PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO
Largo da Liberdade, s/n, Rafael Jambeiro/BA — CEP 44.520-000
FONE: (75) 3680-2122 / FAX: (75) 3680-2141
CNPJ: 13.195.862/0001-69

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° PP026/2019
1 - PREÂMBULO:
1.1 — O PODER EXECUTIVO DE RAFAEL JAMBEIRO, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
sito na Praça da Liberdade, s/n, Centro, por seu Secretário Municipal, torna público que sua
Portaria n2 014 de 05 de Janeiro de 2018„ estará reunida com sua equipe de apoio, para
receber as documentações e proposta para licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
do tipo "MENOR PREÇO POR LOTE", o qual será processado e julgado de conformidade com
os preceitos da Lei Federal n2 10.520/2002, de 17.07.2002 subsidiariamente à Lei n 9.
8.666/1993, de 21.06.1993 e suas posteriores alterações, e Lei Complementar 123/2006:
1.2 - Recebimento e abertura dos envelopes, propostas e documentação de habilitação,
ocorrerão em sessão pública e deverão ser entregues no máximo até às 09h0Omin do dia
18/04/2019.
1.3 - O edital completo poderá ser obtido pelos interessados na sede da PREFEITURA
MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO — SETOR DE COMPRAS, de segunda a sexta feira, no
horário das 08h30 min às 11h30 min. O Departamento de Licitações não se responsabilizará
pela falta de informações relativas ao procedimento àqueles interessados que não
confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do Edital.
2 - OBJETO DA LICITAÇÃO:
2.1 - O objeto da presente licitação é a aquisição de gêneros alimentícios destinado ao
provimento da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino.
2.2 - As quantidades e a discriminação detalhada dos produtos objeto deste edital constam
no formulário de Proposta de Preços, anexo I, qual faz parte integrante deste Edital.
DA ABERTURA:
3.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo pregoeiro, a
ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no
preâmbulo deste edital.
DATA DA ABERTURA: 18/04/2019
HORA: 09h0Omin
LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO/BA —
SETOR DE COMPRAS
Praça da Uberdade, s/n — Centro — Rafael Jambeiro — Ba.
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
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4.1 - Poderão participar deste Pregão, as empresas interessadas do ramo, e ou que
atenderem a todas as exigências deste edital e seus anexos.
4.2 - Não poderão participar da presente licitação, as empresas que:
4.2.1 - Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com o MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA;
4.2.2 - Tenham sido declaradas inidõneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública;
4.2.3 - Licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcio.
4.2.4 - Empresa que tenham sócá:, que sejam Funcionários do MUNICÍPIO DE RAFAEL
JAMBEIRO/BA.
5 - DO CREDENCIAMENTO:
5.1 - Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante, que será o único admitido a
intervir no procedimento licitatório e' a responder, para todos os atos e efeitos previstos
neste edital, por sua representada.
5.2 - Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação,
o proponente/representante devera se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro,
devidamente munido de documentos que o credencie a participar deste certame e a
responder pela representada, devendo, ainda, identificar-se exibindo a carteira de
identidade ou outro documento oficial equivalente, com foto.
5.3 - O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de Procuração
que comprove a outorga os nerssários poderes para formular ofertas e lances verbais de
preços, e praticar todos os dernals atos pertinentes e este certame licitatário, em nome da
proponente.
5.4 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma
reconhecida de dirigentes, sócios ou proprietários da empresa proponente, deverá ser
apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, extrato
consolidado ou da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os
poderes para exercer direitos a assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
5.5 - Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam munidos
dos documentos relacionados para credenciamento neste edital. A ausência desta
documentação implicará de imediato, na impossibilidade da formulação de lances após a
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classificação preliminar, bem como na perda do direito de interpor recurso das decisões do
Pregoeiro, ficando a licitante impedida de se manifestar durante os trabalhos.
6 - DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE:
6.1 Cada licitante deverá apresentar a documentação de que trata o subitem 8.1 deste Edital.
6.2 No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes credenciados
das Proponentes deverão entregar, simultaneamente, ao Pregoeiro ou equipe de apoio, os
documentos e as propostas, exigidos no presente edital, em 02 (dois) envelopes fechados,
distintos e numerados de 01 e 02 na forma dos sub-itens abaixo:

ENVELOPE 1— PROPOSTA DE PREÇOS
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE RAFAEL JAMBEIRO
NOME COMPLETO DO LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL N2 PP026/2019
DATA DE ABERTURA: 18/04/2019
HORÁRIO: 09h0Omin
ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE RAFAEL JAMBEIRO
NOME COMPLETO DO LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL N2 PP026/2019
DATA DE ABERTURA: 18/04/2019
HORÁRIO: 09h0Omin
6.2.1 — No ato de entrega dos envelopes de Proposta e Habilitação, constante no subitem
6.2, o representante de cada licitante, deverá entregar ao Pregoeiro ou Equipe de Apoio, em
separado de qualquer dos envelopes, a Declaração enquadramento como microempresa ou
empresa de pequeno porte, para as licitantes que assim se enquadrarem, conforme modelo
do anexo II, integrante deste edital.
6.2.1.2 - Em hipótese alguma serão aceitos documentos diferente do citado acima para
efeito de comprovação do enquadramento de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte.
6.3 - A não entrega da Declaração de Enquadramento de Micro Empresa ou de Empresa de
Pequeno Porte, ou apresentação de documento diferente do exigido no subitem 6.2.1 deste
edital implicará na anulação do direito da mesma em usufruir o regime diferenciado
garantido pela Lei Complementar 123/06, mesmo que o representante declare que os
documentos comprobatórios estejam junto ao envelope de Habilitação.
6.4 - Os documentos necessários• à participação na presente licitação, deverão ser
apresentados em original, ou por cópia com autenticação procedida por tabelião, pelo
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Pregoeiro ou por servidor integrante da equipe de apoio da SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS ou ainda pela juntada da (s) folha (s) de
órgão da imprensa oficial onde tenha(m) sido publicado(s).
6.5 - Os documentos necessários para participação na presente licitação, compreendendo os
documentos referentes às propostas e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados
no idioma oficial do Brasil. (Língua Portuguesa)
6.6 - Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório
apresentada em língua estrangeira deverão ser autenticados pelos respectivos consulados,
mediante reconhecimento da assinatura do tabelião ou notário do país de origem, que tiver
reconhecido a firma do emitente de tais documentos além de serem traduzidos para o
idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado.
6.7 - A autenticação, quando feita pelo pregoeiro ou por servidor integrante da equipe de
apoio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
poderão ser efetuadas de segunda a sexta feira, no horário das 08h30 min às 11h30 min,
somente na sala da COPEL — Comissão Permanente e Licitação, localizada no prédio sede
administrativo da PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO/BA, situada na Praça da
Liberdade, s/n — Centro, Rafael Jambeiro/BA.
6.8 - O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação,
deverá ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá
objeto da presente licitação e que irá arcar com os compromissos contratuais.
6.9 — Não serão admitidas as participações dos Licitantes que se apresentarem após a
abertura da sessão feita pela Pregoeira.
7- DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N° 1):
7.1 - O envelope "Proposta de Preço" deverá conter a proposta de preço da licitante, que
deverá atender aos seguintes requisitos:
7.1.1 — Ser apresentada no formulário fornecido pelo PODER EXECUTIVO DE RAFAEL
JAMBEIRO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Anexo I deste edital, ou em
formulário próprio contendo as mesmas informações exigidas no referido formulário,
assinado por quem de direito, em 01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras,
emendas ou entrelinhas, constando o preço de cada item, expresso em reais (R$), com 02
(dois) dígitos após a vírgula no valor unitário, em algarismos arábicos, conforme o formulário
mencionado acima, devendo todas as folhas ser rubricadas;
7.1.2 — Apresentar preços completos, computando todos os custos necessários para o
atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos encargos trabalhistas,
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previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, garantias e quaisquer outros ônus
que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado e constante da proposta;
7.1.3 — Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias,
a contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse prazo
será considerado como tal;
7.1.4 — Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do
estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço
completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para
contato, número da conta corrente bancária e agência respectiva. Os dados referentes à
conta bancária poderão ser informados na fase da contratação;
7.1.5 — O fornecimento será mediante requisição do Contratante, como previsto em clausula
contratual, como previsto no item e subitens 15, deste edital.
7.1.6 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na
proposta específica prevalecerão às da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor
unitário e total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro.
7.1.7 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou
qualquer outro pretexto.
7.1.8 - A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos para o
fornecimento do objeto licitado, conforme disposto no item 7.1.2 deste Edital.
7.1.9 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato
convocatório.
7.1.10 - A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas
quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital.
7.2 - Em nenhuma hipótese poderá ser alteradas a proposta apresentada, seja quanto ao
preço, condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação dos
termos originais ofertados.
7.3 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas,
implica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem
prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação federal mencionada no
preâmbulo deste edital.
8— DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 2):
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8.1 - A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e
conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação.
8.2 - A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme a constituição consistirá em:
8.2.1 - Cópia autenticada por cartório ou por pregoeiro ou por servidor integrante da equipe
de apoio da COPEL da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO da cédula de identidade do
proprietário da empresa licitante, no caso de empresa individual;
8.2.2 - Registro comercial, no caso de empresa individual;
8.2.3 - 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;
8.2.4 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
8.2.5 - 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;
8.2.6 - Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNN), da mesma licitante
que irá faturar e entregar o objeto licitado.
8.2.7 - Declarações da licitante, em papel timbrado da empresa, que conhece e aceita o
inteiro teor do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu
todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações
desta licitação, conforme modelo do anexo III que integra este edital;
8.2.8 - Certidão negativa de débitos quando a dívida junto à Fazenda Estadual, da unidade
de federação da sede da licitante;
8.2.9 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débitos ou
Positiva com Efeitos de Negativa relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da união, a
qual abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas na Lei n2 8.212/1991;
8.2.10 - Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por tempo de Serviço)
demonstrando situação regular.
8.2.11 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 10 de maio de 1943, a qual
pode ser obtida no site http://www.tst.jus.br/certidao.
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8.2.12 - Certidão negativa de Tributos Municipal, emitida pelo Setor de Tributos da sede do
licitante;
8.2.13- Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Distribuidor da sede
do Proponente (válida somente se, expedida dentro de 30 dias antes da abertura das
Propostas, caso não tenha validade expressa).
8.2.14- Alvará de Funcionamento, expedido pelo órgão competente.
8.2.15 - Declaração assinada por quem de direito, que não emprega 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 catorze anos, conforme modelo
do anexo IV, integrante deste edital;
8.2.16 - Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as
penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação e
habilitação com a administração pública, conforme anexo V deste edital.
8.2.17 - Apresentar atestado(s) de capacidade técnica, que comprove(m) que a empresa
licitante tenha fornecido bens pertinentes e compatíveis com o objeto em características,
prazo e quantidade deste Edital, podendo ser emitido por pessoa jurídica de direito público
ou privado. Sendo atestado emitido por pessoa física, será necessário o acompanhamento
da nota fiscal, em se tratando de atestado emitido por órgãos públicos será necessário
comprovação do atestado mediante o extrato da homologação ou cópia autenticada do
contrato de fornecimento. 0(s) atestado(s) apresentado(s) poderá(ão) ser diligenciado(s)
pelo Pregoeiro.
8.2.18- Licença de Funcionamento ou Alvará Sanitário, emitido pelo órgão competente, que
comprove que a Empresa licitante foi vistoriada pelo serviço de Vigilância Sanitária Estadual
ou Municipal, oficialmente demonstrando que está apta para o seu funcionamento regular.
8.2.19- Os balanços das sociedades por ações deverão ser apresentados com ata de
aprovação pela assembleia geral ordinária, registrada na Junta Comercial. Fica dispensado
esta exigência para pessoa física e Associação ou Cooperativa, sendo dos últimos, exigido a
prestação de contas do último exercício financeiro assinado pelo contador.

9 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
9.1 - No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de todas as
licitantes, devidamente credenciadas, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o
Pregoeiro, que dirigirá a sessão, após abertura da mesma, receberá os documentos abaixo
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relacionados, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não
previamente credenciadas, sendo registrados em ata os nomes das licitantes:
9.1.1 - O credenciamento do representante da empresa, juntamente com os documentos
pessoais do mesmo e no caso de credenciamento por instrumento particular de procuração,
com firma reconhecida de dirigentes, sócios ou proprietários da empresa proponente,
deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, extrato
consolidado ou da última alteração estatutária, ou contratual, no qual sejam expressos os
poderes para exercer direitos a assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
9.1.2 - Os envelopes de n° 01 — Proposta e n° 02 — Habilitação devidamente identificada e
lacrada e quando couber, a Declaração de enquadramento de microempresa ou pequena
empresa.
9.1.3 - Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descritos, o
Pregoeiro comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão
admitidas novas licitantes ao certame.
9.1.4 - Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o Pregoeiro
concluirá se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento dos
representantes das licitantes tais como previsto no subitem 9.1.1, exame este iniciado antes
da abertura da sessão.
9.1.5 - Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de
credenciamento dos representantes das licitantes, o Pregoeiro promoverá a abertura dos
envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as suas folhas.
9.2 - Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
10- DO JULGAMENTO:
10.1 - O julgamento da licitação será dividido em duas etapas, Classificação das Propostas e
Habilitação e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do menor preço
do objeto deste Edital.
10.2 - A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de
todas as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, das
licitantes proclamadas para tal, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade
da proposta da primeira classificada, quanto ao valor.
10.3 — Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a consulta de
preços. Quando convocado pelo Pregoeiro, o licitante desejar efetuar ligações para consulta
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de preços, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá
o direito ao lance e será excluído da etapa de lances para aquele item.
10.3.1 — Somente serão aceitas as consultas efetuadas via telefone na fase de negociação
caso o preço do licitante não esteja compatível com o preço médio obtido na consulta ao
mercado, quando este tiver interesse em cobrir o preço apurado na pesquisa de mercado.
10.4 - A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos
apresentados no envelope "Documentos de Habilitação" da licitante classificada em
primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente Edital.
10.5 - Etapa de Classificação de Preços:
10.5.1 - Serão abertos os envelopes "Proposta de Preços" de todas as licitantes.
10.5.2 - O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram
propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos
valores ofertados.
10.5.3 - O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de
todas as licitantes.
10.5.4 - O Pregoeiro classificará a licitante da proposta de menor preço para cada item e
aquelas licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em
até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem
dos lances verbais.
10.5.5 - O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances
verbais, conforme subitem 10.5.4, será o valor da proposta válida de menor preço,
multiplicado por 1,10 (um vírgula dez), desprezando-se a terceira casa decimal.
10.6 - Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições
definidas no subitem 10.5.4, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo
03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os
preços oferecidos nas propostas escritas.
10.6.1 - Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos
pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, lances verbais estes que deverão
ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, ficando esclarecido
que o valor do primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita
ofertada.
10.6.2 - O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas (para os lances
verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escritas
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classificada como menor preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem decrescente de
valor.
10.6.3 - Caso não mais se realize lances verbais serão encerrados a etapa competitiva e
ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por lote.
10.7 - Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e
esteja com o preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita,
devendo o pregoeiro negociar, visando obter preço melhor.
10.8 - A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item, quando convocado
pelo Pregoeiro, implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances
verbais para aquele item, ficando sua última proposta registrada para classificação, na final
da etapa competitiva.
10.9 - Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
10.10 - Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o Pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e
expressamente a respeito.
10.10.1 - Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente,
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital.
10.10.2 - Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se
realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão
do Pregão.
10.10.3 - Nas situações previstas nos subitens 10.7 e 10.10.1, o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor preço para a
administração.
10.11 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante
desistente ás sanções administrativas constantes do item 18, deste Edital.
10.12 - Será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega dos materiais
condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste
Pregão;
10.13 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na
proposta específica, prevalecerão as da proposta.
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10.14 DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO AS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR 123/06
10.14.1 — Em caso de participação de licitante que detenha a condição de micro empresa ou
de empresa de pequeno porte nos termos da Lei 123/06, serão observados o seguinte:
10.14.1.1 - Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas
de pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas
apresentadas pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco
por cento) superiores a proposta melhor classificada apresentada por empresa que não
estiver amparada por esta lei complementar.
10.14.1.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a
oportunidade de apresentar novo lance de preço no prazo máximo de 05 (cinco) minutos
após a notificação por parte do Pregoeiro, sob pena de preclusão.
10.14.1.3 - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte,
na forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito.
10.14.1.4 - No caso de equivalência de valores apresentados pelas micro empresas e
empresas de pequeno porte que se enquadrem no disposto do subitem 10.14.1.1, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
a melhor oferta.
10.14.1.5 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos 10.14.1.1, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
10.15 - Etapa de Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e Adjudicação.
10.15.1 - Efetuados os procedimentos previstos no item 10.10 e seus subitens, deste Edital,
e sendo aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura
do envelope referente aos "Documentos de Habilitação" desta licitante.
10.15.2 - As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para
a habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste edital, será inabilitado.
10.15.2.1 - As micro empresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.
10.15.2.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a micro
empresa ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis,
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prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Publica, caso apresente alguma
restrição pertinente à documentação de regularidade fiscal, para a devida regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas, com efeito, negativa.
10.15.2.2.1 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima,
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art.
81 da Lei n° 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.
10.16 - Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo próprio Pregoeiro, na
hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, e pela autoridade
titular do órgão promotor do certame, na hipótese de existência de recursos e desde que
improvisos, face ao reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais.
10.17 - Se a licitante desatender as exigências licitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda
ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicada o objeto do
certame, pelo Pregoeiro.
10.18 - Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de
classificação, a analise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos,
devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo Pregoeiro, sua equipe de apoio e pelo(s)
representante(s) credenciado(s) da(s) licitante(s) ainda presente(s) à sessão.
10.19 - Os envelopes com os documentos relativos a habilitação das licitantes não declaradas
vencedoras permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, até que seja
retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por vinte dias
correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados,
serão destruídos.
10.20 - Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua
interposição, será feita pelo Pregoeiro, a adjudicação do objeto da licitação à licitante
declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade Competente
para homologação do certame e decisão quanto à contratação; na hipótese de existência de
recursos, os autos serão encaminhados a Procuradoria Jurídica Municipal para apreciação e
parecer, e em caso de improvimento, adjudicação do objeto da licitação à licitante
vencedora, homologação do certame e decisão quanto à contratação.
11- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
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11.1 - Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer
licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro
em ata da síntese das suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis,
ficando os demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazaes em igual
numero de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
11.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da
sessão do Pregão, importará na preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da
licitação pelo Pregoeiro à licitante vencedora.
11.3 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.3.1 - Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS,
no setor de LICITAÇÕES, sito na Praça da Liberdade, s/n - Centro — Rafael Jambeiro.
11.4 - A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo Pregoeiro, que consultará as
licitantes representadas sobre sua intenção de recorrer ou não, e declarará, expressamente,
que só serão conhecidos os recursos interpostos antes do término da sessão.
11.5 - Também serão conhecidas as contrarrazões aos recursos intempestivamente
apresentadas.

12— DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
12.1 — As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre as partes, serão
formalizadas através de Contrato, observando-se as condições estabelecidas neste Edital,
seus Anexos, na legislação vigente e na proposta do licitante vencedor.
12.2 — A Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças convocará formalmente a
licitante vencedora para assinar o Contrato, que deverá comparecer dentro do prazo de 03
(três) dias consecutivos, contados a partir da convocação.
12.3 —O prazo estipulado no subitem 12.2 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 Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças.
12.4 — O PREGOEIRO poderá, quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e
condições estabelecidas 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 o respectivo licitante declarado vencedor.
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12.5 — O prazo da aquisição será da data da assinatura do contrato até o dia 31 de Dezembro
de 2018, podendo ser prorrogado desde que haja interesse entre as partes e nos termos da
Lei 8.666/93.
13 - DO PREÇO E DO REAJUSTE:
13.1 — Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com os subitens 7.1.1 e
7.1.2 deste edital, fixo e irreajustável.
13.1.1 - 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.
13.1.1.2 - No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada deverá
solicitar formalmente a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 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.
DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO:
14.1 — As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação correrão por
conta das DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA de 2018.
DO FORNECIMENTO:
15.1 - Os produtos serão fornecidos mediante apresentação da requisição por parte da
Contratante, conforme clausula contratual, ao limite contratado e com garantia de sua
qualidade.
15.2 — A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO encarregada de acompanhar o regular
fornecimento, incluindo a qualidade do produto fornecido e prestando esclarecimentos
solicitados atendendo as reclamações e explicações formuladas, inclusive a devolução das
requisições deve ser anexada à Nota Fiscal, para a devida conferência.
16- DO PAGAMENTO:
16.1 - O pagamento será feito pela SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento dos
materiais, mediante a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, diretamente na tesouraria da
citada Secretaria, ou mediante a emissão de Ordem Bancária ou transferência bancária em
conta corrente da licitante vencedora, mediante clausula contratual.
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17.4.3 - Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades
e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
17.4.4 - Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de
inadimplemento.
18- DAS PENALIDADES
18.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato
sujeitará o Contratado às sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, garantida a prévia e
ampla defesa em processo administrativo.
18.2 - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Rafael Jambeiro/BA
e registro junto a banco de dados de outros entes federados e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
18.3 - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites
máximos:
18.3.1 - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, interuptos ou
não, pelo não fornecimento Contratado;
18.3.2 - 0,7% (sete décimos por cento) ao dia de atraso, interuptos ou não, pelo não
fornecimento Contratado;
18.4 - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto
entregue com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente
existente.
18.5 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
19— DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:
19.1 - Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os
termos do presente edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de
acordo com os prazos do Art. 41 da Lei 8.666/93, no endereço discriminado no subitem 11.4
deste edital, cabendo a pregoeira decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.
Demais informações poderão ser obtidas pelo Fone (75) 3680-2122.
19.1.1 - Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os
respectivos prazos legais.
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19.2 - Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, o mesmo será revisto e será
designada nova data para a realização do certame.
20. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS
20.1- É condição básica e imprescindível para a contratação, que a licitante adjudicatária
apresente amostras dos produtos a serem ofertados, em conformidade com os termos do
Art. 33, § 59 da RESOLUÇÃO/CD/FNDE N9 26 DE 17 DE JUNHO DE 2013;
20.2- A Licitante adjudicatária, deverá entregar as amostras de todos os produtos cotados,
EXCETO OS PERECÍVEIS, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas tão logo declarada vencedora,
na Sede da Comissão Permanente de Licitação, no horário das 08:00 até as 12:00 horas para
as devidas análises;
20.3- Cada produto deverá ser identificado através de etiqueta que poderá ser impressa a
laser, jato de-tinta ou através de meio mecânico com as seguintes informações:
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO
PREGÃO PRESENCIAL N9 XXX/2017
SETOR DE NUTRIÇÃO - AMOSTRA
(NOME DA EMPRESA)
(NOME DO PRODUTO)
20.4- Mediante a entrega das amostras dos produtos, será fornecido à licitante um Protocolo
de Entrega o qual será emitido pelo Setor de Nutrição da Secretaria Municipal de Educação;
20.5-O Setor de Nutrição deverá analisar os referidos produtos postos à prova, e emitir em
até 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir do momento da entrega dos produtos, o
Laudo Técnico das Análises das Amostras;
20.6- As análises das amostras apresentadas serão processadas pelo Setor de Nutrição
consoante aos padrões técnicos, científicos e sensoriais disponíveis e reconhecidos. Serão
rejeitados os produtos que demonstrem índice inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) de
aceitabilidade;
20.7- A aprovação ou reprovação de determinado(s) produto(s) constará no Laudo Técnico
emitido, expostos os motivos determinantes dos resultados das análises;
20.8- O Setor de Nutrição poderá solicitar do interessado a substituição de algum(ns)
item(ns) ou de todos apresentados, pelo não atendimento dos padrões exigidos. Uma vez
notificada e recebida as solicitações, terá a licitante o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para
proceder aos ajustes indicados;
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20.9- A não entrega das amostras dentro do prazo estabelecido no subitem 20.2 deste Edital,
implicará na desclassificação da licitante, restando à faculdade, conforme a conveniência da
Prefeitura, de convocar a(s) licitante(s) melhor(es) classificada(s), obedecida a ordem de
classificação, para apresentação de seus produtos.
21 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
21.1 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas atendido os interesses públicos e o da
Administração, sem comprometimento da segurança da contratação.
21.1.1 - O desatendimento de exigências formais não essenciais, 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 deste pregão
e desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do mesmo, bem como
a finalidade e a segurança da futura contratação.
21.2 - É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo.
21.3 - Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste Edital, nos
termos do item 20.5 e a homologação do resultado desta licitação não implicará em direito
à contratação.
21.4 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluem-se o dia do início e incluise o do vencimento, observando-se que só iniciam e vencem prazos em dia de expediente
normal na SECRETARIA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
FINANÇAS, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
21.5 - O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente 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.
21.6 - No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do
pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
prejudicar a formulação das propostas.
21.7 - Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será
competente exclusivamente o Foro da Comarca de Castro Alves/BA.
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21.8 - 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.
21.9 - Os envelopes de habilitação das empresas que não forem classificadas para nenhum
dos itens ficarão a disposição dos licitantes após a assinatura dos contratos pelo período de
60 (sessenta) dias, após este prazo os envelopes com seu respectivo conteúdo serão
fragmentados.
21.10 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.
21.11 - Fazem partes integrantes deste edital:
Anexo 1— Planilha de Proposta de Preços;
Anexo II — Declaração para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte;
Anexo III — Declaração de conhecimento e aceitação de cumprimento do inteiro teor do
edital;
Anexo IV - Declaração de não emprego a Menor de Idade;
Anexo V — Declaração de inexistência de fatos impeditivos de habilitação e contratação;
Anexo VI — Minuta do Contrato;
Rafael Jambeiro, 02 de Abril de 2019

AriatiWde Lt Gomes
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PRFGA0 PRESENCIAL N° PP026/2019

MbDELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

ANEXO I
i

LOTE 1

.,,,
ESPECIFICAÇÃO
,ï

ITEM

UNO QUANT

CARNE BOVINA PATINHO- D(s.i, 1) qualidade.
Resfriada/Congelada. Deve i)presentar odor
agradável e característico.
saco

plástico

Embalagem em

transparente,

contendo

do
do produto, marca
fabricante, prazo de validade, marcas e

identificação

carimbos oficiais, de acordo com as portarias
do MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA N2
304 DE 22/04/96 E N2145 DE 22/04/98,
RESOLUÇÃO DA ANVISA N2105 DE 19/05/99 E
DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
Produto com no mínimo 6 meses de validade.
Transporte: veículo de transporte estar limpo
e ser capaz de manter a temperatura ideal de
conservação. Apresentar amostra

..
KG

6.000

KG

5.000

FRANGO SEMI PROCESSADO — CORTE SOBRECOXA. De 1.q qualidade. Cortes congelados e
não temperados, embalagem em filme PVC
transparente ou saco plástico transparente,
contendo identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marcas e
1

carimbos oficiais, de acordo com as portarias
do MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA N2
304 DE 22/04/96 E N2145 DE 22/04/98,
RESOLUÇÃO DA ANVISA N2105 DE 19/05/99 E
DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
e
agradável
odor
apresentar
Deve
característico.

Produto com no mínimo 6

meses de validade. Transporte: veículo de
transporte estar limpo e ser capaz de manter

VLR.UNIT

VLR.TOTAL
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a

temperatura

ideal

conservação.

de

Apresentar amosta
PEITO DE FRANGO — De 1g qualidade.
Congelado e cor própria. Acondicionado em
saco plástico transDarente, que contenham
especificados o lo4.2) de origem do produto,
peso, data de enbalagem e data de
vencimento, mareats, e carimbos oficiais, de
acordo com as portÀas do MINISTÉRIO DA
2

AGRICULTURA, DIPO'ti: N9 304 DE 22/04/96 E
N9145 DE 22/04/98,
N9105

DE

SOLUÇÃO DA ANVISA
E

19r5/99

MuNICIPAL/VIGILÂNHÁ

DA

SANITÁRIA.

LEI
Deve

apresentar odor agrável e característico.
Produto com no mínim'b, 6 meses de validade.
V)
Transporte: veículo de j.̀ransporte estar limpo
e ser capaz de manter 4 temperatura ideal de

KG

12.000

LTA

12.500

conservação. Apresen4:ir amostra
IOGURTE, produto de l'g qualidade feito de
1.
puro leite com frutas. FOalagem de garrafa
plásticas de pelo menor:novecentos (900) ml,

3

sem amassamentos, furos e estufamentos,
contenham data de fabricação e validade produto com no mínime :meses de validade.
Transporte: veículo de transporte estar limpo
e ser capaz de manter a temperatura
ideal de
_.
conservação. Apresentar amostra

VALOR TOTAL DO LOTE

CONDIÇÃO DE ENTREGA DO LOTE 1: A entrega dos produtos será fracionada mediante

consumo diário, em face das condições higiênicas sanitárias para seu armazenamento em
período superior, conforme quantitativo solicitado.

LOTE 2
ITEM

DESCRIÇÃO

UND

QUANT

Un.

70.000

PÃO DOCE TIPO HOT DOG — preparados a
1

partir de matérias-primas sãs, de primeira
qualidade, isentas de matéria terrosa e

MARCA

VLR.UNIT

VLR.TOTAL
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,
parasitos e em perfeito es'ádo de
conservação. Será rejeitado o pão Aueimado
ou mal cozido e não será permiticil 21 adição
de farelos e de corantes de qualquerr r2tureza
em sua confecção. A embalagem p,i.i(liáuria do
produto deverá ser saco de poliáltàno ou
polipropileno

transparente, f ;atóxico,

resistente, termossoldado, com aPacidade
.r r
até 12 (doze) pães. O proliR,:o deve
, ir
apresentar boa aparência e ser rsento de
mofo. Não pesar abaixo de 50g, Apresentar
amostra
VALOR TOTAL DO LOTE

PREFE171/41 RA DO MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO
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LOTE III

DESCRIÇÃO

U ND

QUANT

KG

6.000

KG

12.000

FRC

30

UND

100

ITEM

ACHOCOLATADO EM Pó INSTANT'ANf.d.;
produto a base de açúcar. cacau, leite e sor5 de
leite, enriquecido com pelo menos 05 vitatriiii,h.
Embalagens de 400 gramas que contenharr ÍlIita
de fabricação e validade - produto cai na
mínimo 01 ano de validade a contar a pafy da
data de entrega. Apresentar amostra.
1
AÇÚCAR

CRISTAL

—

la

qu.Itjdade.

Industrializado, embalagens plásticas resiãentes,
sem

vazamentos, de 01

quilogra.in, que

contenham data de fabricação e %alidade produto com no mínimo 01 ano de %alidade a
contar a partir da data de entrega. Apresentar
amostra.
ADOÇANTE DIETÉTICO LIQUIDO, a base de
edulcorantes artificiais tipo: ciclamato sódico,
sucralose, aspartame ou

sacarina sódica,

acesulfame-k. Ou natural: stevia. Podendo conter
um ou mais tipo de edulcorantes, em frasco com
pelo menos 75 mililitros, embalagem com os
dados de identificação do produto, data de
fabricação e de validade com no mínimo 01 ano
a contar a partir da data de entrega. Apresentar
amostra.
ADOÇANTE DIETÉTICO PÓ CULINÁRIO
PARA

FORNO

E

FOGÃO,

a base

de

edulcorantes artificiais tipo: ciclamato sódico,
sacarina sádica, aspartame, sucralose. Podendo
conter um ou mais tipo de edulcorantes, em sachê
ou pote com pelo menos 133 gramas, embalagem

VALOR

VALOR

UNITÁRIO

TOTAL

MARCA
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com os dados de identificação do produto, data
de fabricação e de validade com no mínimo 1 ano
meses a contar a partir da data de entrega.
Apresentar amostra.

AMIDO DE MILHO, produto embalado em
caixas resistentes, sem vazamentos, de 500
gramas que contenham data de fabricação e
validade - produto com no mínimo 06 meses de
validade a contar a partir da data de entrega.
Apresentar amostra.

KG

3.000

KG

6.000

KG

1.000

KG

7.000

ARROZ BRANCO (NÃO PARBOLIZADO),
Produto de Ia qualidade Tipo 1 — grãos inteiros e
sem sujidades, Isento de mofo, de odores
estranhos e de substâncias nocivas ou preparação
final

dietética

inadequada

(empapamento).

Embalagens de 01 quilograma , sacos resistentes,
com solda reforçada e íntegra que contenham
data de fabricação e validade — produto com no
mínimo 06 meses de validade a contar a partir da
data de entrega. Apresentar amostra.

ARROZ INTEGRAL- Produto de la qualidade.
Características técnicas: classe: longo, fino, tipo
I integral. O produto não deve apresentar mofo,
substâncias nocivas ou preparação final dietética
inadequada (empapamento). Embalagem: deve
estar intacta, acondicionada em pacotes de 01
quilograma,

em

polietileno,

transparente,

atóxico. Prazo de validade mínimo 06 meses a
contar a partir da data de entrega. Apresentar
amostra.

ARROZ

PARBOLIZADO,

Produto

de

1a

qualidade Tipo 1 — grãos inteiros e sem sujidades,
Isento de mofo, de odores estranhos e substâncias
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nocivas ou preparação final dietética inadequada
(empapamento). Embalagens de 01 quilograma,
sacos resistentes, com solda reforçada e íntegra
que contenham data de fabricação e validade —
produto com no mínimo 06 meses de validade a
contar a partir da data de entrega. Apresentar
amostra.
AVEIA - Em flocos finos, contendo 200 gramas,
acondicionado em embalagens de polietileno
atóxico (pacotes) ou caixas de papel com
identificação

na

embalagem

(rótulo)

dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor,
data de fabricação e validade. Isento de sujidades,
parasitas, larvas, material estranho e umidade.
Validade mínima de 06 meses, a contar da data
de entrega. Apresentar amostra.
BISCOITO

TIPO

CREAM

UND

400

PCT

10.000

PCT

3.000

CRACICER,

crocante, coloração, odor e sabor característicos.
Produto que a base de farinha de trigo rica em
feno e acido fólico. O biscoito deve ser inteiro e
sem farelos, pacotes de 500g que contenham data
de fabricação. Não apresentar furo no invólucro.
Reembalado em caixa de papelão. Produto com
validade mínima de 08 meses a contar a partir da
data de entrega. Apresentar amostra.
BISCOITO

TIPO

CREAM

CRACKER

INTEGRAL crocante, coloração, odor e sabor
característicos. Produto a base de farinha de trigo
integral. O biscoito deve ser inteiro e sem farelos,
pacotes de 500g que contenham data de
fabricação. Não apresentar furo no invólucro.
Reembalado em caixa de papelão. Produto com
validade mínima de 08 meses a contar a partir da
data de entrega. Apresentar amostra.
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BISCOITO DOCE TIPO MARIA —

Sem

umidade, crocante, coloração, odor e sabor
característicos. Produto que a base de farinha de
trigo rica em ferro e ácido fálico Embalagem: de
500g envolto em
resistente,

fechado

plástico, transparente e
a

vácuo.

Conter

sua

composição química e não apresentar furo no
invólucro. Reembalado em caixa de papelão.
Apresentar prazo de validade mínimo de 08
meses a contar a partir da data de entrega.
Apresentar amostra.

PCT

10.000

UND

150

PCT

2.000

PCT

2.000

PCT

1.000

11.
CACAU EM PÓ: Produto de P qualidade,
parcialmente desengordurado, liofi I izado, obtido
através do processamento dos grãos do cacau
puro. Podendo ser solúvel. Embalagem de 200g
com no mínimo 1 ano de validade a contar a partir
da data de entrega. Apresentar amostra.
12
CAFÉ EM Pó. Produto de I" qualidade feito de
puro grão de café torrado. Embalagens íntegras,
livres de furos e vazamentos, peso de 250 gramas,
e que contenham data de fabricação e validade produto com no mínimo 08 meses de validade a
contar a partir da data de entrega. Apresentar
amostra.
13
CANELA - Em pau. Acondicionada em saco
plástico, com peso não superior a 08g. Produto
com no mínimo 08 meses de validade a contar a
partir da data de entrega. Apresentar amostra.
CANELA - Em pá. Acondicionada em saco
plástico, com peso não superior a 10g. Produto
com no mínimo 08 meses de validade a contar a
partir da data de entrega. Apresentar amostra.
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CEREAL

INFANTIL-

"mucilon"

tipo

multicereais, lácteo, de preparo instantâneo,
preparado á partir de matérias primas sãs, limpas,
enriquecido com vitaminas. Embalagem: em
polietileno, bem vedada, com 230g do produto.
Prazo de validade mínimo de 01 ano a contar a
partir da data de entrega. Apresentar amostra.

PCT

1.500

PCT

1.500

PCT

3.000

PCT

6.000

PCT

2.000

LTA

4.000

COMINHO (M01D0)- Acondicionada em saco
plástico, com peso de 100g. Produto com no
mínimo 06 meses de validade a contar a partir da
data de entrega. Apresentar amostra.
CORANTE — a base de urucum. Sem umidade.
Acondicionada em saco plástico, com peso de
100 gramas. Produto com no mínimo 08 meses
de validade a contar a partir da data de entrega.
Apresentar amostra.
COCO RALADO DESIDRATADO- fino, sem
adição de açúcar, não poderá apresentar cheiro
alterado ou rançoso. Embalagem integral de 50
gramas, na embalagem deverá constar data da
fabricação, data de validade e número do lote
do produto. Validade mínima de 06 meses
na data da entrega. Apresentar amostra.
CRAVO - seco. Acondicionado em saco plástico,
com peso não superior de 08 gramas. Contenham
data de fabricação e validade - produto com no
mínimo 08 meses de validade a contar a partir da
data de entrega. Apresentar amostra.
DUETO MILHO VERDE E ERVILHA EM
CONSERVA,

Produto

1a

de

qualidade,

embalagens de latas de 200g (peso líquido), sem
amassamentos,
21

ferrugens

e

estufamentos.

Contenham data de fabricação e validade -
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produto com no mínimo 06 meses de validade a
contar a partir da data de entrega. Apresentar
amostra.
EXTRATO DE TOMATE, Embalagem integral
de 350g, na embalagem deverá constar data da
fabricação data de validade e número do lote do
produto. O extrato de tomate deve ser preparado
com frutos maduros, escolhidos, sãos, sem pele e
sementes. É tolerada a adição de 1% de açúcar e
de 5% de cloreto de sódio. O produto deve estar
isento

de

fermentações

e

não

indicar

processamento defeituoso. Validade mínima de
06 meses a partir da data da entrega. Apresentar
amostra.

LTND

4.000

KG

3.000

KG

1.000

22
FARINHA DE MANDIOCA — Produto de P
qualidade, em flocos finos secos, coloração clara,
embalagem de 01 quilograma, envolto em saco
plástico transparente, sem apresentar furos na
face exterior, isento de impurezas. Validade
mínima de 6 meses a partir da data da entrega.
Apresentar amostra.
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL COM FERMENTO,
Produto de I.9 qualidade, cor branca enriquecida
com ferro e ácido fálico, obtido pela moagem,
exclusivamente, do grão de trigo, beneficiado a
partir de grãos sãos e limpos, isentos de matéria
terrosa e em perfeito estado de conservação.
Com fermentos químicos tipo: pirofosfato de
sódio,

bicarbonato

de

sódio

e

fosfato

monocálcico. Aspecto de pó fino, cor branca,
cheiro e sabor próprios; Não pode estar úmida,
fermentada, nem rançosa. Embalada em pacote
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01 quilograma com data de validade de no
mínimo 06 meses a contar da data de entrega.

FARINHA

Enriquecida

LÁCTEA.

com

vitaminas, de preparo instantâneo. Fabricada a
partir de matérias primas sãs e limpas, deverá
apresentar aspecto e cheiro característico, livre
de sujidades e substâncias nocivas. Embalagens
íntegras, livres de furos e vazamentos. Sachê de
230g - produto com no mínimo 06 meses de
validade a contar a partir da data de entrega..
Apresentar amostra.

SACHÊ

2.000

KG

4.000

KG

2.000

PCT

3.500

FEIJÃO CARIOQUINHA — Produto de 1"
qualidade. Pacote de 01 quilograma constando
no mínimo 90% de grãos na cor característica,
limpos e secos. Embalado em pacote plástico,
atOxico, transparente. Embalagem secundaria
deve ser resistente, suportando o transporte sem
perder sua integridade. Validade mínima de 06
meses a contar a partir da data de entrega.
Apresentar amostra.

FEIJÃO FRADINHO

—

Pacote

de

500g,

constando no mínimo 90% de grãos na cor
característica, limpos e secos, Embalado em
pacote

plástico,

atóxico,

transparente.

Embalagem secundaria deve ser resistente,
suportando

o

transporte

sem

perder

sua

integridade. Validade mínima de 06 meses a
contar a partir da data de entrega. Apresentar
amostra.
FLOCOS DE MILHO—. Produto de 1." qualidade.
Fabricado a partir de matérias primas sãs e
limpas, deverá apresentar aspecto, sabor e
28

cheiro característico, livre de sujidades e
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substâncias nocivas. Embalagem: o produto
deverá estar acondicionado em pacotes de
polietileno transparente, atóxico, bem vedados,
com 500 gramas. Prazo de validade mínimo de
06 meses a contar a partir da data de entrega.
Apresentar amostra.

DOCE DE GOIABA—goiabada em massa ou pasta
homogênea e de consistência que possibilite o
corte.

Obtido

das

partes

comestíveis

desintegradas da goiaba com açúcar. Isento de
sujidades, larvas e parasitos, com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios, acondicionado em potes
plásticos de 600 gramas, embalados em caixa de
papelão reforçado com validade mínima de 08
meses a contar da data da entrega Apresentar
amostra.

UND

2.500

UND

1.500

PCT

36.000

LEITE EM Pó SEM LACTOSE: O produto deve
estar de acordo com RESOLUÇÃO - RDC 772
135, de 8 de fevereiro de 2017, ANVISA. A
base de: leite integral ou semidesnatado,
enzima lactase, vitaminas (C, A e D). Contendo
cor, odor, sabor e textura característicos do
produto em adequado estado para consumo
seguro. Embalagem: em sacos de poliéster
metalizados 300 gramas. Rotulado de acordo
com a legislação vigente. Na data da entrega o
produto deve dispor de no mínimo 06 meses de
validade a contar a partir da data de entrega.
Apresentar amostra.
LEITE EM Pó, leite integral. Embalados em
sacos de poliéster metalizados de 200g, sem fiiros
e vazamentos, que contenham data de fabricação
e vencimento. Não deve apresentar alterações na
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cor (amarelado). Produto com no mínimo 06
meses de validade a contar a partir da data de
entrega. Apresentar amostra.

LEITE DE COCO, aba se de coco integral.
Primeira qualidade. Embalados em garrafas de
vidros de 500 ml, sem furos, vazamentos, e que
contenham data de fabricação e validade de no
mínimo 08 meses a contar a partir da data de
entrega. Apresentar amostra.

UND

3.500

KG

3.000

PCT

1.000

LINGUIÇA TIPO CALABRESA MISTA- de P
qualidade, deverá apresentar-se com aspecto, cor,
cheiro e sabor característico. Livre de parasitas,
micróbios

e

qualquer

substância

nociva.

Embalagem: 2,5 quilogramas, plástica á vácuo
contendo a quantidade solicitada. Na embalagem
deve

conter

identificação

as
da

seguintes
empresa,

informações:

peso,

data

de

processamento e data de validade, identificação
do tipo de carne, carimbo de inspeção estadual ou
federal. Apresentar prazo de validade mínimo de
03 meses a contar a partir da data de entrega.
Apresentar amostra.

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE INTEGRAL
-de la qualidade. Com farinha de trigo integral na
composição. Embalagem: plástica, transparente,
resistente, bem vedada, contendo 500 gramas,
isento de qualquer substância estranha ou nociva.
Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a
partir da data de entrega a contar a partir da data
de entrega. Apresentar amostra.
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MACARRÃO TIPO ESPAGUETE — de I'
qualidade, com ovos. Embalagem: plástica,
transparente, resistente, bem vedada, contendo
500 gramas, isento de qualquer substância
estranha ou nociva. Prazo de validade mínimo 06
meses a contar a partir da data de entrega.
Apresentar amostra.

PCT

6.000

PCT

5.000

PCT

200

MACARRÃO TIPO PARAFUSO — de P
qualidade, de 1a qualidade, com ovos.
Embalagem: plástica, transparente, resistente,
bem vedada, contendo 500 gramas, isento de
qualquer substância estranha ou nociva. Prazo de
validade mínimo 06 a contar a partir da data de
entrega. Apresentar amostra.
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE

SEM

GLUTEN - macarrão de arroz sem ovos, glúten e
sem lactose. O produto devera estar em
conformidade com as leis especificas vigentes.
Embalagem: plástica, transparente, resistente,
bem vedada, contendo 500 gramas, isento de
qualquer substância estranha ou nociva Validade
Mínima de 06 meses a partir da data de entrega.
MARGARINA VEGETAL. Produto obtido de
gordura vegetal (mínimo 60% de lipídios) e zero
de gorduras trans-saturadas. Embalagens de no
1

máximo 250 g que contenham especificados o
local de origem do produto, peso, data de
embalagem e data de vencimento. Transporte e
temperatura adequados a legislação vigente.
Produto com mínimo de 01 ano de validade a
contar a partir da data de entrega. Apresentar
amostra.

UND

2.000
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MASSA DE SOPA TIPO ARGOLA - de 1'
qualidade —Embalagem de 500 gramas. Não
apresentar umidade nem firo na parte externa,
assim como impureza ou microrganismo no seu
interior. Reembalado em caixa de papelão.
Apresentar prazo de validade mínimo de 6 meses
a contar a partir da data de entrega. Apresentar
amostra.

PCT

8.000

PCT

4.000

PCT

300

LTA

1.500

DZ

2.000

39
MILHO DE MUNGUNZÁ — grãos brancos ou
amarelos, não apresentar umidade, furo nos
grãos, nem impureza ou microrganismo no seu
interior. Embalagens de 500 gramas, de plástico
resistente, que contenham data de fabricação e
validade - produto com no mínimo 06 meses de
validade a contar a partir da data de entrega.
Apresentar amostra.
40
MILHO DE PIPOCA- não apresentar umidade
nem

firo

nos

grãos,

nem

impureza

ou

microrganismo no seu interior. Os grãos devem
estar inteiros embalados em plástico resistente, e
integro com 500 gramas que contenham data de
fabricação e validade - produto com no mínimo
06 meses de validade a contar a partir da data de
entrega. Apresentar amostra.
ÓLEO DE SOJA COMESTÍVEL- garrafa
plástica de 900 ml. Sem vazamento e que
contenham data de validade e vencimento produto com no mínimo 01 ano de validade a
contar a partir da data de entrega. Apresentar
amostra.
OVOS- características técnicas: ovos de galinha
"tipo grande" , vermelhos, casca lisa. Os ovos
43

deverão

estar

limpos.

Não

poderão estar
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trincados. Embalagem: placas de papelão com 30
unidades e reembalado em caixa de papelão.
Registro no Ministério da Agricultura, S1F,
CISPOA. Prazo de validade minino 30 dias a
contar a partir da data de entrega. Apresentar
amostra.
PROTEÍNA

TEXTURIZA DA

DE

SOJA

BRANCA — Deve ser obtida a partir de grãos de
soja limpos e submetidos a processo tecnológico
adequado, deve apresentar cor, odor e sabor
característico, deve estar livre de sujidades,
parasitas e larvas. Granulada, seca. Embalada em
pacotes de 500 gramas. Produto com no mínimo
06 meses de validade a contar a partir da data de
entrega. Apresentar amostra.

PCT

4.000

KG

1.000

LTA

14.000

44
SAL REFINADO IODADO refinado, iodado, 1 a
qualidade,

não

deve

apresentar

sujidades,

misturas inadequada ao produto. Embalagem:
deve estar intacta, acondicionado em pacotes de
polietileno transparente, atóxica, com capacidade
de 01 quilograma. Produto com no mínimo 06
meses de validade a contar a partir da data de
entrega. Apresentar amostra.

45
SARDINHA EM LATA — sardinhas ao próprio
suco c/ óleo comestível, preparada com pescado
fresco, limpo, eviscerado, cozido, imersa em óleo
comestível. Ingredientes: sardinhas, água de
constituição (ao próprio suco), óleo comestível e
sal. Embalagem: em lata com revestimento
interno apropriado, vedada, isento de ferrugens e
substâncias nocivas, com peso líquido de 125
gramas. Na embalagem deve conter as seguintes
informações: identificação da empresa, peso,
46

data de validade, carimbo de inspeção estadual ou
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federal. Validade mínima de 6 meses a contar a
partir da data de entrega. Apresentar amostra.

SUCO DE FRUTA CONCENTRADO, sabor
caju, não fermentada, não alcoólica, sem adição
de açúcar, não diluída, através de processo
tecnológico

adequado. Embalagem:

Garrafa

vidro ou plástico com tampa rosqueável, de 500
mililitros. Validade mínima de 6 meses a contar
a partir da data de entrega. Apresentar amostra.

uND

5.000

uND

5.000

UND

1.200

PCT.

4.500

47,
SUCO DE FRUTA CONCENTRADO, sabor
uva, não fermentada, não alcoólica, sem adição
de açúcar, não diluída, através de processo
tecnológico

adequado.

Embalagem: Garrafa

vidro ou plástico com tampa rosqueavel e de 500
mililitros. Validade mínima de 6 meses a contar
a partir da data de entrega. Apresentar amostra.

VINAGRE
mililitros,

BRANCO
íntegras,

-

sem

garrafas
vazamento

de

500

e

que

contenham data de fabricação e validade produto com no mínimo 01 ano de validade a
contar a partir da data de entrega.

TAPIOCA -Tipo: 1, Classe: branca, quebrada.
Unidade de Fornecimento: pacote com 400g,
Características Adicionais: isentas de matérias
terrosas e parasitas, não poderá estar úmida,
fermentada ou rançosa, produto próprio para
consumo humano e em conformidade com a
legislação em vigor. Validade mínima de 6 meses
a contar a partir da data de entrega. Apresentar
amostra.

VALOR TOTAL DO LOTE
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LOTE 4
DESCRIÇÃO

ITEM

UND

QUANT

KG

3.000

KG

2.000

ABOBORA- Comum, Fruto de tamanho
grande

limpa,

de

primeira

e

acondicionada de forma a evitar danos
físicos, apresentando-se íntegras com
grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e
a conservação em condições adequadas
para o consumo. Ausência de parasitas,
sujidades, larvas e corpos estranhos
01

aderidos à casca, com características
íntegras

e

de

primeira

qualidade.

Podendo ser orgânico. Acondicionado
em sacos ou caixas plásticas com loa 50
Kg — cada unidade contendo cerca de 2,0
a 5,0 kg. O produto devera estar em
conformidade com as normas e/ou
legislação vigente da ANVISA e da
Comissão Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos - CNNPA.
AMENDOIM —tipo 1. Cru; grãos inteiros,
com casca; sãos, limpos e de primeira
02

qualidade; sem fermentação e Mofo;
isento de sujidades, parasitas, larvas e
de substâncias nocivas; embalado em

VLR.UNIT

VLR.TOTAL
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~ar"'

sacas de plástica, resistente, com 25 ou
50kg. O produto deverá estar em
conformidade com as normas e/ou
legislação vigente, RESOLUÇÃO-RE Ne
1.303, DE 11 DE maio de 2017.
ALHO- bulbo de tamanho médio, com
características íntegras e de primeira
qualidade; isentos de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos estranhos

KG

aderidos à casca. Não deve apresentar
lesões

quaisquer

origem

de

física,

mecânica ou biológica. Podendo ser
03

orgânico. Acondicionado em sacos de
nylon ou caixas de papelão, contendo 10
kg.

O

produto

devera

estar

1.000

em

conformidade com as normas e/ou
legislação vigente da ANVISA e da
Comissão Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos - CNNPA.
BANANA DA PRATA- Fruto médio,
limpo

e

em

caixas

plásticas,

acondicionado de forma a evitar danos
físicos,

mecânicos

ou

biológicos;

íntegro, limpo, de vez (por amadurecer),
apresentando grau de maturação tal
que
04

lhe

manipulação,

permita
o

suportar

transporte

e

a
a

conservação em condições adequadas
para o consumo. Ausência de parasitas,
sujidades, larvas e corpos estranhos
aderidos à casca. Podendo ser orgânico.
Cada unidade contendo cerca de 120g.
Sendo lkg + ou — 10 ou 12 bananas. O
produto devera estar em conformidade

DZ

2.000
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com as normas e/ou legislação vigente
da ANVISA e da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos CNNPA.
BATATA INGLESA- Tubérculo no estado
in natura, genuínas, sãs, de primeira
qualidade,

lavado

ou

coloração

uniforme;

escovado,
isentos

de

sujidades, insetos, parasitas, larvas e
corpos estranhos aderidos à casca. Não
deve apresentar quaisquer lesões de
05

origem física, mecânica ou biológica.

KG

3.000

KG

1.200

Podendo ser orgânico. Acondicionado
em sacos de nylon, contendo 10 a 50 kg.
O

produto

devera

estar

em

conformidade com as normas e/ou
legislação vigente da ANVISA e da
Comissão Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos - CNNPA.
CEBOLA BRANCA- bulbo de tamanho
médio, com características íntegras e de
primeira

qualidade;

isentos

de

sujidades, insetos, parasitas, larvas e
corpos estranhos aderidos à casca. Não
deve apresentar quaisquer lesões de
06

origem física, mecânica ou biológica.
Podendo ser orgânico.
Acondicionada

em

sacos de nylon,

contendo loa 50 kg. O produto devera
estar em conformidade com as normas
e/ou legislação vigente da ANVISA e da
Comissão Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos - CNNPA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO
Largo da Liberdade, s/n, Rafael Jambeiro/BA — CEP 44.520-000
FONE: (75) 3680-2122 / FAX: (75) 3680-2141
CNPJ: 13.195.862/0001-69

CENOURA- raiz tuberosa, suculenta, de

KG

tamanho médio no estado in natura,
genuínas, sãs, de primeira qualidade,
escovada, coloração uniforme; isentas
de sujidades, insetos, parasitas, larvas e
corpos estranhos aderidos à superfície
externa. Não deve apresentar quaisquer
07

3.000

lesões de origem física. Acondicionada
em sacos de nylon, contendo 10 a 50 kg.
O

produto

estar

devera

em

conformidade com as normas e/ou
legislação vigente da ANVISA e da
Comissão Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos - CNNPA.
COENTRO- hortaliça fresca, com folhas
íntegras e de primeira qualidade; limpa,
lavada

ou

escovada,

coloração

uniforme; isenta de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos estranhos
aderidos à superfície externa. Não deve
2.000

apresentar quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica. Podendo
08

ser orgânico. Acondicionada em caixas

UND

plásticos contendo 1 a 3 kg, separadas
em maços de 100-120g cada. O produto
devera estar em conformidade com as
normas e/ou legislação vigente da
ANVISA e da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos CNNPA.
CHUCHU- Fruto de tamanho médio, com
09

características integras e de primeira
qualidade;

lavado

coloração

uniforme;

ou

escovado,
isentos

de

KG

1.500
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(por amadurecer) e coloração uniforme
apresentando grau de maturação tal
que

suportar

permita

lhe

manipulação,

transporte

o

a

e

a

conservação em condições adequadas
para o consumo; isento de sujidades,
parasitas,

insetos,

larvas

e

corpos

estranhos aderidos à superfície externa,
e

de

origem

Não

orgânica.

deve

apresentar quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica. Podendo
ser orgânico. Sacos de nylon, contendo
10 a 50 kg. O produto devera estar em
conformidade com as normas e/ou
legislação vigente da ANVISA e da
Comissão Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos - CNNPA.
MAÇÃ- fruto de tamanho médio, com
características íntegras e de primeira
qualidade;

fresco,

limpo,

coloração

uniforme; aroma, cor e sabor típicos da
espécie,

de

grau

apresentando

maturação tal que lhe permita suportar
a

manipulação,

o

transporte

e

a

conservação em condições adequadas
12

para o consumo; isento de sujidades,
insetos,

parasitas,

larvas

e

corpos

estranhos aderidos à superfície externa.
Não deve apresentar quaisquer lesões
de origem física, mecânica ou biológica.
Podendo
papelão

ser

orgânico.

contendo

48

Caixas

de

unidades.

O

produto devera estar em conformidade
com as normas e/ou legislação vigente
da ANVISA e da Comissão Nacional de

CX

65
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Normas e Padrões para Alimentos CNNPA.
MAMÃO HAVAI - fruto de tamanho
médio, com características integras e de
primeira qualidade; fresco, de vez (por
amadurecer),
uniforme,

limpo,

apresentando

coloração
de

grau

maturação tal que lhe permita suportar
a

manipulação,

o

transporte

e

a

conservação em condições adequadas
para o consumo; aroma, cor e sabor
típicos da espécie; isento de sujidades,
13

insetos,

parasitas,

larvas

e

corpos

KG

2.000

KG

3.000

estranhos aderidos à superfície externa.
Não deve apresentar quaisquer lesões
de origem física, mecânica ou biológica.
Podendo ser orgânico. Caixas plásticas —
cada unidade contendo cerca de 1,5 a
2,5 kg. O produto devera estar em
conformidade com as normas e/ou
legislação vigente da ANVISA e da
Comissão Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos - CNNPA.
MANGA- fruto de primeira, in natura,
pesando aproximadamente 200-300 g
com grau de maturação que permita
suportar a manipulação, o transporte e
a conservação e, condições adequadas
14

para o consumo, ausência de sujidades,
parasitas e larvas. O produto devera
estar em conformidade com as normas
e/ou legislação vigente da ANVISA e da
Comissão Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos - CNNPA.
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MARACUJÁ- Variedades Comum, Azedo
ou do Mato, fruto de tamanho médio,
com

características

íntegras
fresco,

qualidade;

primeira

e

de

limpo,

coloração uniforme; aroma, cor e sabor
típicos da espécie, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e
a conservação em condições adequadas
para o consumo; isento de sujidades,
15

larvas

parasitas,

insetos,

e

corpos

KG

2.500

KG

1.000

estranhos aderidos à superfície externa.
Não deve apresentar quaisquer lesões
de origem física, mecânica ou biológica.
Podendo ser orgânico. Acondicionado
em sacos plásticos contendo loa 50 kg.
O

produto

devera

em

estar

conformidade com as normas e/ou
legislação vigente da ANVISA e da
Comissão Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos - CNNPA.
MELANCIA- Fruta in natura, deve ter
casca firme, lustrosa e resistente, de cor
verde, rajada, suculenta e doce, sem
imperfeições

rachaduras.

e

Apresentando grau de maturação tal
que
16

lhe

manipulação,

permita
o

suportar

transporte

e

a
a

conservação em condições adequadas
para o consumo; aroma, cor e sabor
típicos da espécie; isento de sujidades,
insetos,

parasitas,

larvas

e

corpos

estranhos aderidos à superfície externa.
Não deve apresentar quaisquer lesões
de origem física, mecânica ou biológica.
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..filttJAine0'
O

produto

estar

devera

em

conformidade com as normas e/ou
legislação vigente da ANVISA e da
Comissão Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos - CNNPA
MILHO-in natura em espigas, novinho,
bem molinho, de 1é qualidade com
características íntegras; fresco, limpo,
coloração uniforme; aroma, cor e sabor
típicos da espécie, apresentando grau
de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e
a conservação em condições adequadas
para o consumo; isento de sujidades,
17

insetos,

parasitas,

larvas

e

corpos

Espigas

2.000

KG

1.000

estranhos aderidos à superfície externa.
Não deve apresentar quaisquer lesões
de origem física, mecânica ou biológica.
Acondicionado

em

sacos

plásticos

contendo 10 a 50 kg. O produto deverá
estar em conformidade com as normas
e/ou legislação vigente da ANVISA e da
Comissão Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos - CNNPA
PIMENTÃO - Fruto fresco de tamanho
médio, com características integras e de
primeira qualidade; verde, limpo; isento
de sujidades, insetos, parasitas, larvas e
18

corpos estranhos aderidos à superfície
externa. Não deve apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica ou
biológica.

ser

orgânico.

em caixas

ou sacos

Podendo

Acondicionado

plásticos contendo 1 a 3 kg. O produto
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devera estar em conformidade com as
normas e/ou legislação vigente da
ANVISA e da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos CNNPA.
QUIABO- In natura, tamanho uniforme,

cor

verde

macio.

firme,

Com

características íntegras apresentando
grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e
a conservação em condições adequadas
para o consumo; isento de sujidades,
insetos,
19

parasitas,

larvas

e

corpos

estranhos aderidos à superfície externa.

KG

1.000

KG

3.000

Não deve apresentar quaisquer lesões
de origem física, mecânica ou biológica.
O

produto

devera

estar

em

conformidade com as normas e/ou
legislação vigente da ANVISA e da
Comissão Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos - CNNPA
POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ: natural,

congelada, sem adição de açúcar e
conservantes. 01 (um) kg. Embalagem
com identificação do produto, marca do
fabricante,

prazo

de

validade

e

capacidade, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA. O produto deverá ter
registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde. Validade com
no mínimo 06 (seis) meses a partir da
data de entrega. Apresentar amostra

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO
Largo da Liberdade, s/n, Rafael Jambeiro/BA — CEP 44.520-000
FONE: (75) 3680-2122 / FAX: (75) 3680-2141
CNPJ: 13.195.862/0001-69

POLPA DE

FRUTA SABOR

CACAU:

natural, congelada, sem adição de
açúcar e conservantes. 01 (um) kg.
Embalagem

com

identificação

do

produto, marca do fabricante, prazo de
validade e capacidade, de acordo com a
20

KG

2.000

KG

2.000

KG

2.000

Resolução 12/78 da CNNPA. O produto
deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
Validade com no mínimo 06 (seis)
meses a partir da data de entrega.
Apresentar amostra
POLPA

DE

FRUTA

SABOR

UMBU:

natural, congelada, sem adição de
açúcar e conservantes. 01 (um) kg.
Embalagem

com

identificação

do

produto, marca do fabricante, prazo de
validade e capacidade, de acordo com a
21

Resolução 12/78 da CNNPA. O produto
deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
Validade com no mínimo 06 (seis)
meses a partir da data de entrega.
Apresentar amostra
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA:

natural, congelada, sem adição de
açúcar e conservantes. 01 (um) kg.
Embalagem
22

com

identificação

do

produto, marca do fabricante, prazo de
validade e capacidade, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA. O produto
deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
Validade com no mínimo 06 (seis)

-11
J 1P
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meses a partir da data de entrega.
Apresentar amostra
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ:

natural, congelada, sem adição de
açúcar e conservantes. 01 (um) kg.
Embalagem

com

do

identificação

produto, marca do fabricante, prazo de
validade e capacidade, de acordo com a
23

Resolução 12/78 da CNNPA. 0 produto

KG

2.000

KG

3.000

deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
Validade com no mínimo 06 (seis)
meses a partir da data de entrega.
Apresentar amostra
TOMATE- Fruto fresco de tamanho

médio, com características íntegras,
apresentando-se mesclado (maduro e
de vez) e de primeira qualidade; fresco,
uniforme;

coloração

limpo,

apresentando grau de maturação tal
que

lhe

manipulação,

permita
o

suportar

transporte

e

a
a

conservação em condições adequadas
24

para o consumo; isento de sujidades,
insetos,

parasitas,

larvas

e

corpos

estranhos aderidos à superfície externa.
Não deve apresentar quaisquer lesões
de origem física, mecânica ou biológica.
Podendo ser orgânico. Acondicionado
em sacos plásticos contendo 10 a 20 kg.
O

produto

devera

estar

em

conformidade com as normas e/ou
legislação vigente da ANVISA e da
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Comissão Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos - CNNPA.
VALOR TOTAL DO LOTE

CONDIÇÃO DE ENTREGA LOTE 03: os produtos devem estar de acordo com as normas da
Vigilância Sanitária quanto à produção, embalagem, rotulagem e informação nutricional, e
de acordo com as normas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA.
Os produtos devem ser entregues no Centro de Distribuição de merenda escolar as
segundas-feiras, no primeiro horário (8:00) devidamente embalados e apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo, sob pena de devolução no ato da entrega.
(60) dias

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA
Rafael Jambeiro,

de

de 2018.

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
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PREGÃO PRESENCIAL N° PP026/2019

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICOEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

ANEXO II

DECLARAÇÃO ME/EPP
Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos
estabelecidos no artigo 39 da Lei Complementar n9 123, de 14 de dezembro de 2006 e, que
essa Empresa está apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 48
da referida Lei.
CNPJ•
Nome da Empresa•

Local,

de

de

Nome da Empresa
Assinatura do Representante Legal

OBSERVAÇÕES:
1 - A apresentação desta declaração é obrigatória para as Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte
2 — Esta Declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada
pelo seu representante legal ou mandatário.
3 — Esta declaração deverá ser apresentada de forma avulsa, fora de qualquer dos envelopes
[Proposta de Preços ou de Habilitação).
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PREGÃO PRESENCIAL N° PP026/2019

ANEXO III

MODELO DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO
INTEIRO TEOR DO EDITAL

inscrito no
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.
portador (a) da Carteira de
DECLARA, sob as penas da
.
e do CPF n°

CNPJ n°

Identidade n°
legislação aplicável, por seu representante legal infra-assinado para cumprimento do
previsto no inciso VII do art. 42 da Lei n2 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, publicada no
DOU de 18 de julho de 2002 e para fins do Pregão Presencial n2 PP026/2019 do PODER
EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA, DECLARA que tem ciência dos termos
do presente edital e sabe ter cumprir plenamente os requisitos de habilitação exigidos do
Edital do Pregão em epígrafe, como a execução dos termos contratuais previstos para a sua
execução em caso de ser adjudicada.

Local,

de 2018.

de

Nome da empresa
Assinatura e carimbo do CNPJ

Obs.: Esta Declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação.
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PREGÃO PRESENCIAL N° PP026/2019

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGOS DE MENOR

inscrito
(nome da empresa)
(nome
, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.
no CNPJ n°
portador (a) da Carteira de Identidade n°
do representante legal)
, DECLARA, para fins do
e do CPF n°
disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Local e data,

de

de 2018.

Nome da Empresa
Assinatura e carimbo do CNPJ

Obs.: Esta Declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação.
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PREGÃO PRESENCIAL N° PP026/2019

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES

(Nome da Empresa), com cadastro no
(CNPJ), sito à
. .
Ministério da Fazenda, sob o número
, Declara, sob as penas
(endereço completo)
da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e contratação
com a administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local,

de

de 2018.

Nome da Empresa
Assinatura do responsável legal e carimbo do CNPJ

Obs.: Esta Declaraç'ão deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO
Largo da Liberdade, s/n, Rafael Jambeiro/BA — CEP 44.520-000
FONE: (75) 3680-2122 / FAX: (75) 3680-2141
CNPJ: 13.195.862/0001-69

PREGÃO PRESENCIAL N° PP026/2019
ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N.2

/2018

PROCESSO ADM N2

/2018
INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM
ENTRE SI O MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO E A
EMPRESA

O MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n2. 13.195.862/0001-69, com sede na Praça da Liberdade,
s/n, Centro, Rafael Jambeiro/BA, neste ato legalmente representado por seu Prefeito
Municipal, Senhor Marinalvo Fernandes Serra, brasileiro, casado, residente e domiciliado na
cidade de Rafael Jambeiro/BA, legalmente investido e no exercício pleno do mandato, a
seguir denominada simplesmente CONTRATANTE, e, do outro lado, a Empresa
, Inscrição Estadual n°
, inscrito sob o CNPJ n2
-Bahia, neste ato representado na forma dos seus
situado à Rua
, portador de documento de
Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Sr.
CONTRATADA, com
,
aqui
denominada
, emitido por SSP/
identidade n2.
base no Edital do PREGÃO PRESENCIAL N2 PP026/2019, e disposições da Lei Federal n2
10.520/2002, de 17.07.2002 subsidiariamente à Lei n2. 8.666/1993, de 21.06.1993 e suas
posteriores alterações, e Lei Complementar 123/2006, e resolvem celebrar o presente
Contrato de Fornecimento, mediante as cláusulas e condições seguintes:
I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
de acordo com as
Constitui objeto do presente
especificações constantes no Anexo Ido Edital do PREGÃO PRESENCIAL N. PP026/2019, que
independente de transcrição na integra neste instrumento.
§ 1° - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato,
acréscimos ou supressões no fornecimento de produtos objeto da presente licitação, de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei
n2. 8.666/93.
II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos das Dotações
Orçamentárias:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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III - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O valor total estimado deste contrato é de R$
para os gás oxigênios a serem fornecidos pela Contratada à contratante.

),

§ 1° - Em decorrência da vigência de novas bases da política monetária do país, a partir de
12 de julho de 1994, com a implantação da atual moeda - o REAL (R$), a ocorrência de
qualquer reajustamento de preços estará condicionada à eventualidade de virem a ser
editados, e passarem a viger, dispositivos legais específicos, incluindo a eventual
necessidade de reequilíbrio financeiro.
§ 2° - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e
despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e
outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel
cumprimento deste instrumento.
§ 3° - O pagamento será efetuado, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e devidamente
atestada a quantidade de oxigênio e/ou ar medicinal, fornecida no período com fechamento
a cada 30(trinta) dias, mediante as requisições recepcionadas pelo contratante.
§ 4° - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o
documento será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de
Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não seja considerado para efeito
de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.
IV - CLÁUSULA QUARTA - DO SERVIÇO
Os serviços serão prestados nos locais fornecidos no Anexo I do Edital.
V - CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO
O presente contrato tem sua vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da
assinatura, podendo ser prorrogado desde que observadas as disposições dos Parágrafos 12
e 2° do art. 57 da Lei 8.666/93.
VI - CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA OBRIGA-SE A:
Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos por pessoas não credenciadas,
paralisação ou interrupção da prestação dos serviços contratado, exceto quando isso ocorrer
por exigência da Contratante ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias
devidamente comunicadas à contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua
ocorrência;
VII - CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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Além das obrigações já previstas no presente contrato, a Contratante obriga-se a:
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver no Mural da sede da
Prefeitura Municipal de Rafael Jambeiros/BA, até o QUINTO DIA ÚTIL do mês seguinte ao da
sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a contar da referida assinatura,
conforme art. 61, §1.9 da Lei 8666/93.
VIII- CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará
o Contratado às sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa
em processo administrativo.
§ 1° - A inexecuçâo parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Rafael Jambeiros/BA
e registro junto a banco de dados de outros entes federados e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
§ 22 - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites
máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, interuptos ou não,
pelo não fornecimento Contratado;
II - 0,7% (sete décimos por cento) ao dia de atraso, interuptos ou não, pelo não fornecimento
Contratado;
§ 32 - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue
com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.
§ 42 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
IX - CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as prevista na Lei n2. 8666/93.
O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no
art. 78 da Lei 8.666/93.
Parágrafo Único - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei
8.666/93, não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização.
X - CLÁUSULA DÉCIMA - COBRANÇA JUDICIAL
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As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução,
constituindo este Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta,
mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO
As partes elegem o Foro do Município de Castro Alves/BA, que prevalecerá sobre qualquer
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de
igual teor e forma, na presença dos que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Rafael Jambeiro,

de

de 2019.

Marinalvo Fernandes Serra
(Representante da Empresa Contratada)
Prefeito Municipal de Rafael Jambeiro
TESTEMUNHAS:

Nome
CPF

Nome
CPF

