das suas qualidades e as exatas compreensões da sua 

proposta, durante a realização da sessão pública e desde que não fique 

comprometido o interesse do órgão promotor do mesmo, bem como a 

finalidade e a segurança da futura contratação. 

 

26.3. É facultada ao Presidente da Comissão ou à Autoridade Municipal 

Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada 

a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

 

26.4. Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação 

deste Edital, nos termos do item 26.6 e a homologação do resultado desta 

licitação não implicará em direito à contratação. 

 

26.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital exclui-se o dia do 

início e inclui-se o do vencimento, observando-se que só iniciam e vencem 

prazos em dia de expediente normal na Prefeitura Municipal de Wanderley, 

exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

 

26.6. O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação por razões de 

interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
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comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 

anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos 

termos do art. 49, da lei n° 8.666/93. 

 

26.7. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para 

a realização da licitação, este prazo será reaberto, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não prejudicar a formulação das 

propostas. 

 

26.8.  O Foro da Comarca de Cotegipe - BA será, com exclusividade, o 

competente para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente 

Edital. 

 

26.9. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente 

licitação, ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 

mesmo local e horário anteriormente estabelecido. 

 

26.10. Os envelopes com documentos de habilitação e proposta de 

preços, exigidos na presente licitação, deverão estar lacrados e rubricados 

no fecho, antes das licitantes adentrarem na sala de licitação, sob pena de 

exclusão sumária da licitação. 

 

 

 

26.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação. 

 

 

 

 

26.12. O edital poderá ser retirado junto ao setor de licitação da 

Prefeitura de Wanderley, em horário comercial. 

 

 

 

 

 

27 - DOS ANEXOS – (Lei de 8.666/93, art. 40, § 2º, I c/c art. 6, IX, “a” a “f”, X): 

a) Anexo I – Termo de Referência 

b) Anexo II – Minuta do Contrato 
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c) Anexo III – Procuração; 

d) Anexo IV - Declaração de Ciência de Cumprimento dos Requisitos de 

Habilitação; 

e) Anexo V – Declaração de estabilidade econômico financeira; 

f) Anexo VI – Declaração de análise do Termo de Referência; 

g) Anexo VII – Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos e de 

Cumprimento do Disposto no inciso XXXIII do art. 7º da CF; 

h) Anexo VIII - DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTO E PESSOAL 

TÉCNICO ESPECIALIZADO. 

i) Anexo IX - Proposta de Preços 

 

Wanderley - BA, 08 de setembro de 2021. 

 

Bento Pereira de Souza 

Pregoeiro Municipal 

Decreto nº. 068/2021 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

 

1.1. Lei nº. 8.666/93, atualizada;  

1.2.  Lei nº 10.520 de 17/07/2002, que instituiu modalidade de licitação 

denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras 

providências;  

1.3. Lei complementar 123/2006 e suas alterações, que institui o Estatuto 

Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno porte.  

1.4. Agrupamento por Lote  

1.5.  A administração agrupou os itens deste Termo de Referência por lotes 

levando em consideração o Art. 8º, §2º do decreto nº 7892/2013:  

 

“Art. 8º: O órgão gerenciador poderá dividir a 

quantidade total do item em lotes, quando técnica e 

economicamente viável, para possibilitar maior 

competitividade, observada a quantidade mínima, o 

prazo e o local de entrega ou de prestação de 

serviço”.  

...  

§2º. ...deverá ser evitada a contratação, em um 

mesmo órgão ou entidade, de mais de uma empresa 

para a execução de um mesmo serviço, em uma 

mesma localidade, para assegurar a responsabilidade 

contratual e o princípio da padronização.”  

 

1.6. A administração visa com isso, uma maior padronização nos 

fornecimentos dos materiais e também diminuir o valor do custo total por 

lote, haja visto, que a concorrente poderá diminuir seu preço em virtude da 

quantidade total dos serviços ofertados no lote, e ainda facilitando o 

controle contratual com a empresa ganhadora do lote. Diante do exposto, 

faz-se necessário agrupar os itens por lote, viabilizando a excelência da 

administração.  
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2.  OBJETO  

 

2.1. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE MATERIAIS DE LIMPEZA 

DESTINADOS À CASA MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICIPAL, AOS PROGRAMAS 

SOCIAIS MANTIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ÓRGÃOS DA 

ADMINISTRAÇÃO. 

 

3.  DA JUSTIFICATIVA  

 

A presente aquisição tem por justificativa a necessidade de se contratar 

empresa especializada na Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados 

atender as necessidades das diversas secretarias deste município.  

gêneros alimentícios solicitados atenderão o Fundo Municipal de Saúde e 

suas Unidades Administrativas tanto na Zona Urbana como na Zona Rural, 

bem como todas as unidades administrativas das diversas secretarias e da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY. 

 No Hospital são feitas alimentações três vezes ao dia, para os internados e 

aqueles que estão em observação por mais de seis horas, bem como 

aqueles servidores que trabalham em regime de 12 a 24 horas.  

Nas unidades da secretaria de saúde, é disponibilizado cafezinho nas Salas 

de recepções desses estabelecimentos, que dele fazem uso tanto os 

servidores como os usuários desses serviços.  

gêneros alimentícios também são para suprir a necessidade das diversas 

secretarias deste município.  

 Todas as outras secretarias utilizam alimentação para eventos e no dia a dia 

quando servidores trabalham nos horários de almoço. 

A Prefeitura Municipal de Wanderley necessita contratar fornecedor(es) de 

materiais de limpeza destinados à Casa de Saúde Municipal, aos Programas 

Sociais mantidos pela Prefeitura Municipal e demais órgãos da 

Administração. O fornecimento será parcelado, porém, continuado até o 

consumo dos quantitativos adquiridos e seguirá rigorosamente as 

especificações e exigências do edital e deste Termo de Referência. 

A aquisição de Materiais de Limpeza visa proporcionar a manutenção dos 

ambientes, mantendo-os limpos e higienizados, proporcionando, assim, 

maior conforto e segurança aos servidores do município, cidadãos e 

visitantes que acessam diariamente as instalações administradas pelo 

Município de Wanderley.  

O Município está enfrentando uma luta pelo abstrato, a higienização é uma 

grande solução, além das lavagens de mão, álcool gel, máscara. A 
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higienização, é uma medida de prevenção devido ao avanço da Covid-19. 

Os benefícios são inúmeros pois através da limpeza inativa vírus e bactérias; 

evita possível transmissão para outras superfícies do ambiente; diminui 

consideravelmente a curva de contágio, não gera efeitos colaterais ou riscos 

à saúde das pessoas; não agride o meio ambiente. 

A higienização é indicado justamente em locais de grande circulação, tais 

como hospitais,  praças, prédio da prefeitura, Unidades básicas de saúde, 

mercado dentre outros 

A presente contratação faz parte também das medidas de proteção para o 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus (COVID19). 

 

4. DETALHAMENTO DO OBJETO 
 
 

       LOTE I - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS 

Item Descrição dos Produtos MARCA UND Qtd R$ Unit. R$ Total 

35 Achocolatado pct de 200 g   pct 1000     

36 Adoçante dietetico frasco de 100 ml   und 150     

37 
Almondegas bovina, embalagem de 420 
g   und 1000     

38 Amendoim sem casca pct de 500 g   pct 200     

39 Azeite doce de oliva 500 ml   und 100     

40 Azeitona embalagem em copo de 150 g   und 200     

41 Biscoito de água e sal pct de 400 g   pct 4000     

42 Biscoito doce pct de 400 g   pct 4000     

43 Catchup embala de 400 g em sache   und 400     

44 Chá em sache de 30 g diversos sabores   und 800     

45 Coco ralado emba de 50 g   pct 400     

46 Creme de leite embala de 200 g   und 500     

47 Doce de goiaba emba de 400 g   und 200     

48 Ervilha embalagem em caixa de 300 g   und 400     

49 
Extrato de tomate embala de sache de 
340 g (molho Pronto)   und 400     

50 Fermento p/ bolo de 100 g   und 400     

51 Fermento p/ pão instantaneo de 200 g   und 200     

52 Gelatina diversos sabores emga de 35 g   und 600     
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53 Iorgute diversos sabores de 1 lt   und 600     

54 
Leite condensado emba. Caixa de 200 
ml   und 800     

55 Leite de coco emba plastica de 200 ml   und 800     

56 Maionese embalagem em sache 200 g   und 400     

57 Margarina de 500 g   und 1500     

58 Milho verde embala em caixa de 300 g   und 800     

59 
Óleo de soja de 900 ml embalagem 
plastica   und 1800     

60 Queijo ralado pct de 50 g   pct 800     

61 
Sardinha concentrado ao molho e óleo 
de 90 g   und 1000     

62 Vinagre emba de 500 ml   und 500     

     
Total 

 LOTE 02 - Material de Limpeza 

 Item PRODUTOS Marca Und Qtd. R$ Unit.  R$ Total  

1 

Água sanitária de 1 lt , composição: 
hipoclorito de sódio, hidróxido de 
sódio, cloreto de sódio e água, teor de 
sódio ativo 2.0 a 2.5 % P/Produto a base 
de cloro.   und 1000     

2 Ácido muriático embalagem de 1lt   und 150     

3 Álcool etílico em gel 45° INPM de 1 lt   und 250     

4 Amaciante para roupa, frasco de 2 lt   und 250     

5 
Avental de plástico, com alça resistente 
tam M   und 50     

6 Bacia plástica com alça tam G    und 45     

7 Bacia plástica com alça tam M   und 45     

8 

Balde de plástico com alça de metal, 
capacidade de 12 lt, resistente e não 
reciclado    und 150     

9 
Balde plástico com tampa e alça, 
capacidade de 100 lt   und 30     

10 Benzecreol embalagem de 1lt   und 10     

11 Brilha alumínio emba de 500ml   und 100     

12 Cera em pasta, embalagem de 500 g   und 30     

13 
Cera líquida incolor, embalagem de 750 
ml   und 60     

14 
Cesto de lixo em plástico resistente, 
telado, cap. De 10 lt   und 100     
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15 

Desinfetante líquido em uso geral com 
ação germicida e bacteriana, embalagem 
2lt   und 800     

16 

Detergente líquido 500ml, para remoção 
de gorduras, aplicação em utensílios 
domésticos.   und 1000     

17 
Detergente líquido para aplicação em 
piso cerâmica, embalagem de 1 lt   und 500     

18 

Escova de lavar roupas com base 
plástica anatômico, oval, cerdas 100% 
polipropileno   und 30     

19 

Escova para limpeza de vaso sanitário, 
tipo vassourinha com cerdas de naylon 
e cabo   und 50     

20 Espanador de pena nº 35   und 40     

21 

Esponja de espuma de poliuretano, 
formato retangular, medindo 110x75x20 
mm para banho   und 30     

22 
Esponja de lã de aço fina, aplicação em 
utensílios domésticos   pct 300     

23 
Esponja de lã de aço grossa, aplicação 
em utensílios domésticos   pct 100     

24 
Esponja dupla face, para limpeza de 
louças   und 280     

25 
Flanela 100 % algodão, uso domestico, 
medindo 30 x 40 cm   und 300     

26 Inseticida spray, embalagem de 300ml   und 40     

27 Limpa vidros, embalagem de 500 ml   und 40     

28 

Limpador instantâneo mult uso, 
desengordurante, fragrância original, 
embalagem 500 ml   und 80     

29 

Lixeira plástica com pedal, capacidade 
aproximada de 10 lt, resistente e cores 
variadas   und 50     

30 

Lixeira plástica com pedal, capacidade 
aproximada de 20 lt, resistente e cores 
variadas   und 50     

31 

Luva emborrachada p/ limpeza, 
antideslizante, com forração interna, 
resistente a álcool, ácidos e detergentes, 
cano longo, tam M, 1º linha   par 500     

32 Máscara de algodão para proteção    und 100     

33 
Odorizador de ambiente, embalagem de 
400 ml   und 100     

34 
Pá para remoção de lixo, zinco, cabo de 
madeira    und 100     
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35 

Pano de algodão para limpeza de chão, 
cor branca, boa absorção de água e 
sujeira, medindo 55 x 75cm   und 450     

36 

Pano de prato atoalhado, medindo no 
mínimo 65 x 45, 100% algodão, boa 
qualidade.   und 80     

37 Papel alumínio, rolo c/ 45 x 7.5 cm   und 50     

38 
Pedra sanitária desodorante, aromas 
diversos de 25 a 35 gr   und 150     

39 

Rodo de alumínio com borracha dupla, 
tam 40 cm, com cabo de madeira 
rosqueavel, com gancho para pendurar   und 100     

40 

Rodo de alumínio com borracha dupla, 
tam 60 cm, com cabo de madeira 
rosqueavel, com gancho para pendurar   und 100     

41 
Sabão em barra glicerinado, cor neutra, 
embalagem de 250 g, com 05 barras   pct 200     

42 

Sabão em pó cx c/ 500 g, aprovação do 
imetro, embalagem em sache, 
composição: tensoativo aniônico, 
coadjuvantes inergistas, branqueador 
óptico, enzima tamponante, corante, 
essência, contem enzima com ação 
biológica que ajuda a remover manchas.   und 700     

43 
Saco de lixo de 100 lt, resistente, cor 
branca, tipo leitoso,  pct c/ 50 und   pct 350     

44 
Saco de lixo de 100 lt, resistente, não 
transparente, pct c/ 05 und   pct 500     

45 
Saco de lixo de 15 lt, resistente, não 
transparente, pct c/ 20 und   pct 500     

46 
Saco de lixo de 30 lt, resistente, não 
transparente, pct c/ 10 und   kg 500     

47 Saco de lixo preto reforçado 200lts   kg 300     

48 Saco de lixo preto reforçado 100lts   kg 400     

49 
Saco de lixo de 50 lt, resistente, cor 
branca, tipo leitoso, pct c/ 100 und   pct 150     

50 
Saco de lixo de 50 lt, resistente, não 
transparente, pct c/ 10 und   pct 500     

51 
Sacola plástica reciclável, tam G, pct 
com 100 und   pct 50     

52 
Sacola plástica reciclável, tam M, pct 
com 100 und   pct 50     

53 

Vassoura c/ fios de naylon resistente, 
com cabo de madeira rosqueavel, com 
boa durabilidade e desempenho.   und 250     
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54 

Vassoura de vasculhar telhados e 
paredes, com cabo de 3.00 mt, boa 
durabilidade e desempenho.   und 30     

55 
Vassoura em palha, cabo de madeira, 
tam 1.5 M   und 30     

56 
Vassoura para limpeza urbana, com fio 
de piaçava, cabo de madeira rosqueavel.   und 250     

Total: 
 

 

 

5 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

5.1. Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada na 

execução do objeto. 

5.2. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste 

contrato. 

5.3. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas 

pela CONTRATADA;  

5.4. Permitir acesso aos funcionários da CONTRATADA, desde que 

devidamente identificados, aos locais onde será entregue o objeto deste 

Termo de Referência, nos horários de expediente normal ou em outros 

horários constantes em acordos firmados entre as partes. 

5.5. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a contratada. 

5.6. Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as 

irregularidades observadas no cumprimento deste Contrato; 

5.7.  Notificar a contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, 

penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

5.8. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 

inadimplemento. 

 

6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

6.1. A Contratada obriga-se a fornecer o objeto, conforme descritos no 

Termo de Referência.  

6.2. Além dos encargos de ordem legal e os demais assumidos em outras 

cláusulas e documentos integrantes deste Termo de Referência e sem 

alteração dos preços estipulados, obriga-se, ainda, a CONTRATADA a:  



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY 
ESTADO DA BAHIA 

Avenida Claudino Barreto Rios, 80 – Centro – Wanderley – Bahia 
Cep. 47.940-000 – Fone: (77) 3626-1122 – CNPJ: 13.348.479/0001-01 

 

 

 

 

Prefeitura de Wanderley 

 

C P L 

 

André Bento Pereira de Souza 

Pregoeiro 

 

O presente Edital de Licitação atende os requisitos da 
legislação em vigor. 

 

 
Dr.  

Procuradora Jurídica. 

O presente Edital de Licitação atende os requisitos da 

legislação em vigor. 
 

Dr. Luciano Pinto Dórea 

Procurador Jurídico. 

6.2.1. Direcionar todos os recursos necessários, visando à obtenção do 

perfeito fornecimento/serviço do objeto contratual, de forma plena e 

satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao CONTRATANTE;   

6.2.2. Manter estoque regular de produtos, de modo a poder atender de 

imediato as solicitações da contratada.  

6.2.3. Prestar o serviço/fornecimento em conformidade com as disposições 

do Termo de Referência e de acordo com a proposta apresentada;  

6.2.4. Prestar o serviço/fornecimento de acordo com os aspectos qualitativos 

e quantitativos consoantes a legislação pertinente, mantendo durante toda 

a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas neste procedimento licitatório, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas;  

6.2.5. Providenciar a imediata correção dos defeitos apontados pela 

contratante quanto aos produtos fornecidos, o objeto da contratação, em 

que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes do 

fornecimento, no prazo assinalado pelo Município;  

6.2.5. Na hipótese de descumprimento da obrigação no prazo assinalado, 

fica facultado ao CONTRATANTE requerer que ela seja executada à custa do 

detentor do contrato, descontando-se o valor correspondente dos 

pagamentos devidos ao detentor da ata;  

 6.2.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do       contrato; 

6.2.7. Responsabilizar-se por todas as despesas da execução do contrato;  

6.2.8. Cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e 

previdenciária, incluindo seguro contra riscos de acidentes do trabalho, com 

relação ao pessoal designado para a realização do fornecimento, que não 

terão com o CONTRATANTE qualquer vínculo empregatício; 

6.2.9. Apresentar durante a execução do contrato, caso seja solicitado, 

documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor, com 

relação às obrigações assumidas, em especial, com encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

6.2.10. Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal 

ou patrimonial ao CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, na execução do 

fornecimento objeto da licitação, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, 

a responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou acompanhamento 

pelo CONTRATANTE. 

6.2.11. Indenizar terceiros e/ou o Contratante, mesmo em caso de ausência 

ou omissão de fiscalização por parte deste, pelos danos ou prejuízos a que 

der causa, por dolo ou culpa, assegurados a ampla defesa e o contraditório, 

devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel 
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observância às exigências das autoridades competentes e às disposições 

legais vigentes; 

 6.2.12. Submeter-se à fiscalização por parte da Contratante, bem como às 

disposições legais em vigor; 

6.2.13. O prazo para prestar o serviço/fornecimento não poderá exceder a 

05 (dois) dias úteis após a emissão de requisição da Secretaria Solicitante. 

6.2.14.  Em casos de emergência o objeto deverá ser entregue em 12 (doze) 

horas, contados da emissão de requisição da Secretaria Solicitante. 

6.2.15. A contratada será responsável pelo descumprimento de suas 

obrigações contratuais nos casos de negligência de pessoal ou intervenção 

por de elementos não autorizados pela contratada, exceto por motivos 

resultantes de caso fortuito, definidos no art. 393, da Lei nº. 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002. 

 

7 – SANÇÕES 

 

7.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a empresa 

contratada ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado 

pela Administração a inexecução total ou parcial da obrigação, sem 

prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla 

defesa, às seguintes penalidades: 

 

a) advertência por escrito; 

b) multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o limite de 

3% (três por cento), por descumprimento de cláusula contratual, execução 

da confecção em desacordo com as especificações contratadas ou de má 

qualidade, atraso injustificado (aplicável até o quinto dia de atraso), 

calculada sobre o valor da parcela correspondente ao mês de ocorrência 

do inadimplemento da execução, recolhida no prazo de 10 (dez) dias 

corridos, contados do recebimento da notificação oficial; 

c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do 

Contrato, recolhida no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do 

recebimento da notificação oficial, no caso de ocorrer a inexecução total 

ou atraso na execução do objeto (após o quinto dia de atraso), o que 

poderá ocasionar a rescisão do Contrato, sem prejuízo das demais 

penalidades previstas na Lei nº 8.666/93; 

d) suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar 

com o Município de São Desidério e com os demais órgãos envolvidos na 

contratação proposta;  
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e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

poderá ser concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração 

pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no item anterior. 

 

7.2. As multas previstas nas alíneas “b” e “c”, serão aplicadas nas demais 

hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas. 

 

7.3. As sanções previstas, nas alíneas “a”, “d” e “e”, poderão ser aplicadas 

juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado 

no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 

7.4. A multa aplicada após regular processo administrativo será descontada 

dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, 

quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

7.5. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da 

notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção. 

 

7.6. A Autoridade Competente poderá, motivadamente e presentes razões 

de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva. 

 

7.7. No caso de atraso no recolhimento da multa, o valor será acrescido de 

compensação financeira, calculado pela fórmula estabelecida no 

parágrafo segundo da cláusula décima quarta deste Instrumento. O valor da 

devolução da multa aplicada pela PMSD face provimento de recurso, 

também será acrescido de compensação financeira calculada pela mesma 

fórmula. 

7.8. Caberá ao responsável designado pela PMSD, para fiscalização e 

acompanhamento da execução contratual, comunicar a inobservância das 

cláusulas contratuais, para fins de adoção das penalidades de que trata 

esta Cláusula. 

7.9. De acordo com o Art. 87º,  Inciso III e IV da Lei 8.666/93, quem, 

convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 

para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-
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se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 

contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de 

até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato 

e das demais cominações legais. 

 

8. PERÍODO CONTRATUAL 

 

8.1. O prazo de execução do contrato será até 12 (DOSE) meses, contados a 

partir da sua assinatura.  

 

9. FORMA DE ENTREGA OU REGIME DE EXECUÇÃO 

 

9.1. A Empresa ficará responsável pela entrega dos produtos no local 

indicado pela Secretaria Solicitante. 

 

9.2. A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto 

contratado em desacordo com as especificações e condições deste Termo 

de Referência.  

 

9.3. A Contratada deverá reparar corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, e dentro do prazo estabelecido pela Administração, as partes 

do objeto deste termo de referencia, em que se verificarem vícios, defeitos, 

ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de 

serviços.  

 

9.4. Como já apresentado nas descrições na planilha no item 4. As peças são 

originais das respectivas maquinas, bem como o óleo lubrificante, no 

entanto a Contratada deverá fornecer o produto conforme descreve neste 

termo de referência.  

 

10. FORMA DE PAGAMENTO 

 

10.1. Pelo fornecimento/serviço do objeto, quando devidamente solicitado e 

entregue, a Contratante pagará à licitante vencedora o valor constante em 

sua proposta comercial, sem qualquer ônus ou acréscimo.  

10.2. Nos preços propostos deverão estar inclusos, além do lucro, todas as 

despesas e custos, como por exemplo: impostos, taxas, fretes, transportes, 

tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, 
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relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação, não 

cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional.  

10.3. Os pagamentos serão efetuados, mediante Termo de Recebimento dos 

produtos, emitido pela Secretaria requisitante, em até 30 (trinta) dias, após a 

aceitação e atesto das Notas Fiscais/Faturas.  

10.4. Os pagamentos serão creditados em favor da contratada por meio de 

depósito Bancário em conta corrente indicada na proposta, contendo o 

nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que 

deverá ser efetivado o crédito.  

10.5. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

contratada e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua 

apresentação válida.  

10.6. Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção 

de Tributos e Contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal 

pertinente.  

10.7. A licitante vencedora deverá, obrigatoriamente, emitir Nota 

Fiscal/Fatura com CNPJ idêntico ao apresentado para ser lançado no 

instrumento contratual.  

10.8. O pagamento a ser efetuado, fica condicionado à apresentação da 

Nota Fiscal pela Contratada, além dos seguintes documentos: a) Certidão 

de regularidade do FGTS; b) Certidão Negativa de Débitos trabalhistas; 

c)Certidão da receita federal; d)Certidão negativa Estadual; d)Certidão 

negativa municipal. 

10.9. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente 

de liquidação em qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em 

decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem que isso gere direito a 

qualquer compensação. 

 

11. DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA: 

 

11.1 - As despesas deste processo correrão por conta da dotação 

orçamentária vigente, a qual será apontada pelo Setor de Contabilidade.  

 

12. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

12.1. Será gestor do presente contrato o Sr. JOSÉ FERNANDES DE FREITAS, 

Secretário Municipal de Administração ou quem vier a substituí-lo, nos 

termos do art. 6º do Decreto Federal nº 2.271 de 07 de julho de 1997, que 

será responsável pelo acompanhamento e fiscalização de sua execução, 
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procedendo o registro das ocorrências e adotando as providências 

necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados e 

objetivos previstos no contrato. 

 

 

12.2. Caso o objeto entregue seja rejeitado pela fiscalização, o mesmo 

deverá ser substituído no prazo de 02 (dois) dias úteis, sem ônus para o 

Município, reiterando a justificativa de que a demora na entrega prejudicará 

o andamento das atividades da Secretaria solicitante. 
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ANEXO II 

MINUTA DO CONTRATO 

 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

QUE ENTRE SI FAZEM: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY E A EMPRESA LTDA. 

Nº ____/2021 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY, pessoa jurídica de direito público 

interno, CNPJ n° 13.348.479/0001-01, com sede na Av. Claudino Barreto Rios, 

80, Centro, Wanderley - BA, neste ato representado por sua Prefeita, a Sra. 

FERNANDA DA SILVA SÁ TELES, brasileira, portadora do RG n°. 0753183188 

SSP/BA, CPF 804.163.575-04, legalmente investido e no exercício pleno do 

mandato, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa:   

x.x.x.x.x.x.x.x.x., inscrita no C.N.P.J. sob n.º x.x.x.x.x.x.x.x.x.x , com sede à nº  

– Bairro  – no Município de  - BA, doravante denominada simplesmente, 

CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Sr. 

X;x;x;x;x;x;x;x , brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de 

Identidade nº x.x.x.x.x.x.x.x ,SSP/., inscrito no CPF sob nº x.x.x.x.x.x.x.x.x, 

residente e domiciliado à – Bairro  – no Município de - BA, resolvem celebrar o 

presente Contrato, de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão 

Presencial nº 005/2021, Processo Administrativo nº    025/2021, mediante as 

cláusulas e condições adiante estipuladas e que reciprocamente aceitam: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E ELEMENTOS CARATERÍSTICOS; 

 

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE MATERIAIS DE LIMPEZA 

DESTINADOS À CASA MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICIPAL, AOS PROGRAMAS 

SOCIAIS MANTIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ÓRGÃOS DA 

ADMINISTRAÇÃO, originária do processo licitatório na modalidade Pregão 

Presencial N° 005/2021 e Processo Administrativo N° 025/2021 
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Parágrafo Primeiro – Será providenciada pela Administração até o quinto dia 

útil do mês seguinte ao de sua assinatura a publicação resumida deste 

instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, pois 

esta condição é indispensável para sua eficácia.  

 

1.1. O presente CONTRATO rege-se pelas seguintes normas:  

I) Leis n° 8.666, de 21 de junho de 1993, n° 8.883, de 8 de junho de 1994 e 

n° 9.648, de 27 de maio de 1998 e demais disposições legais reguladoras de 

licitações da Administração Pública Federal;  

II) Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei 

Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014. 

 

1.2. Constituem parte integrante deste Contrato os seguintes documentos, 

cujo teor as partes declaram ter pleno conhecimento: 

I) Edital do Pregão Presencial nº 0052/2021;  

II) Termo de Referência; 

III) Proposta de preços e documentos apresentados pela CONTRATADA 

na licitação 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

1. Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada na 

execução do objeto. 

2.  Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste 

contrato. 

3. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas 

pela CONTRATADA;  

4. Permitir acesso aos funcionários da CONTRATADA, desde que 

devidamente identificados, aos locais onde será entregue o objeto deste 

Termo de Referência, nos horários de expediente normal ou em outros 

horários constantes em acordos firmados entre as partes. 

5. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a 

contratada. 

6.  Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as 

irregularidades observadas no cumprimento deste Contrato; 

7.  Notificar a contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, 

penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

8. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 

inadimplemento. 
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 CLÁUSULA TERCEIRA – REGIME E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

1. A Contratada obriga-se a fornecer o objeto, conforme descritos no Termo 

de Referência.  

2. Além dos encargos de ordem legal e os demais assumidos em outras 

cláusulas e documentos integrantes deste Termo de Referência e sem 

alteração dos preços estipulados, obriga-se, ainda, a CONTRATADA a:  

2.1. Direcionar todos os recursos necessários, visando à obtenção do perfeito 

fornecimento/serviço do objeto contratual, de forma plena e satisfatória, 

sem ônus adicionais de qualquer natureza ao CONTRATANTE;   

2.2. Manter estoque regular de produtos, de modo a poder atender de 

imediato as solicitações da contratada.  

2.3. Prestar o serviço/fornecimento em conformidade com as disposições do 

Termo de Referência e de acordo com a proposta apresentada;  

2.4. Prestar o serviço/fornecimento de acordo com os aspectos qualitativos e 

quantitativos consoantes a legislação pertinente, mantendo durante toda a 

execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas neste procedimento licitatório, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas;  

2.5. Providenciar a imediata correção dos defeitos apontados pela 

contratante quanto aos produtos fornecidos, o objeto da contratação, em 

que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes do 

fornecimento, no prazo assinalado pelo Município;  

2.6. Na hipótese de descumprimento da obrigação no prazo assinalado, fica 

facultado ao CONTRATANTE requerer que ela seja executada à custa do 

detentor do contrato, descontando-se o valor correspondente dos 

pagamentos devidos ao detentor da ata;  

2.7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do       contrato; 

2.8. Responsabilizar-se por todas as despesas da execução do contrato;  

2.9. Cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e 

previdenciária, incluindo seguro contra riscos de acidentes do trabalho, com 

relação ao pessoal designado para a realização do fornecimento, que não 

terão com o CONTRATANTE qualquer vínculo empregatício; 

2.10. Apresentar durante a execução do contrato, caso seja solicitado, 

documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor, com 

relação às obrigações assumidas, em especial, com encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

2.11. Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal 

ou patrimonial ao CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, na execução do 
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fornecimento objeto da licitação, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, 

a responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou acompanhamento 

pelo CONTRATANTE. 

2.12. Indenizar terceiros e/ou o Contratante, mesmo em caso de ausência ou 

omissão de fiscalização por parte deste, pelos danos ou prejuízos a que der 

causa, por dolo ou culpa, assegurados a ampla defesa e o contraditório, 

devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel 

observância às exigências das autoridades competentes e às disposições 

legais vigentes; 

2.13. Submeter-se à fiscalização por parte da Contratante, bem como às 

disposições legais em vigor; 

2.14. O prazo para prestar o serviço/fornecimento não poderá exceder a 05 

(dois) dias úteis após a emissão de requisição da Secretaria Solicitante. 

2.15.  Em casos de emergência o objeto deverá ser entregue em 12 (doze) 

horas, contados da emissão de requisição da Secretaria Solicitante. 

2.16. A contratada será responsável pelo descumprimento de suas 

obrigações contratuais nos casos de negligência de pessoal ou intervenção 

por de elementos não autorizados pela contratada, exceto por motivos 

resultantes de caso fortuito, definidos no art. 393, da Lei nº. 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002. 

 

CLAUSULA QUARTA- FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

12.1. Será gestor do presente contrato o Sr. JOSÉ FERNANDES DE FREITAS, 

Secretário Municipal de Administração ou quem vier a substituí-lo, nos 

termos do art. 6º do Decreto Federal nº 2.271 de 07 de julho de 1997, que 

será responsável pelo acompanhamento e fiscalização de sua execução, 

procedendo o registro das ocorrências e adotando as providências 

necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados e 

objetivos previstos no contrato. 

 

 

12.2. Caso o objeto entregue seja rejeitado pela fiscalização, o mesmo 

deverá ser substituído no prazo de 02 (dois) dias úteis, sem ônus para o 

Município, reiterando a justificativa de que a demora na entrega prejudicará 

o andamento das atividades da Secretaria solicitante. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

1.  O Preço Total para o fornecimento dos produtos é de R$ 0,00 

(especificar por extenso o valor), resultante da proposta de Preços 

apresentada na licitação Pregão Presencial Nº. 002/2021, da qual a 

contratada foi vencedora com proposta de menor valor. 

2. O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias após a data de 

recebimento dos produtos, mediante a apresentação das Notas Fiscais 

eletrônicas DANFE e Certidões de Regularidade Fiscal. 

3. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal, documento em 

papel timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o número da 

Conta a ser depositado o pagamento. Não será aceita a emissão de boletos 

bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais. 

4. Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para o 

pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.  

5. A critério da contratante poderão ser utilizados créditos da contratada 

para cobrir dívidas de responsabilidades para com ela, relativas a multas 

que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular execução 

contratual. 

6.  A nota fiscal deverá ser emitida pela própria Contratada, 

obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos 

documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota 

de Empenho, não se admitindo notas fiscais emitidas com outros CNPJs. 

7. A nota fiscal deverá ser preenchida com as descrições dos itens 

constantes na Ordem de compras, bem como quantidade, valor unitário, 

valor total da nota, ou seja, em conformidade com a proposta de preços 

apresentada no processo licitatório. 

8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa da 

Contratante, o valor devido será acrescido de encargos moratórios 

calculados desde a data final do período de adimplemento até a data do 

efetivo pagamento, o valor original deverá ser atualizado pelo IGPM-DI da 

FGV, acrescido de 0,5% (meio por cento) de juros de mora por mês ou 

fração. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO E FORMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

1.  Critério de Aceitabilidade do produto está condicionada: à correta 

execução. 
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2. De acordo com as entregas do produto e em conformidade com as 

especificações. 

3. Forma de Pagamento  

4. O Município pagará a Contratada, pelos produtos fornecidos e 

devidamente atestados. 

5. O fornecimento deverá ser efetuado conforme os seguintes critérios: 

a) Os produtos, deverão ser entregues parcelados e de acordo com as 

especificações e condições do Termo de Referência deste edital, assim 

como sua instalação, mediante Guia de Requisição para Entrega (GRE) 

emitido pela Secretaria Municipal de Administração. 

b) Os produtos, deverão ser entregues nas unidades e órgãos indicados na 

Guia de Requisição para Entrega (GRE) emitido pela Secretaria Municipal de 

Administração. 

c) Os produtos, deverão ser entregues original, conforme as especificações 

do Termo de Referência. 

d) Prazo de entrega do produto: máximo de 02 (dois) dias após a emissão de 

autorização de fornecimento. 

e) Se no ato de entrega, houver algum item em desacordo, o mesmo deverá 

ser reposto em adequação à descrição do edital. A contratada ficará 

obrigada a substituir às suas expensas, o produto que estiver em desacordo 

com a GRE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data da 

notificação da Administração Municipal. 

f) A entrega dos produtos se darão mediante Guia de Requisição para 

Entrega (GRE) assinado pela pessoa designada pela Secretária Municipal de 

Administração, que conterá 02 (duas) vias de igual teor, sendo que 01 via 

ficará na unidade e a outra via ficará com o fornecedor.  

6.  Em qualquer fase do fornecimento, havendo suspeita de adulteração de 

produtos, poderão ser encaminhadas amostras para análise, conforme 

legislação vigente, ficando o pagamento do fornecimento condicionado ao 

resultado apresentado. Comprovada a irregularidade, a despesa da análise 

dos produtos suspeitos correrá por conta do fornecedor. 

7.  É de responsabilidade da empresa fornecedora a entrega dos produtos.  

8. A Contratada, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte 

do servidor encarregado de acompanhar o recebimento dos produtos, 
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fornecendo os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações 

formuladas 

9. Será de responsabilidade das empresas vencedoras, a qualidade dos 

produtos licitados. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA  

 

1. O prazo de execução do objeto será de  XXXXXXXXXXXXXXX e o prazo de 

vigência será de 12 meses, a partir da assinatura do Contrato, conforme 

ordem de fornecimento, podendo ser prorrogado até o limite de 60 

(sessenta) meses e entrará em vigor a partir de sua assinatura (e seus efeitos 

jurídicos dar-se-ão a partir da publicação no Diário Oficial).  

2 - O prazo pode ser prorrogado nas hipóteses elencadas no §1º, incisos I a 

VI, do art. 57 da Lei 8.666/93. Toda prorrogação de prazo deverá ser 

justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade 

competente. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA – TRANSFÊRENCIA 

 

1 - Fica estabelecido que a CONTRATADA não poderá transferir no todo ou 

em parte, os serviços objeto deste Contrato, ficando determinado que esta 

continua como a única responsável perante a CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA NONA – RESCISÃO 

 

1. - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 

2 - Constituem motivo para rescisão do contrato: 

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 

prazos; 

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos 

e prazos; 

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos 

prazos estipulados; 
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IV - o atraso injustificado no início dos serviços; 

V - a paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à 

Administração; 

VI - a sub-contratação total ou parcial do seu objeto, a associação do 

contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem 

como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e neste 

contrato; 

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade 

designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de 

seus superiores; 

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na 

forma do § 1o do art. 67 desta Lei; 

IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 

empresa, que prejudique a execução do contrato; 

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa 

a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo 

a que se refere o contrato; 

XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, 

acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite 

permitido no § 1o do art. 65 desta Lei; 

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente 

motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

3 - A rescisão do contrato poderá ser: 

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 

previstos no Art. 77 da Lei 8.666/93; 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 

licitação, desde que haja conveniência para a Administração; 

III - judicial, nos termos da legislação; 

4 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 

autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

5 - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I deste artigo, sem que 

haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente 

comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

I - devolução de garantia; 

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

III - pagamento do custo da desmobilização. 
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6 - Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o 

cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual 

tempo. 

7 - É permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, 

manter o contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades 

de serviços essenciais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES 

 

1. Ficará impedido de licitar e contratar com a CONTRATANTE e toda a 

Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, pelo prazo de até 

cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato, bem como das 

demais cominações legais, garantida prévia e fundamentada defesa, o 

licitante que: 

1.1.1 - Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não 

celebrar o Contrato, inclusive nas hipóteses previstas no parágrafo único do 

Art. 40 e no Art. 41 da Lei 12.462/2011; 

1.1.2 - Deixar de entregar a documentação exigida neste contrato e anexos 

ou apresentar documento falso; 

1.1.3 - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da 

licitação sem motivo justificado; 

1.1.4 - Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato 

superveniente, devidamente justificado;  

1.1.5 - Praticar atos fraudulentos na execução do Contrato; 

1.1.6 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ou  

1.1.7 - Der causa à inexecução total ou parcial do Contrato. 

1.1.8 - A aplicação da sanção de que trata o subitem 1.1 deste Contrato 

implicará ainda o descredenciamento do CONTRATANTE, pelo mesmo prazo, 

do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e no 

Cadastramento da Secretária de Administração do Estado da Paraíba;  

1.1.9 - As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no 

Capítulo IV da Lei nº 8.666/93, aplicam-se a este Contrato.  

2 - Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual, a CONTRATANTE 

poderá aplicar sanções de natureza moratória e punitiva à CONTRATADA, 

diante do não cumprimento das cláusulas contratuais.  

3 - Poderá a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenização 

suplementar no montante equivalente ao prejuízo excedente que causar, na 

forma do Parágrafo Único, do artigo 416, do Código Civil. 
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4 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato ou instrumento equivalente, 

a CONTRATANTE poderá ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à 

Contratada as seguintes sanções: 

4.1 - ADVERTÊNCIA: É o aviso por escrito, emitido quando a Contratada 

descumprir qualquer obrigação, e será expedido pelo Gestor/Fiscal do 

Contrato ou servidor responsável pelo recebimento do objeto da licitação, 

se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto, 

entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o 

Contrato, nos seguintes casos: 

4.1.1 - Quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar 

o Contrato, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento 

do prazo para retirada ou assinatura;  

4.1.2 - Quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua 

proposta, atrasar ou ensejar o retardamento na execução do seu objeto, por 

um período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para 

início da execução do objeto;  

4.1.3 - Quando se tratar de execução do objeto, caso seja identificado 

atraso superior a 15 (quinze) dias no cumprimento das metas em relação ao 

Cronograma Aprovado, não justificado pela empresa contratada.  

4.1.4 - Quando a licitante descumprir qualquer outra obrigação atinente ao 

objeto deste Contrato, sendo a advertência registrada e fundamentada em 

documento específico. 

4.2 - MULTA: É a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pelo 

Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, por atraso injustificado na 

execução do objeto da licitação ou inexecução do mesmo, sendo esta 

parcial ou total, e será aplicada nos seguintes percentuais:  

4.2.1 - Nos casos de atrasos:  

4.2.1.1 - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na 

entrega do objeto da licitação, calculado sobre o valor correspondente à 

parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, vírgula, nove por cento), que 

corresponde até 30 (trinta) dias de atraso; 

4.2.1.2 - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na 

entrega do objeto da licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, 

sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, 

e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;  

4.2.1.3 - 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por 

descumprimento do prazo de entrega objeto da licitação, sem prejuízo da 

aplicação do disposto nos subitens 4.2.1.1 e 4.2.1.2; 
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5 - Nos casos de recusa ou inexecução:  

 

5.1. - 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de 

recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE 

ou inexecução parcial do objeto da licitação, calculado sobre a parte 

inadimplente; 

5. 2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução 

total do objeto da licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do 

Contrato, exceto prazo de entrega.  

5.3. - A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 

65, parágrafo 8º, da Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo 

administrativo, oferecido à Contratada a oportunidade do contraditório e 

ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 

notificação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, 

observada a seguinte ordem:  

5.1.3.1. - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo 

Contrato; 

5.1.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e  

5.1.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

13.4.2.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, 

além da perda desta, responderá à Contratada pela sua diferença, 

devidamente atualizada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo – IPCA,  que será descontada dos pagamentos eventualmente 

devidos pela CONTRATANTE ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito 

de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte 

ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na 

repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.  

5.1.3.4. - Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 

5.1.3.4.1. - O atraso na execução do objeto da licitação não superior a 05 

(cinco) dias; e 

5.3.4.2. - A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos 

custos de cobrança.  

5.2. - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, 

segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, observados os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

5.3. - Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo 

Administrativo com o objetivo de anulação da nota de empenho e/ou 

rescisão unilateral do Contrato, exceto se houver justificado interesse da 
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CONTRATANTE em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as 

penalidades na forma da Lei  

6 - SUSPENSÃO: É a sanção que impede temporariamente o fornecedor de 

participar de licitações e de contratar com a Administração, e suspende o 

registro cadastral da CONTRATADA no Sistema de Cadastramento Unificado 

de Fornecedores – SICAF e no Cadastro da Secretária de Estado da Paraíba, 

de acordo com os prazos a seguir: 

6.1 - Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no 

prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, por meio 

eletrônico, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de 

forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, 

qualquer fase da licitação; 

6.2. Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de 

validade de sua proposta, não celebrar o Contrato, ensejar o retardamento 

na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do Contrato. 

6.3. Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada: 

6.3.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas 

licitações, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente 

da adjudicação do objeto da licitação; 

6.3.2 - Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

e 

6.3.3 - Receber qualquer das multas previstas no subitem 4.2 e não efetuar o 

pagamento. 

6.3. - São competentes para aplicar a penalidade de suspensão: 

6.3.1 - O Setor responsável pelas licitações da CONTRATANTE, quando o 

descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento 

licitatório; e 6.3.2.- O Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, se o 

descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto da 

licitação, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou 

assinar o Contrato ou qualquer documento hábil que venha substituí-lo. 

6.3.3 - A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial da União, 

Estado e Município. 

 

7- DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: A declaração de inidoneidade será 

aplicada somente pelo Secretário de Município de DESCREVER SECRETÁRIA 

QUE O ÓRGÃO CONTRATANTE É SUBORDINADO, à vista dos motivos 

informados na instrução processual. 

7.1 - Será declarada inidônea a empresa que cometer ato como os descritos 

nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.  
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8 - Disposições gerais  

8.1 - As sanções previstas nos subitens 6 e 7 poderão também ser aplicadas 

às empresas ou aos profissionais que, em razão do Contrato:  

8.1.1 - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios 

dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

8.1.2 - Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

licitação;  

8.1.3 - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração em virtude de atos ilícitos praticados.  

 

 

9 - Do direito de defesa  

9.1 - É facultado à CONTRATADA interpor recurso contra a aplicação das 

penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação.  

9.2 - O recurso será dirigido ao Ordenador de Despesas do órgão 

CONTRATANTE, por intermédio da autoridade que aplicou a sanção, a qual 

poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse 

caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

9.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se - á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias 

consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário; 

9.4 - Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após exaurida 

a fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho 

motivado, cujo extrato deverá ser publicado nos Diários Oficiais da União e 

do Estado da Paraíba, devendo constar: 

9.4.1 - A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho. 

9.4.2 - O prazo do impedimento para licitar e contratar; 

9.4.3 - O fundamento legal da sanção aplicada; e 

9.4.4 - O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição 

no Cadastro da Receita Federal.  

9.5. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua 

interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção 

comunicará imediatamente ao órgão competente que por sua vez 

providenciará a imediata inclusão da sanção no Sistema de Cadastro. 

 

10 - Do assentamento em registros  

10.1 - Ficam desobrigadas do dever de publicação nos Diários Oficiais da 

União, Estado e Município as sanções aplicadas com fundamento nos 
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subitens 4.1 e4.2, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento 

e/ou registro em sistema, na forma do artigo 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93.  

10.1 - Os prazos referidos neste documento só se iniciam e vencem em dia 

de expediente no órgão ou na entidade.  

 

11- Da sujeição a perdas e danos  

11.1 - Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas no edital, a 

Contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos 

causados à CONTRATANTE pelo descumprimento das obrigações licitatórias. 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DIREITOS ADMINISTRATIVOS 

1. - Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas 

justificativas, nos seguintes casos: 

I - unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para 

melhor adequação técnica aos seus objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 

acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos 

por esta Lei; 

II - por acordo das partes: 

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou 

serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação 

técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por 

imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial 

atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao 

cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de 

fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 

d) para restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre 

os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa 

remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção 

do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 

sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 

ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 

configurando área econômica extraordinária e extracontratual. 

2 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, 
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até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, 

no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 

50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. 

3 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos 

no parágrafo anterior, salvo: 

I - as supressões resultantes de acordo celebrados entre os contratantes. 

4 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem 

como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data 

da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços 

contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, 

conforme o caso. 

5 - Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos 

do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o 

equilíbrio econômico-financeiro inicial. 

6 - A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços 

previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou 

penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele 

previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares 

até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, 

podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de 

aditamento.  

 

7 - O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei 

confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: 

I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de 

interesse público, respeitados os direitos do contratado; 

II - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 

da Lei 8666/93 e suas alterações; 

III - fiscalizar-lhes a execução; 

IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 

V - nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, 

imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da 

necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais 

pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato 

administrativo. 

8 - As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos 

administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do 

contratado. 
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9 - Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras 

do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio 

econômico-financeiro do contratual. 

10. - A declaração de nulidade do contrato administrativo opera 

retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, 

deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 

11 - A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o 

contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for 

declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que 

não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu 

causa. 

 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIO 

 

25.2. As despesas relativas a esta contratação correrão por conta da 

seguinte dotação: 

 
Unidade 

Orçamentária 

Projeto/Atividade 

Elemento de Despesa 

02.02.000 

2.003 

3390.30.00 

Secretaria de Administração 

Gerenc. das Ações da Secretaria de Administração 

Material de Consumo 

Unidade 

Orçamentária 

Projeto/Atividade 

Elemento de Despesa 

02.04.000 

2.019 

3390.30.00 

Secretaria Municipal de Educação 

Gerenc. das Ações do Ensino Fundamental Rec. Próprios 

MDE 

Material de Consumo 

Unidade 

Orçamentária 

Projeto/Atividade 

Elemento de Despesa 

02.04.001 

2.016 

3390.30.00 

Departamento de Cultura 

Gerenc. do Programa de Apoio à Realização da Festa do 

Milho 

Material de Consumo 

Unidade 

Orçamentária 

Projeto/Atividade 

Elemento de Despesa 

02.04.002 

2.009 

3390.30.00 

Departamento de Esporte e Lazer 

Apoio a Atividades Recreativas, Esportivas 

Material de Consumo 

Unidade 

Orçamentária 

Projeto/Atividade 

Elemento de Despesa 

02.05.000 

2.041 

3390.30.00 

Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Públicos 

Gerenc. das Ações da Sec. de Infra Estrutura e Serv. 

Públicos 

Material de Consumo 

Unidade 

Orçamentária 

Projeto/Atividade 

Projeto/Atividade 

Elemento de Despesa 

02.07.000 

2.048 

2.076 

3390.30.00 

Secretaria de Ação Social 

Manutenção das Ações da Secretaria de Assistência 

Social 

Manutenção da Casa de Apoio a Pessoas Carentes 

Wanderley 

Material de Consumo 
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Unidade 

Orçamentária 

Projeto/Atividade 

Elemento de Despesa 

02.08.000 

2.060 

3390.30.00 

Secretaria Municipal de Agricultura 

Manutenção das Ações da Secretaria de Agricultura 

Material de Consumo 

Unidade 

Orçamentária 

Projeto/Atividade 

Projeto/Atividade 

Projeto/Atividade 

Projeto/Atividade 

Elemento de Despesa 

02.06.010 

2.027 

2.037 

2.038 

2.070 

3390.30.00 

Fundo Municipal de Saúde 

Ger. das Ações do Prog. Melhorias de Acesso a 

Qualidade 

Desenvolvimento das Ações do PAB 

Gerenc. das Ações da Assist. Médica, Amb. e 

Odontológica 

Manutenção das Ações do SAMU - 192 

Material de Consumo 

Unidade 

Orçamentária 

Projeto/Atividade 

Projeto/Atividade 

Projeto/Atividade 

Projeto/Atividade 

Projeto/Atividade 

Projeto/Atividade 

Projeto/Atividade 

Elemento de Despesa 

02.07.001 

2.052 

2.053 

2.057 

2.083 

2.084 

2.085 

2.086 

3390.30.00 

Fundo Municipal de Assistência Social 

Desenvolvimento das Ações do Fundo de Assistência 

Social 

Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Idoso 

Gerenc. das Ações do Fundo Municipal de Assistência 

Social 

Gerenciamento das Ações do PETI 

Gerenciamento das Ações do PROJOVEM 

Gerenciamento das Ações do CRAS 

Gerenciamento das Ações do IGD 

Material de Consumo 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FORÇA MAIOR OU DO CASO FORTUITO  

1 - Constitui motivo de força maior ou caso fortuito, para justificativa de 

atraso ou falta cometida por qualquer uma ou ambas as partes, aos termos 

do presente Instrumento, os fatos cujos efeitos não seja possível evitar ou 

impedir, nos termos do parágrafo único do Art. 393 do Código Civil Brasileiro, 

desde que essas causas afetem, diretamente, as obras/serviços contratados. 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA – FORO 

1 - Eleger-se-á o Foro da Comarca de Cotegipe - BA, renunciando as partes 

a qualquer outro por mais privilegiado que seja, para a solução de dúvidas 

ou questões decorrentes do presente Contrato. 

 

2 - E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento 

em 04 (Quatro) vias de igual teor e forma, para o mesmo fim, na presença 

das testemunhas a que tudo assistiram, sendo o original transcrito em livro 

próprio da CONTRATANTE. 

                                                                          

                                                              WANDERLEY (BA), ___/___/___2.021. 

       _________________________                                     _________________________ 
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             Prefeito municipal                                                            Contratada 

               Contratante 

Testemunhas: 

 

1-_________________________                        2-  _______________________ 

- 
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ANEXO III 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

 

 

Outorgante 

Qualificação (nome, endereço, razão social, etc.) 

Outorgado 

O representante devidamente qualificado 

Objeto 

Representar a outorgante na Licitação Pregão Presencial nº 005/2021. 

 

Poderes 

Apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de 

abertura de documentos de propostas de preços e de habilitação, 

apresentar lances verbais, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, 

formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recurso, 

renunciar a recurso interposto, negociar preços e assinar todos os atos e 

quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do 

presente mandato. 

Cidade - UF,          de                     de 2021 

 

____________________________________ 

(empresa /cargo e nome) 

 

 

 

Observação: se particular, a procuração será elaborada em papel timbrado 

da licitante e assinada por representantes legais ou pessoa devidamente 

autorizada; será necessário comprovar os poderes do outorgante para fazer 

a delegação acima. 
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legislação em vigor. 

 

 
Dr.  

Procuradora Jurídica. 

O presente Edital de Licitação atende os requisitos da 

legislação em vigor. 
 

Dr. Luciano Pinto Dórea 

Procurador Jurídico. 

 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2021 

 

 

___________(Nome da Empresa), inscrita no CNPJ n° 

_____________________________, por intermédio de seu representante legal o 

(a) Sr. (____________________________) portador (a) da Carteira de Identidade 

n° ___________________________ e do CPF n° ____________________, DECLARA, 

para cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, 

de 17 de julho de 2002, publicada no DOU de 18 de julho de 2002 e para fins 

do Pregão Presencial nº 005/2021 da Prefeitura Municipal de Wanderley - BA, 

que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos pelo Edital. 

 

 

 

 

 

Local e data, _____ de __________de __________ 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY 
ESTADO DA BAHIA 

Avenida Claudino Barreto Rios, 80 – Centro – Wanderley – Bahia 
Cep. 47.940-000 – Fone: (77) 3626-1122 – CNPJ: 13.348.479/0001-01 

 

 

 

 

Prefeitura de Wanderley 

 

C P L 

 

André Bento Pereira de Souza 

Pregoeiro 

 

O presente Edital de Licitação atende os requisitos da 
legislação em vigor. 

 

 
Dr.  

Procuradora Jurídica. 

O presente Edital de Licitação atende os requisitos da 

legislação em vigor. 
 

Dr. Luciano Pinto Dórea 

Procurador Jurídico. 

 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2021 

 

 

     Pela presente, DECLARO, sob as penas da lei, que a pessoa jurídica 

(NOME E CNPJ) não sofre qualquer ação ou medida administrativa ou 

judicial que comprometa sua estabilidade econômica financeira, gozando, 

portanto, de condições suficientes para adimplemento das obrigações 

decorrentes de ulterior contratação caso seja vencedora da licitação 

pregão presencial n° 005/2021 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS E DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À CASA MUNICIPAL DE 

SAÚDE MUNICIPAL, AOS PROGRAMAS SOCIAIS MANTIDOS PELA PREFEITURA 

MUNICIPAL E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO. 

  

 Por ser a expressão da verdade, firmo a presente Declaração. 

 

Cidade - UF,           de                           de 2021. 

 

 

_________________________________________________ 

(nome e número do CRC do Contador da empresa/ Assinatura)  

  



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY 
ESTADO DA BAHIA 

Avenida Claudino Barreto Rios, 80 – Centro – Wanderley – Bahia 
Cep. 47.940-000 – Fone: (77) 3626-1122 – CNPJ: 13.348.479/0001-01 

 

 

 

 

Prefeitura de Wanderley 

 

C P L 

 

André Bento Pereira de Souza 

Pregoeiro 

 

O presente Edital de Licitação atende os requisitos da 
legislação em vigor. 

 

 
Dr.  

Procuradora Jurídica. 

O presente Edital de Licitação atende os requisitos da 

legislação em vigor. 
 

Dr. Luciano Pinto Dórea 

Procurador Jurídico. 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE ANÁLISE DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2021 

 

 

Declara como responsável legal da empresa (Nome da licitante), inscrita no 

CNPJ n° _____________, que analisei o Termo de Referência do Pregão 

Presencial acima referido, tendo ciência das características e normas 

específicas inerentes ao objeto, me comprometendo a observá-lo fielmente 

quanto às especificidades, metodologia e prazos de entrega dos produtos, 

bem como atentar às observações feitas pela fiscalização da contratante, 

caso seja vencedor do presente certame. 

 

 

 

 

 

Local e data, _____ de __________________________________de __________ 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

NOME DA LICITANTE 

CNPJ 

Nome do administrador 

Assinatura  

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: A declaração deverá se preenchida no modelo magnético 

fornecido pelo Pregoeiro e depois impresso em papel timbrado da licitante. 

 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY 
ESTADO DA BAHIA 

Avenida Claudino Barreto Rios, 80 – Centro – Wanderley – Bahia 
Cep. 47.940-000 – Fone: (77) 3626-1122 – CNPJ: 13.348.479/0001-01 

 

 

 

 

Prefeitura de Wanderley 

 

C P L 

 

André Bento Pereira de Souza 

Pregoeiro 

 

O presente Edital de Licitação atende os requisitos da 
legislação em vigor. 

 

 
Dr.  

Procuradora Jurídica. 

O presente Edital de Licitação atende os requisitos da 

legislação em vigor. 
 

Dr. Luciano Pinto Dórea 

Procurador Jurídico. 

 

ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E DE 

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CF 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2021 

 

 

___________________________ (Nome da licitante e CNPJ), inscrita no CNPJ n° 

_____________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. 

(__________________), portador (a) da Carteira de Identidade n° 

______________ e do CPF n° ____________, DECLARA, expressamente que:  

 

a) Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação 

no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores; 

 

b) Não emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, 

salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 

 

Local e data, _____ de _________de __________ 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura  

 

 

 

 

 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY 
ESTADO DA BAHIA 

Avenida Claudino Barreto Rios, 80 – Centro – Wanderley – Bahia 
Cep. 47.940-000 – Fone: (77) 3626-1122 – CNPJ: 13.348.479/0001-01 

 

 

 

 

Prefeitura de Wanderley 

 

C P L 

 

André Bento Pereira de Souza 

Pregoeiro 

 

O presente Edital de Licitação atende os requisitos da 
legislação em vigor. 

 

 
Dr.  

Procuradora Jurídica. 

O presente Edital de Licitação atende os requisitos da 

legislação em vigor. 
 

Dr. Luciano Pinto Dórea 

Procurador Jurídico. 

ANEXO VIII 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTO E 
PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO 

 
 
 

 
 
 

 (Em papel timbrado da empresa) (identificação), inscrita no CNPJ nº, por intermédio 
de seu representante legal, o Senhor (nome do representante), portador da Cédula de 
Identidade RG nº e do CPF nº, DECLARA, para fins do Processo Administrativo n° 
0XX/2021, Pregão Presencial nº 0XX/2021 que, conforme estabelece o parágrafo 6º do 
artigo 30, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, dispõe máquinas 
(RELACIONA), equipamentos(RELACIONA) e equipe técnica 
especializada(RELACIONA), para a execução do objeto do presente processo. Por 
ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração. 
 
Local e data 
 
Assinatura Nome do Representante Legal  
 
Obs: Esta Declaração deverá ser elaborada e assinada pelo representante legal, em 
papel timbrado da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY 
ESTADO DA BAHIA 

Avenida Claudino Barreto Rios, 80 – Centro – Wanderley – Bahia 
Cep. 47.940-000 – Fone: (77) 3626-1122 – CNPJ: 13.348.479/0001-01 

 

 

 

 

Prefeitura de Wanderley 

 

C P L 

 

André Bento Pereira de Souza 

Pregoeiro 

 

O presente Edital de Licitação atende os requisitos da 
legislação em vigor. 

 

 
Dr.  

Procuradora Jurídica. 

O presente Edital de Licitação atende os requisitos da 

legislação em vigor. 
 

Dr. Luciano Pinto Dórea 

Procurador Jurídico. 

 

 

ANEXO IX 

PROPOSTA DE PREÇO 

 

 

À PREFEITURA DE WANDERLEY 

A/C PREGOEIRO MUNICIPAL 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2021 

 

Prezado Senhor, 

 

1. Tendo examinado o Edital da licitação na modalidade Pregão Presencial 

nº. 0XX/2021 e seus anexos, cujo objeto é 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, venho apresentar proposta para os 

seguintes lotes, conforme planilha em anexo: 

Lote 01 – R$ 

Lote 02 – R$ 

Lote 03 – R$ 

Lote 04– R$ 

Lote 05 – R$ 

Lote 06 – R$ 

Lote 07 – R$ 

Lote 08 – R$ 

 

 

2. Caso nossa Proposta seja aceita, comprometemo-nos a iniciar a 

fornecer e instalar os produtos em até 02 (dois) dias após o recebimento da 

Guia de Requisição para Entrega (GRE) a ser emitida pela Contratante. 

3. Concordamos em manter esta Proposta pelo prazo de 60 

(sessenta) dias contados a partir da data de abertura da mesma, ou seja, na 

data de abertura da proposta prevista no instrumento convocatório, ou 

outra quando vier a ocorrer. 

4. A presente proposta, bem como a expressa aceitação de V. Sas., 

constituirá em compromisso entre as partes até a assinatura do Contrato. 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY 
ESTADO DA BAHIA 

Avenida Claudino Barreto Rios, 80 – Centro – Wanderley – Bahia 
Cep. 47.940-000 – Fone: (77) 3626-1122 – CNPJ: 13.348.479/0001-01 

 

 

 

 

Prefeitura de Wanderley 

 

C P L 

 

André Bento Pereira de Souza 

Pregoeiro 

 

O presente Edital de Licitação atende os requisitos da 
legislação em vigor. 

 

 
Dr.  

Procuradora Jurídica. 

O presente Edital de Licitação atende os requisitos da 

legislação em vigor. 
 

Dr. Luciano Pinto Dórea 

Procurador Jurídico. 

5. O preço acima tem como referência o mês de ____ / 2021, sendo 

esta a base a ser utilizada para possíveis reajustes de contrato. 

 

Cidade/UF, ___ de ______________ de 2021. 

 

_______________________________________ 

EMPRESA 

Nome e Cargo 

Observação: A declaração será elaborada em papel timbrado da licitante e 

assinada por representantes legais ou pessoa devidamente autorizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


