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Prefeitura Municipal de
Araci publica:
• Aviso de Pregão Presencial para Sistema de Registro de Preço SRP
007/2019 - Objeto: Registro de preço para futura Prestação de serviços
com o feitio de refeições (almoço e janta) a ser fornecido na sede deste
município para atender as secretarias municipais.
• Edital de Licitação Pregão Presencial para Registro de Preço Nº
007/2019 SRP - Objeto: Registro de preços para futuras prestações de
serviços com o feitio de refeições na sede deste municipio (almoço e
janta) para atender as secretarias municipais, conforme anexo I.
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Aviso de Licitação - Pregão Presencial Num: SRP007/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
CNPJ N: 14.232.086/0001-92
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2019
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Araci - BA realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO nº 007/2019, em 06/06/2019 às 09hs, em sua sede. Objeto: Registro de
preço para futura Prestação de serviços com o feitio de refeições (ALMOÇO E JANTA) a ser fornecido na SEDE deste
município para atender as secretarias municipais. O Edital está disponível no site www.araci.ba.io.org.br (diário oficial) ou
por e-mail pregaoaraci@gmail.com ou na sede da Prefeitura, das 08hs às 12hs, na Pç Nossa Srª da Conceição, s/n,
centro, Araci - BA, Cleidiane Ferreira Lima - Pregoeira Oficial.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
PARA REGISTRO DE PREÇO
Nº 007/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

REGISTRO DE PREÇO PARA
FUTURA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM O FEITIO DE
REFEIÇÕES NASEDE DESTE
MUNICIPIO
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: licitacaoaraci@yahoo.com.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: +RKWXD8JTX3AFDMKFZE3YQ

Esta edição encontra-se no site: www.araci.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Segunda-feira
27 de Maio de 2019
4 - Ano - Nº 3717

Araci

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

2

ESTADO DA BAHIA

CNPJ nº 14.232.086/0001-92

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOPARA SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2019SRP
1. Regência Legal:
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais ns° 10.520/02 e
8.666/93, no que for pertinente, além dos Decretos Municipais nsº. 204/2014 E Nº 828/2014 E LEI
COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 006/2010
PRCOESSO ADMINISTRATIVO Nº 0428/2019
2. Unidades Interessadas
Secretaria Municipal de Administração – Órgão Gerenciador
- Secretaria de Governo,
Administração, Finanças e Planejamento – Educação e Cultura – Agricultura – Saúde Infraestrutura – Gabinete
3. Regime de Execução/Modalidade
Indireta/Pregão Presencial Para Sistema de Registro de Preçon° 007/2019SRP
4. Tipo de Licitação
Menor Preço: ( ) Por item

( X ) Por lote

(

) Global

5. Forma de Fornecimento:
( ) Única
( X ) Parcelada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

6. Objeto
Registro de preços para FUTURAS prestações de serviços COM O FEITIO DE
REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICIPIO (ALMOÇO E JANTA) PARA ATENDER AS
SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme anexo I.
7. Local, data e horário do recebimento das propostas de preço, documentos relativos à
habilitação e início da abertura dos envelopes.
Local: Sala da CPL, no Prédio da Prefeitura, localizada a Praça Nossa Senhora da Conceição, nº
centro – Araci – Bahia – CEP 48.760.000
Data:06 de Junho de 2019Hora:09:00h
8. Dotações orçamentárias
DISPENSADA – SOMENTE NO ATO DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO
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9 - DO OBJETO
9.1 - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços dos gêneros relacionados no Anexo I,
observadas as especificações ali estabelecidas.
9.2 -O objeto da contratação foi caracterizado como de natureza comum, vez que, para seu
fornecimento e execução não se exige singularidades e complexidades, podendo ser avaliado e
quantificado objetivamente, de acordo com as especificações constantes deste edital e das planilhas
que dele faz partes integrantes.
9.3 - A existência de preços registrados não obriga o município a firmar as contratações, ficando
facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
10 – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
10.1 - O Registro de Preços terá validade de 12 meses, a contar da data da assinatura da Ata de
Registro de Preços, não sendo admitida prorrogação, durante o qual, os licitantes que tenham seus
preços registrados poderão ser convidados a firmar as contratações, conforme dispõe o art. 15, § 3º,
inciso III da Lei n.º 8.666/83.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

10.2 - A existência de Registro de Preços não obriga a municipalidade a firmar as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de procedimento específico para a aquisição
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições;
11 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
11.1 - Somente serão admitidas a participar da licitação as empresas que apresentarem os
interessados credenciados, que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste edital
e seus anexos e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.
11.2 - Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas
temporariamente de participar e de licitar com a Administração Pública Municipal ou ainda as
declaradas inidôneas, na forma das leis e regulamento citados neste Edital.
11.3 - Em consonância com as disposições legais retrocitadas fica impedida de participar desta
licitação e de contratar com a Administração Pública Municipal a pessoa jurídica constituída por
membros de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido penalidade de suspensão
do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal ou tenha sido declarada
inidônea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.
11.4 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou
condição, celebrar contratos com a Administração Pública Municipal direta ou indireta, por si ou
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como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais previstas em
lei.
12 - DO CREDENCIAMENTO
12.1 - O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira por um
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda no ato de
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento
equivalente, inclusive a declaração do contador quanto ao enquadramento do fornecedor nas
disposições dos arts. 42 a 45 da LC 123/2006 e 34 da Lei 11.488/2007.
12.2 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) 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;
b) tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular do qual constem
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do
correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do
mandante para a outorga.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

12.3 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto.
12.4 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.
12.5 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão
da licitante por ele representada, salvo autorização expressa da Pregoeira.
12.6 - Após o credenciamento, os licitantes deverão entregar a Pregoeira a declaração de pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação(anexos deste edital), os envelopes da
proposta de preços (envelope A) e dos documentos de habilitação (envelope B), não sendo mais
aceitas novas propostas.
13. PROPOSTA DE REGISTRO DE PREÇOS - ENVELOPE "A"
13.1 -A Proposta de Registro de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e
rubricado pelo representante legal da empresa ou por seu mandatário identificado como Proposta de
Preços, endereçada a Pregoeira.
13.2 - Estar datilografada ou impressa por processo eletrônico em uma via, sem emendas, rasuras
ou entrelinhas, devidamente datada e assinada.
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13.3 -A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente de
acordo com as exigências constantes deste Edital e do Anexo, não se admitindo propostas
alternativas, devendo ser apresentada com o respectivo preço total de cada LOTE, em moeda
corrente nacional (R$).
13.4 - A licitante deverá, ainda, anexar a proposta de preços contendo as especificações necessárias
à sua identificação, tais como: o nº do lote, a quantidade ofertada de cada item, a descrição
detalhada dos bens ofertados, bem assim o respectivo preço unitário do item/lote, que atendam às
especificações mínimas constantes no Projeto Básico/Termo de Referência (Anexo deste edital),
podendo ser apresentada, preferencialmente, conforme modelo sugestivo que consta do anexo II do
edital de licitação Pregão Presencial Para Sistema de Registro de Preço 007/2019SRP;
13.5 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;
b) número do processo e do Pregão para Registro de Preços;
c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da procedência, marca e modelo do
produto cotado, em conformidade com as especificações do - Anexo I deste Edital;
d) preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado
à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.
Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por
exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas,
relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.
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13.6 - Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerandose a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer custo financeiro para
o período de processamento das faturas.
13.7 - A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas
necessárias para o fornecimento e entrega do objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos,
encargos e contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes,
devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente às especificações do objeto licitado.
13.8 - O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data da apresentação da proposta.
13.9 - A responsabilidade quanto aos produtos ofertados é exclusivamente do licitante, que deverá
certificar-se se o mesmo atende as exigências do instrumento convocatório sob pena de, em caso
negativo, sofrer as sanções previstas na lei 8.666/93
13.10 - A(s) proposta(s) de preço(s) vencedora(s), contendo os catálogos e especificações
detalhadas do (s) objeto(s) ofertado(s), deverá(ão) ser formulada(s) e apresentada(s) na proposta
comercial, com preços atualizados em conformidade com os lances eventualmente ofertados, no
prazo de 01 (um) dia útil, após encerramento da sessão.
13.11 - A licitante deverá apresentar declaração expressa de que não estar impedida de licitar ou
contratar com a Administração Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: licitacaoaraci@yahoo.com.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: +RKWXD8JTX3AFDMKFZE3YQ

Esta edição encontra-se no site: www.araci.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Segunda-feira
27 de Maio de 2019
8 - Ano - Nº 3717

Araci

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

6

ESTADO DA BAHIA

CNPJ nº 14.232.086/0001-92

dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob
controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas, conforme modelo do anexo
a este edital.
13.12 - Sendo constatado, mesmo após a contratação, que houve falsidade na retromencionada
declaração, a licitante ou contratada sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.
13.13 - O prazo de entrega será de 10 (dez) dias corridos, a contar da data da assinatura da SD
(Solicitação de Despesas).
14. HABILITAÇÃO - ENVELOPE “B”
14.1 -As licitantes deverão incluir no Envelope B – HABILITAÇÃO a seguinte documentação abaixo
que poderá ser apresentada em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do
original para ser autenticada pela Pregoeira ou sua equipe de apoio, em envelope lacrado, no qual
possam ser identificados o nome ou razão social, modalidade, número e data da licitação, além da
expressão Habilitação, podendo a Pregoeira, antes da homologação, solicitar o documento original
para verificação.
14.2 - Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
14.2.1 -A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação de registro público, no
caso de empresário individual, em se tratando de sociedades empresárias e simples, do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e no caso de sociedade por
ações, acompanhado da documentação pertinente à investidura de seus atuais administradores nos
respectivos cargos.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

14.2.2 - A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes Documentos:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante;
c) prova de regularidade junto à Fazenda Federal;
d)prova de regularidade relativa, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos/CND e
do Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FTGS/CRF.
e) a regularidade trabalhista será comprovada mediante a apresentação de prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, através de certidão negativa, ou positiva com
efeitos de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
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14.2.3 - Qualificação Técnica:será comprovada através da apresentação dos seguintes
documentos:
ATESTADO - Comprovação de experiência anterior da licitante, pertinente e compatível com o
objeto da licitação, através de atestados dos mais expressivos serviços realizados, concluídos ou
em execução, similares aos do objeto licitado, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público
ou privado.
a) Em caso de comprovação de aptidão fornecidos por empresa privada, é OBRIGATÓRIO,
que estejam anexadas nos atestados cópias das notas fiscais correspondentes;
a) Em caso de comprovação de aptidão fornecido de Órgãos Públicos, é OBRIGATÓRIO, que
estejam anexadas nos atestados, cópias dos contratos ou extratos dos contratos publicado no
Diário Oficial do Município correspondente.
14.2.3.1 – Alvará de vigilância sanitária municipal e de funcionamento, vigente.
14.2.4 - Qualificação econômico-financeira será feita mediante apresentação dos seguintes
documentos:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

A) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;
b) certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
14.2.5 - Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art.
7º da Constituição Federal, para os fins do disposto na Lei Federal n. 8.666/93 e 10.520/02, de que
não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor
de 16 anos, ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, conforme modelo constante do Anexo deste Edital.
14.3 - A empresa que deixar de apresentar a documentação de Habilitação exigida no presente
Edital, será automaticamente inabilitada com a conseqüente devolução da Proposta de Preços, não
se admitindo, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para a complementação desses
documentos, salvo se for enquadrada como micro ou pequena empresa beneficiada pela Lei
Complementar nº123/2006.
14.4 - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Pregoeira poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para apresentação de nova
documentação, conforme § 3º do Art. 48 da Lei n.º 8.666/93.
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14.5 - A Pregoeira conferirá o registro, bem como a validade de todos os documentos, constantes
neste item.

15 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
15.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO DO(S) LOTE(S).
15.1.1 - O licitante deverá ofertar preços para todos os itens componentes de cada LOTE;
15.1.2 - O Município poderá revogar itens do lote vencedor, se for o caso, cujo valor esteja com
preços excessivos, superfaturado ou, ainda, por interesse da Administração, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.
15.1.3 -A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão, com a
divulgação das propostas de preços recebidas e em consonância com as especificações e condições
detalhadas pelo edital.
15.1.4 -Não se considerará qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital.
15.1.5 - Os preços considerados inexequíveis ou superiores aos de mercado não serão registrados.
15.1.6 - Em cumprimento ao disposto no inciso X do artigo 40 da lei 8.666/93, o preço total máximo
aceitável para cada LOTE será o teto máximo estimativo obtido através de pesquisa de preços, de
posse da Pregoeira.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

15.2 -A Pregoeira selecionará a proposta de menor preço e aquelas que tenham apresentado
valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço (por
lote), ou na impossibilidade de obter-se pelo menos 03 (três) propostas nestas condições, serão
selecionadas as melhores propostas subseqüentes a de menor preço, quaisquer que sejam os
preços oferecidos, até o máximo de 03 (três), para participarem da sessão pública de lances verbais.
15.3 -No caso de empate entre duas ou mais propostas, a Pregoeira selecionará todas as propostas
em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
15.4 -Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando o
seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo a Pregoeira
negociar, visando obter preço melhor.
15.5 -Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, a Pregoeira poderá suspender a
sessão do pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o
recebimento de novas propostas.
15.6 - No caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante,
prevalecerá este último, e entre o valor unitário e o global prevalecerá o valor unitário, se for o caso.
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16. ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
16.1 -Após a classificação das propostas, a Pregoeira fará a divulgação, convocando os proponentes
para apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta selecionada de maior preço e
seguido dos demais, de forma sucessiva e distinta em ordem decrescente.
16.2 -Somente serão admitidos lances verbaiscujos valores se situem abaixo do menor valor
inicialmente proposto pelo mesmo licitante num percentual mínimo de 1 % (um por cento).
16.3 -A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo
licitante, para efeito de ordenação das propostas.
16.4 -Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita
de menor preço e o valor estimado para a contratação.
16.5 -Sendo aceitável a oferta, será verificado pela Pregoeira e Equipe de Apoio, o atendimento das
condições habilitatórias deste licitante, com base na documentação apresentada.
16.6 -Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste
Edital e seus anexos e/ou propuserem preços inexeqüíveis ou superfaturados para a Xxx, assim
considerados aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado, para a execução do objeto do
contrato.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

16.7 -Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e
licitantes presentes.
16.8 - Em caso de empate ficto, será assegurada, nos termos da Lei complementar nº 123/06, a
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do
regime diferenciado e favorecido, nos termos que se seguem:
16.8.1 - Entendem-se por empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à proposta
mais bem classificada.
16.8.2 - Nesta hipótese, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
16.8.3 - O direito a ofertar proposta de preço inferior somente será deferido às licitantes que estejam
presentes na sessão e deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento
dos lances, sob pena de preclusão.
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16.8.4 - A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte sujeitas ao regime da Lei Complementar nº 123/06 não implica a
inabilitação automática da licitante.
16.9 - Sempre que houver sorteio deverá ser lavrada ata específica.
16.10 - Sendo aceitável a proposta de menor preço, a Pregoeira dará início à fase de habilitação
com a abertura do envelope contendo a documentação do proponente da melhor oferta, confirmando
as suas condições de habilitação.
16.11 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, pela Pregoeira, com a posterior homologação
do resultado pelo Prefeito do Município.
16.12 - Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do Edital, a
Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a
ele adjudicado o objeto deste Edital com a posterior homologação do resultado pelo Prefeito do
Município.
16.13 - A Pregoeira, juntamente com a equipe de apoio, lavrará ata circunstanciada da sessão, na
qual serão registrados, dentre outros, os seguintes elementos: os licitantes credenciados; as
propostas escritas e os lances verbais apresentados, na ordem de classificação; a análise da
documentação exigida para habilitação; os recursos interpostos e demais ocorrências relevantes.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

16.14 - Serão registrados em Ata todos os preços propostos pelos licitantes habilitados, de acordo
com a ordem de classificação obtida, em conformidade com o tipo de licitação definido neste edital,
desde que atenda a todos os requisitos exigidos para o pleno atendimento às condições deste
instrumento, podendo ser registrados vários preços para o mesmo material ou serviço, sendo
obrigatória a publicação apenas do primeiro, nos termos do art. 8º do Decreto Estadual nº 9.457/05.
16.15 - Em nenhuma hipótese os preços cotados que se apresentarem superiores aos de mercado
serão registrados.
16.16 - A cada 90 (noventa) dias poderá repetir-se apenas o julgamento de preços após convocação
de todos os habilitados mediante aviso publicado no Diário Oficial do Município e envio de
comunicação escrita para apresentação de novas Propostas de Preços. A ADMINISTRAÇÃO
comporá novo quadro de Registro de Preços, atualizando-o de acordo com as novas propostas
apresentadas.
17.DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS
17.1 – Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital, devendo protocolar o pedido até 05
(cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de Habilitação, em conformidade
com o § 1º do art. 41 da Lei n.º 8.666/93.
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17.2 - Em se tratando de licitante, a impugnação ao presente Edital deverá ser protocolada até 02
(dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de Habilitação, em
conformidade com o § 2º do art. 41 da Lei n.º 8.666/93.
17.3 - Dos recursos interpostos será dado conhecimento a todas as empresas participantes, que
poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
17.4 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente
a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando
as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias,
que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos autos.
17.5 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito
de recurso e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
17.6 - Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente.
17.7 - A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis
para decidir o recurso.
17.8 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

17.9 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento e determinará a convocação dos beneficiários para a
assinatura da Ata de Registro de Preços.
18. DAS CONTRATAÇÕES
18.1 - Publicado o julgamento e a classificação dos preços e decorridos 5 (cinco) dias úteis sem
interposição de recurso, a licitação será adjudicado pela autoridade competente e publicada no
Diário Oficial do Município.
18.2 - Adjudicada a licitação, todos os licitantes que tiveram seus preços registrados deverão assinar
a Ata de Registro de Preços na Secretaria de Governo, Administração, Finanças e Planejamento do
Município – Órgão Gerenciador, dentro do prazo de até 05 (Cinco) dias corridos, a contar da data da
publicação do Termo de Homologação pela Autoridade Superior, podendo tal prazo ser prorrogado,
por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Administração.
18.3 - Para a assinatura da Ata de Registro de Preços e da Solicitação de Despesas – SD, a
empresa deverá representar-se por:
a) sócio que detenha poderes de assinar a citada ata, devendo apresentar cópia autenticada do
contrato social e suas alterações que envolvam sua representação legal, ou;
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: licitacaoaraci@yahoo.com.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: +RKWXD8JTX3AFDMKFZE3YQ

Esta edição encontra-se no site: www.araci.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Segunda-feira
27 de Maio de 2019
14 - Ano - Nº 3717

Araci

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

12

ESTADO DA BAHIA

CNPJ nº 14.232.086/0001-92

b) procurador com poderes específicos, devendo apresentar instrumento público ou particular de
mandato, este último com firma reconhecida, outorgando poderes ao signatário da ata e/ou da
contratação, quando não se tratar de sócio autorizado através do contrato social.
18.4 - A licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será
excluída.
18.5 - Colhidas as assinaturas, o Órgão Gerenciador providenciará a imediata publicação da ata e,
se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o subitem anterior.
18.6 - Às microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do regime diferenciado e
favorecido da Lei Complementar nº 123/06, que se sagrem vencedoras do certame e que contem
com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
18.7 - A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à
contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, assegurando-se às microempresas e empresas de pequeno porte em situação de
empate o exercício do direito de preferência.
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18.8 - Na hipótese da não-contratação das microempresas e empresas de pequeno porte, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame
18.9 - Os fornecedores de bens incluídos na ata de registro de preços estarão obrigados a celebrar
os contratos que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos
anexos e na própria Ata.
18.10 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação
relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em
igualdade de condições.
18.11 - Para instruir a formalização dos contratos ou instrumento equivalente, o fornecedor do bem
deverá providenciar e encaminhar ao órgão contratante, no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da
data da convocação, certidões negativas de débitos para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) e certidões negativas de tributos e contribuições federais, expedidas pela Secretaria
da Receita Federal e pela Procuradoria da Fazenda Nacional, sob pena de a contratação não se
concretizar.
18.12 - Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro
estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da apresentação das
mesmas.
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18.13 - A Ata de Registro de Preços obedecerá a Minuta do Anexo II deste Edital
19. – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
19.1. Não havendo a manifestação de recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto da licitação à
proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
19.2. Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade superior adjudicará o objeto licitado ao licitante vencedor,
homologando, em seguida, o procedimento licitatório.
19.3. A adjudicação e a homologação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.
20. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
20.1 - Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito
em conta corrente, no prazo não superior a 08 (oito) dias, contados da data de verificação do
adimplemento de cada parcela, o que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias.
20.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua
regularização por parte da contratada.
20.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu
vencimento ocorrerá 02 dias após a data de sua apresentação válida.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

20.4 - A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração em caso de mora, será
calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, à razão de
0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados "pro rata tempore" em relação ao atraso verificado.
21. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
21.1 Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à
Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.
21.2 – A refeição deverá ser entregues no local e prazo constantes da SD – Solicitação de Despesas
e o recebimento e a conferência será efetuado pelas Unidades Administrativas solicitantes, que,
depois de verificados o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o atestado de
recebimento definitivo ou recebimento provisório, no caso de entrega parcial.
21.3. –as refeições serão entregues nos locais indicados na SD, mediante Termo de Recebimento
Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.
21.4 - O Contratante solicitará por escrito e dentro do prazo do Registro de Preços os quantitativos
de refeições de acordo com suas necessidades e respeitados a capacidade de fornecimento do
licitante e os limites máximos estabelecidos neste Edital.
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21.5 - Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o
nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de
Segurança Pública, do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.
21.6 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição
ou
rescindindo
a
contratação,
sem
prejuízo
das
penalidades
cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da
Administração, no prazo máximo de 02 dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação
do Contratante, no prazo máximo de 02 dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado.
21.7 A EMPERSA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE ESTABELECIMENTO PRÓPRIO, COM
ESPAÇO PARA ACOMODAR NO MINIMO 20 PESSOAS, COM CADEIRAS E MESAS, EM UM
RAIO DE ATÉ 2KM DA SEDE DO MUNICIPIO.
22. PENALIDADES
22.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no instrumento
contratual sujeitará o Contratado às sanções previstas nas leis que regem este edital.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

22.2 - A inexecução, parcial ou total, da Solicitação de Despesas – SD ensejará a suspensão ou a
imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
22.3 - inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o
contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos
os seguintes limites máximos:
I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o
contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada
dia subseqüente ao trigésimo.
22.4 - A Administração Municipal se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à
contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das
condições estipuladas no contrato.
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22.5 - As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá
o Contratado da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

23. RESCISÃO CONTRATUAL E SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DO REGISTRO
23.1 - Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente quando se
tornarem superiores aos praticados no mercado ou por razões de interesse público devidamente
fundamentado.
23.2 - A inexecução, total ou parcial, do Contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais e as previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e 10.520/02.
23.3 - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas os
incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
23.4 - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93
não cabe a Contratado direito a qualquer indenização.
23.5 - O Registro do Fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de
05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação, em quando:
a) o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital;
b) o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o Contrato decorrente do Registro de Preço;
c) o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do Contrato, decorrente do Registro de Preço,
por um dos motivos elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

24. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei n.º 8.666/93.
25. DISPOSIÇÕES GERAIS
25.1 - A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a Pregoeira,
se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
25.2 - Os encargos de natureza tributárias, sociais e parafiscais são de exclusiva responsabilidade
da empresa contratada.
25.3 - É facultada aa Pregoeira ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, inclusive
a juntada posterior de documentos, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, cujo conteúdo retrate
situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da proposta, sendo que os erros
materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado da Pregoeira.
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25.4 - A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e
condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
25.5 - A Pregoeira poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover
o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos, através de comunicação
publicada no Diário Oficial do Município, com envio de e-mail e fax ao fornecedor, prevalecendo o
primeiro veículo de divulgação para a hipótese de não ser possível a intimação/convocação pelos
outros meios.
25.6 - A Pregoeira, no interesse da administração poderá relevar falhas meramente formais
constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou
contrariem a legislação pertinente.
25.7 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca
de Araci, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
25.8 - As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta
licitação serão prestadas pela Pregoeira e sua equipe de apoio através dos telefones: 75 3266 2146
ou pelo site www.araci.ba.io.org.br
25.9 - Os casos omissos serão dirimidos pela Pregoeira, com observância da legislação em vigor,
considerando as disposições das Leis Federais nº. 10.520/02 e 8.666/93, bem como, do Decreto
Municipal n. 828/2014.
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25.10 - São partes indissociáveis deste Edital os seguintes anexos:
Anexo I – Termo de Referência/Projeto básico contendo a consolidação da solicitação de
todos os órgãos participantes – descrição e quantitativo do objeto
Anexo II – Modelo de Proposta de Preços
Anexo III – Declaração de servidor publico
Anexo IV – Minuta de ata de registro de preços
Anexo V – Modelo de Procuração para a Prática de Atos Concernentes ao Certame
Anexo VI – Minuta do contrato de registro de preços de materiais de construção, elétrico,
hidráulico, peças de veículos e máquinas pesadas e pneus e câmaras de ar visando a
manutenção das frotas e dos prédios públicos
Anexo VII –Modelo de declaraçãoda proteção ao trabalho do menor
Anexo VIII – Modelo de Declaração de Desimpedimento de Licitar
Anexo IX – Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de
Habilitação
Araci – BA, 27 de Maio de 2019.
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CLEIDIANE FERREIRA LIMA
Pregoeira Oficial
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2019
ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

1 - O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços com refeições (almoço e jantar) na sede deste municipio para atender as necessidades de
diversas secretarias deste município, conforme especificações contidas no anexo.
2.2 - O fornecimento/serviços serão prestados da seguinte forma:

1.1.

REFEIÇÃO (Almoço e Jantar):

1.1.1. A prestação de Serviços de fornecimento de refeições para profissionais da área de saúde de
plantão nos postos médicos, policiais em plantão carcerários, detentos, e funcionários em serviços
extraordinários, consultores, assessores, palestrantes, oficineiros, artistas, convidados e/ou
participantes de cursos, encontros, seminários, palestras, reuniões, etc. que virão a participar de
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

eventos Culturais e demais eventos a serem realizados pelos Departamento Solicitantes na ZONA
URBANA deste município, sendo almoço e janta preparados conforme as boas práticas de
fabricação e procedimentos operacionais estabelecidos na resolução RDC n° 275 de 21 de outubro
de 2002 da ANVISA, nos termos estabelecidos neste edital.

1.1.1.2. No cardápio deverá conter no mínimo os seguintes itens:
x

02 saladas: folhosa, verduras/legumes crus/cozidos;

x

01 prato principal: carne bovina ou carne suína ou frango preparados;

x

01 guarnição: massas variadas ou tubérculos refogados/preparados;

x

01 arroz: branco ou parbolizado cozido;

x

01 feijão: preto ou carioca cozido, ou feijão tropeiro.

x

01 copo de 300ml de suco da fruta (maracujá – abacaxi – caju ou goiaba)

1.1.1.3. As quantidades descritas acima são apenas referenciais para o cálculo de valor máximo da
presente licitação. A contratante pagará mensalmente as refeições efetivamente consumidas de
acordo com as solicitações.
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1.1.1.4. A contratante deverá efetuar a imediata correção das deficiências apontadas pelo
contratante com relação aos serviços contratados.
1.1.1.5. A contratante deverá informar com dois dias de antecedência a quantidade de refeições que
serão necessárias para os participantes, convidados, ou outroevento.

2.0 DA EMBALAGEM OU FORNECIMENTO EM RESTAURANTE

ESPECIFICAÇÕES DAS EMBALAGENS:
Embalagem de plástico:
x Dimensões/Capacidade: adequadas à quantidade marmitex;
x Composição: Polipropileno (PP);
x Fechamento: Selo em polipropileno (BOPP) inviolável com fechamento através de seladora ou
tampa em polipropileno (PP) com fechamento manual;
x Cor: Branco leitoso. ou
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Embalagem de isopor:
x Dimensões/Capacidade: adequada à quantidade marmitex;
x Composição: Poliestireno Espandido (EPS);
x Fechamento: Tampa de Poliestireno Espandido (EPS) com fechamento manual.
x Cor: Branca.

2.2 - Quando o fornecimento acontecer em estabelecimento próprio, o mesmo deverá
estar em perfeitas condições, de higiene, segurança e conter mesas e cadeiras
suficientes para comportar o numero de pessoas a serem atendidas, bem como
fornecer pratos, talheres e copos e demais condições necessárias para a execução do
objeto.
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DOS QUANTITATIVOS
LOTE 001 – REFEIÇÕES NA ZONA URBANA

FMAS EDUCAÇÃO GAB. SAÚDE INFRA. AGRIC. ADM

SECRETARIAS =
Item Descrição
TIPO
Almoço, composto UND
por
02
(duas)
guarnições (feijão,
arroz, macarrão),
com peso total
aproximado
de
300gr, 01 (um)
tipo de salada
cozida e salada
crua, com peso
1
aproximado
de
100gr, 01 (um)
tipo
de
carne
(frango, boi, peixe,
suíno e caprino),
com
peso
aproximado
de
280gr, totalizando
aproximadamente
680gr.

QTD

QTD

QTD

QTD

QTD

QTD

TOTAL

QTD GERAL
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1.350

200

5.000

590

1650

400

500

9.690
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
(papel timbrado)

A
Pregoeira Oficial
Prefeitura Municipal de Araci - BA
Modalidade de Licitação Número

(DADOS DA EMPRESA E DO REPRESENTANTE)
LOTE

DESCRIÇÃO

QTD.

TIPO

PREÇO
UNITÁRIO

VALOR TOTAL DO LOTE
VALOR TOTAL DO LOTE POR EXTENSO
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

PREÇO
TOTAL

R$
(

) DIAS

OBS:
A empresa.................................................. Declara que estão inclusas no valor cotado todas as despesas com
mão-de-obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e
comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos materiais em embalagens adequadas.
Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores
acima com a validade da proposta de 60 (sessenta) dias, e Prazo de entrega não superior a 48(quarenta e
oito) horas, conforme edital.
Obs.: Na apresentação da proposta a empresa deverá declarar a marca do produto cotado, caso não o faça, a
mesma será intimada pelo (a) Pregoeiro (a) a apresentar a marca do produto sob pena de desclassificação.

Local e data
_________________________________________
Carimbo da empresa/Assinatura do responsável
Obs. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos,
simbólicos, de valor zero ou inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou
vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.
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ANEXO III
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº _____/2019

MODELO DE DECLARAÇÃO
(TIMBRE DA EMPRESA)

A Empresa ____________________, inscrita no CNPJ nº __________________, com sede a
____________________, declara para os devidos fins e efeito, que em nossa empresa não possui,
sócio vinculado direta ou indiretamente a Prefeitura Municipal de ARACI – BA, bem como que exerça
cargo comissionados ou com vinculação a qualquer órgão de controle da municipalidade.
Por ser verdade, assino a presente
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

CIDADE/UF, data

Nome do Responsável legal da empresa
CPF

(DENTRO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO)
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ANEXO IV
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos dias...... do mês de .................. do ano .........., presente de um lado o Município de XXXXXXX,
por intermédio da Secretaria de Xxx – Órgão Gerenciador, neste ato representado pelo Senhor
Secretário XXXXXXXXXXX, devidamente autorizado pelo Decreto de Delegação de Competência,
publicado no DOM de 00/00/20xx, doravante denominado MUNICÍPIO, e do outro as empresas
......................................................,
nas
pessoas
dos
seus
representantes
legais,
Senhores............................, portadores dos documentos de identidade n°......, emitidos por........ e
dos CPF nº.............., com sede na ......................................, inscritas no CNPJ/MF sob os
números..................., simplesmente denominadas de FORNECEDOR(ES), firmam a presente ATA
DE REGISTROS DE PREÇOS, conforme decisão exarada no Processo Administrativo nº
...................., adjudicada e homologada às fls. .........., referente ao Pregão Presencial Para Sistema
de Registro de Preçonº ....., para Registro de Preços de materiais de construção, elétrico, hidráulico,
peças de veículos e máquinas pesadas e pneus e câmaras de ar visando a manutenção das frotas e
dos prédios públicos, relacionados no Anexo I e II do Edital, nos termos da Lei n.º 8.666/93, da Lei n°
10.520/02 e do Decreto Municipal n° 00, de XXXXXXXX de 2019, consoante as seguintes cláusulas
e condições:
1. DO OBJETO E PREÇO REGISTRADO
1.1 - O objeto desta Ata é o registro dos preços classificados no Pregão Presencial Para Sistema de
Registro de Preçonº......../20xx, conforme especificações e condições constantes neste instrumento,
no qual estão contemplados o prazo de execução e a estimativa das quantidades para a prestação
de serviços NO FEITIO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICIPIO (ALMOÇO E JANTAR) a
serem adquiridos pelas secretarias municipais, na medida das suas necessidades e segundo a
conveniência do serviço público, e que a este termo integram, como se transcritas.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

1.2 - O prazo de validade do Registro de Preços é de 12 meses contados a partir da data da
assinatura desta Ata, durante o qual os licitantes que tenham os seus preços registrados poderão ser
convidados a firmar as contratações, observadas as condições fixadas no edital e nas normas
pertinentes.
1.3 - A(s) contratação(ões) derivada(s) do registro obedecerão às condições da minuta de contrato
constante do Anexo V deste Instrumento.
1.4 - É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão
ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da
contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela
com terceiros.
1.5 - Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à
disposição da Xxx, para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que
necessitar, até o limite estabelecido.
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1.6 - A existência de preços registrados não obriga a Xxx a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações,
sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.
1.7 - O fornecedor ou prestador de serviços fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
constantes nesta Ata de Registro de Preço, os acréscimos ou supressões nos quantitativos
registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item
registrado.
1.8 - As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que seja resultado de acordo entre os
contratantes.
1.9 - Os preços registrados, na presente ata, são extraídos do item 7, da ata de julgamento, do
pregão presencial, acima referenciado, a saber:
Lote 1 – Vencedor
XXX

tem

nid.

Qtd.
Máxima
estimada

Objeto – Materiais de construção
V
alor
unitário
(R$)

Descrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Valor total do lote (R$)
Lote 2– Vencedor XXX

tem

nid.

Qtd.
Máxima
estimada

Objeto - Materiais elétricos
V
alor
unitário
(R$)

Descrição

Valor total do lote (R$)
2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para pagamento do fornecimento do material previsto nesta Ata correrão por conta das
Dotações Orçamentárias, discriminadas na Autorização para Fornecimento de Material –
SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD e no contrato, se houver.
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3. DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES
3.1 - Integram a presente Ata de Registro de Preços – ARP a Secretaria Municipal de Xxx, na
qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR, bem como as Secretarias de XX, xx e xxx, na qualidade de
ÓRGÃOS PARTICIPANTES.
3.2 - Qualquer órgão ou entidade de qualquer esfera da Xxx Pública Municipal poderá solicitar a
utilização da presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação em epígrafe,
observadas as exigências contidas no art. 15º do Decreto Municipal nº xxx/2019
4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
4.1 – O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Secretaria de Xxx, obriga-se a cumprir fielmente a
disposição constante no artigo 4º do Decreto Municipal nº xxx/2014.
5. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE E NÃO
PARTICIPANTE
5.1 - O ÓRGÃO PARTICIPANTE e o ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio
indicado, obrigam-se as condições previstas no art. 26º e ss. do Decreto Municipal nº 828/2014.
6. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

6.1 - O FORNECEDOR obriga-se a:
a) assinar a ARP e retirar a respectiva nota de empenho no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da convocação, no que couber;
b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do fornecimento a
outro órgão da Xxx Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar o
presente ARP;
c) entregar os materiais solicitados nos prazos estabelecidos nos termos do edital e seus anexos;
d) fornecer os materiais conforme especificações, marcas, e preços registrados na presente ARP;
e) entregar os materiais solicitado (s) no respectivo endereço do órgão participante ou não
participante da presente ARP;
f) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo
ÓRGÃO GERANCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;
g) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação de
habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
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h) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da
assinatura da presente ARP;
i) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante (s) e/ou a
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações
assumidas na presente ARP;
j) apresentar, quando da assinatura deste instrumento, planilha de formação de preços atualizada
contendo a distribuição proporcional dos valores finais ofertados na sessão de licitação, após os
lances, se for o caso;
k) manter, durante e vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
l) arcar com as despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos
trabalhistas, previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega.
5. DO PREÇO
5.1 - O preço de cada item encontra-se especificado no Anexo I do Edital.
5.2 - Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos,
taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão de obra especializada,
encargos sociais, xxx, lucros, equipamentos e transporte de material e de pessoal e qualquer
despesa acessória ou necessária, não especificada neste Edital.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

5.3 - O Município deverá verificar e aceitar as faturas emitidas pelo Fornecedor, recusando-as
quando inexatas.
6. DO REAJUSTE
6.1 - O prazo de validade comercial da proposta de preços é de 90 (noventa) dias corridos, a contar
da data da assinatura da Ata de Registro de Preços.
6.2 - Os preços sujeitos a controle oficial poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pela
“Xxx”.
6.3 - O disposto no item anterior aplica-se igualmente, aos casos de incidência de novos impostos ou
taxas e de alteração das alíquotas dos já existentes.
6.4 - O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização
dos preços vigentes através de solicitação formal ao órgão gerenciador, aqui representado pela
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX desde que acompanhado de documentos que comprovem a
procedência do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos
produtos, matérias-primas, componentes ou de outros documentos.
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6.5 - A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado.
7. DOS PRAZOS
7.1 - O Fornecedor deverá firmar as contratações decorrentes do Registro de Preços no prazo de até
02 dias corridos, a contar da convocação expedida pelo Município.
7.2 - O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 meses, a contar da assinatura da
presente Ata.
7.3 - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se
iniciam e vencem os prazos em dia de expediente na Xxx Pública Municipal. Quando ocorrer o
vencimento fora do dia útil, considerar-se-á o primeiro dia útil imediatamente subseqüente, sem
ônus.
7.4 - Após 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura da Ata, a Xxx poderá repetir o
julgamento dos preços, após convocação de todos os habilitados, mediante aviso publicado no
Diário Oficial do Município.
8. DO PAGAMENTO
8.1 - Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em
conta corrente, no prazo não superior a 08 (oito) dias, contados da data de verificação do
adimplemento de cada parcela, o que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

8.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua
regularização por parte da contratada.
8.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu
vencimento ocorrerá .... dias após a data de sua apresentação válida.
8.4 - O preço a ser pago será o vigente na data da apresentação da proposta inicial ou da nova
proposta apresentada quando da repetição do julgamento, independentemente do preço em vigor na
data da entrega.
8.5 - Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento
será solicitado, imediatamente para a substituição e/ou emissão de Nota de Correção e esse
intervalo de tempo não será considerado para efeito de atualização do valor contratado.
8.6 - O Município se compromete a efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos ao
Fornecedor.
8.7 - A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Xxx, em caso de mora, será calculada
considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a
variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
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9. DA CONTRATAÇÃO
9.1 - Como condição para celebração do contrato ou instrumento equivalente, o licitante deverá
manter, durante todo o prazo de validade do Registro de Preços todas as condições de habilitação
exigidas na licitação.
9.2 - As obrigações decorrentes do fornecimento do material constante do Registro de Preços a
serem firmadas entre o Município e o Fornecedor são as constantes desta Ata e da Autorização para
Fornecimento de Material - SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD, observando-se as condições
estabelecidas no Edital, seus anexos e na legislação vigente.
9.3 - O Município solicitará, por escrito e dentro do prazo de vigência do Registro de Preços, os
quantitativos dos bens de acordo com suas necessidades e respeitados os limites máximos
estabelecidos no Edital.
9.4 - Na hipótese do primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar ou não aceitar o
prazo e condições estabelecidas no contrato, poderão ser convocados os Fornecedores
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço.
9.5 - Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO poderá comprar de
mais de um Fornecedor registrado, segundo ordem de classificação, desde que razões de interesse
público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível
com o solicitado pelo Município, observado as condições do Edital e os preços registrados dos
demais Fornecedores.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

9.6 - O licitante obrigar-se-á a fornecer o objeto, para o qual foi classificado, durante o período da
revisão prevista para cada 90 (noventa) dias, até a publicação da homologação da revisão.
9.7 - O Município se compromete a prestar, verbalmente ou por escrito, ao Fornecedor informações
que visem esclarecer ou orientar o fiel cumprimento desta Ata e a providenciar a publicação
resumida do objeto deste instrumento no Diário Oficial do Município.
10. DA ENTREGA
10.1 –As refeições serão entregues no local e prazo indicados na SOLICITAÇÃO DE DESPESAS SD e recebidos por servidor responsável designado pela unidade administrativa equivalente da
unidade solicitante, o qual procederá a conferência, de forma imediata.
Parágrafo Primeiro – O recebimento do objeto aqui registrado só se dará após adotados, pelo
Município, todos os procedimentos previstos no art. 73, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.
Parágrafo Segundo – O Município rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de
fornecimento de material em desacordo com as especificações do objeto da licitação.
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10.2 - O Fornecedor se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e
pontualidade da entrega do material, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o
Município;
10.3 - Em caso de divergência entre a SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD e a Nota Fiscal/Fatura
ou entre os objetos efetivamente entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los
imediatamente, para adoção das providências cabíveis.
10.4 - O prazo de entrega será de até 02 dias corridos, contados a partir da assinatura da
SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD pelo Fornecedor.
10.5- O fornecimento do material somente será considerado concluído mediante a emissão de atesto
na Nota Fiscal, expedido pelo setor de recebimento de material, através do carimbo padrão.
10.6 - O prazo estabelecido no item 8.4 poderá ser prorrogado, quando solicitado pelo Fornecedor e
desde que ocorra motivo justificado, comprovado e aceito pela Xxx.
10.7 - O Fornecedor se comprometerá em manter durante toda a execução deste instrumento, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no Edital.
11. DAS PENALIDADES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

11.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas na Ata, sujeitará o
Fornecedor às sanções previstas nas legislações que regem o edital, sendo, contudo, garantida a
prévia e ampla defesa em processo administrativo.
11.2 - A inexecução, parcial ou total, do Contrato ou da Autorização para Fornecimento de Material SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD, ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com a Xxx Pública e multa, de acordo com a gravidade da
infração.
11.3 - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o
Contrato ou a Autorização para Fornecimento de Material - SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD,
dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada
dia subseqüente ao trigésimo dia.
11.4 - O Município se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao Fornecedor o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas na Ata.
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11.5 - As multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
Fornecedor da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
11.6 - Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o Fornecedor sujeitar-se-á às penalidades
de impedimento temporário de licitar com a Xxx Pública e de declaração de inidoneidade que
poderão ser cumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão da Ata e cancelamento do registro.
11.7 - A recusa injustificada do Fornecedor em assinar a Ata de Registro, dentro do prazo previsto,
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades cabíveis.
11.8 - O Fornecedor se comprometerá a ressarcir ao Município o equivalente a todos os danos
decorrentes de atraso, paralisação ou interrupção da entrega do material, exceto quando isto ocorrer
por exigência do Município ou, ainda, por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão
ser devidamente comunicadas ao Município no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua
ocorrência.
11.9 - O Fornecedor manterá sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mãode-obra para execução completa e eficiente do objeto deste instrumento;
11. DA RESCISÃO CONTRATUAL
11.1 - Constituem motivos de rescisão do Contrato, as hipóteses elencadas no Art. 78, da Lei n.º
8.666/93.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

11.2 - Caso o Município não utilize a prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério,
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor
cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções
previstas no Edital.
11.3 - A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições previstas no Art.
79 da Lei n.º 8.666/93.
11.4 - O Fornecedor reconhece os direitos do Município nos casos de rescisão previstos nos Arts. 77
a 80 da Lei n.º 8.666/93.
12. DA COBRANÇA JUDICIAL
11.1 - As importâncias devidas pelo Fornecedor serão cobradas através de processos de execução,
ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
13. DA FISCALIZAÇÃO
13.1 - A fiscalização do objeto deste instrumento será exercida pela
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13.2 - Em caso de divergência entre a SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD e a Nota Fiscal/Fatura
ou entre os produtos efetivamente entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los
imediatamente, sendo a ocorrência comunicada a SSA para adoção das providências cabíveis.
13.3 - A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização por parte do Município não eximirá o
Fornecedor da total responsabilidade na execução deste fornecimento.
14. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
14.1. O Fornecedor se obriga a proceder ao fornecimento do material, objeto deste instrumento na
conformidade do constante no Edital, e que, com seus anexos, integra este termo,
independentemente da transcrição, para todos os fins e efeitos legais.
15.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. O Município não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Fornecedor com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente instrumento.
15. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
15.1. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão
gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

15.2. O registro do Fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa em processo
administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação,
quando:
I – o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital, na Ata de Registro de Preços,
Autorização para Fornecimento de Material e Contrato;
II - o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços;
III - o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato, decorrente do Registro de Preços,
por um dos motivos elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
15.3. Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente nas seguintes
hipóteses:
I - quando se tornarem superiores aos praticados pelo mercado;
II - por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
15.4. A comunicação do cancelamento do registro do Fornecedor, será feita por escrito, juntando-se
o comprovante de recebimento nos autos que deram origem ao registro.
15.5. No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da data da publicação.
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15.6. O Fornecedor poderá pedir o cancelamento do preço registrado, mediante solicitação por
escrito, desde que comprove estar definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as
exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.
15.7. A solicitação do Fornecedor para cancelamento do Registro de Preços não o desobriga do
Fornecimento dos produtos até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas no
instrumento convocatório e na presente Ata.
15.8. Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para a aquisição
dos bens constantes do Registro de Preços.
16. DO FORO
16.1. Fica eleito o foro da comarca de XXXX, Estado da Bahia, para dirimir eventuais conflitos
originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a qualquer outro por mais
privilegiado que possa ser.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual
teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.
XXXX, ... de ................ de 20xx.
Assinaturas:
___________________________ _________________________
Contratante
_________________________
Fornecedor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

_________________________
Fornecedor
__________________________
Fornecedor
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ANEXO V
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
007/2019SRP

Através
do
presente
instrumento,
nomeamos
e
constituímos
o(a)
Senhor(a)
....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de
Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas
do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ..................................................., nº
................. como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos
relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos,
negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar
quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc).
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Município _____de __________________ de 20__.

________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO VI

MINUTA DO CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
PARA FUTURAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM
xxxx
Modalidade de Licitação Número

O MUNICÍPIO DE ARACI, ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito Público, com endereço e
nº de CNPJ, indicados no rodapé, neste ato representado.............., portador da cédula de identidade
nº e CPF nº............, com endereço na...........................e a empresa....................CNPJ/MF
nº______inscrição estadual nº_____sediada na_________, por seu representante legal infraassinado,_______________portador da cédula de identidade nº__________e CPF nº____, residente
e domiciliado na______________, doravante designados respectivamente CONTRATANTE E
CONTRATADA, firmam o presente contrato de __________________decorrente da homologação,
pelo___________do Município de Araci em despacho datado de___/___/___, da licitação na
modalidade Pregão Presencial Para Sistema de Registro de Preçonº ____/___, sujeitando-se os
contratantes às Leis 10.520/2002 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores e
as cláusulas abaixo descritas:
CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO
O objeto do presente contrato é o fornecimento de refeições (almoço e/ou jantar) na zona
URBANA deste municipio, de acorde o lote xxxx solicitantes, cuja descrição detalhada bem como
as obrigações assumidas pela CONTRATADA, consta do Edital – modalidade PREGÃO
PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOnº010/2014, cujo processo, normas e
demais detalhamentos, assim como proposta comercial apresentada pela CONTRATADA, passam a
fazer parte integrante deste instrumento contratual, independentemente de transcrições.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

CLÁUSULA 2ª - DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência de 12 meses, a contar da data de sua assinatura ou até
cumprimento de todas as obrigações contratuais. Sua eficácia, no entanto, no presente exercício,
ficará adstrita às respectivas dotações ou créditos orçamentários. Podendo ser prorrogado por iguais
e sucessivos períodos de acordo a permissibilidade constante no Art. 57 inciso II da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA 3ª - DA EXECUÇÃO
I - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes de acordo com as condições
avençadasno Edital de Licitação – PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOnº010/2014 e principalmente observando a Lei Federal nº8.666/93 (com suas modificações),
respondendo a parte inadimplente pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.
II - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento se em desacordo com o
estipulado no presente contrato.

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: licitacaoaraci@yahoo.com.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: +RKWXD8JTX3AFDMKFZE3YQ

Esta edição encontra-se no site: www.araci.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Araci

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Segunda-feira
27 de Maio de 2019
37 - Ano - Nº 3717

35

ESTADO DA BAHIA

CNPJ nº 14.232.086/0001-92

PARÁGRAFO ÚNICO – Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá na forma da Lei,
a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e segurança do objeto deste contrato.

CLÁUSULA 4ª - DA ENTREGA DO OBJETO
O fornecimento do objeto do presente contrato será realizado, diariamente e em conformidade com
as solicitações emitidas pela Secretaria Municipal solicitante devendo a CONTRATADA fornecer em
estabelecimento próprio, de forma imediata, mediante autorização emitida por preposto designado.
PARÁGRAFO ÚNICO – Poderá haver acréscimo ou supressão no objeto do contrato, que se fizerem
necessários até o limite máximo de 25%(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, que a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, conforme estabelecido no art. 65, §1º da Lei
Federal nº 8.666/93, com suas alterações, sendo que no caso específico de supressão, por acordo
entre as partes, poderá exceder a esse limite, conforme dispõe o §2º, inciso II do mesmo artigo.
CLÁUSULA 5ª - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO.
A) O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento do objeto do presente contrato, o
valor global de R$....(....), apurado nas notas fiscais /faturas, até o valor da quantidade estimada
mês, observado o disposto no Parágrafo único da cláusula quarta do presente.
B) O pagamento será efetuado mensalmente pelo Município de Araci, no prazo máximo de até 30
dias corridos, após a apresentação da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) conferida(s) e aprovada(s) pelo
Departamento de Tesouraria Geral.
C) A nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à CONTRATADA para
as necessárias correções, contando-se os prazos acima estabelecidos a partir da data de sua
reapresentação para efeito de pagamento.
D) A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma, servirá de
pretexto para que a CONTRATADA suspenda o fornecimento do objeto deste contrato.
E) Os pagamentos decorrentes deste contrato serão quitados, mediante emissão de cheque
nominal à empresa e/ou crédito na conta....
F) No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a empresa contratada não tenha concorrido
de alguma forma para tal, fica convencionado que o preço ajustado será financeiramente atualizado
com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC/IBGE, no período compreendido entre
a data de vencimento da fatura e a de seu efetivo pagamento, pro rata die.
G) A taxa de remuneração financeira devida pelo Departamento de Tesouraria Geral, entre a data de
vencimento da fatura e a de seu efetivo pagamento, será de 6%(seis por cento) ao ano(art. 406 do
Código Civil), mediante aplicação da seguinte fórmula :
EM = I x N x VP
Onde:
EM= Encargos Moratórios;
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP= Valor da parcela a ser paga;
I
= Índice de atualização financeira = 0,0023014 (assim apurado):
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
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I= (TX/100)

I = (6/100)
365

I = 0,00116438
365

TX = Percentual da taxa anual = 6%
CLÁUSULA 6ª - DO REAJUSTAMENTO
Para revisão e atualização dos preços contratados será observada a Legislação Federal específica,
que regulamenta o Plano de Estabilização Monetária vigente no País .
CLAUSULA 7ª - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente do presente contrato correrá à conta da(s)dotação(ões) orçamentária(s)
abaixo descriminada(s), constante do presente orçamento e nos próximos exercícios pela(s)
dotação(ões) que vier(em) a ser alocada(s) para este fim.
ÓRGÃO

ELEMENTO
DESPESA

DE PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE GESTORA

PARÁGRAFO ÚNICO – A estimativa da despesa é para o período de vigência do presente
instrumento, sendo empenhado previamente o valor da despesa mensal correspondente, conforme
determina o art. 60 da Lei Federalnº4.320 de 17.03.64.
CLAUSULA 8ª - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento, ficará a cargo da Secretaria
Municipal solicitante através de seu Coordenador ou preposto credenciado, que verificará a sua
perfeita execução e o fiel cumprimento das obrigações contratadas.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

CLAUSULA 9ª - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
1 Prestar o(s) fornecimento(s) descrito(s) na Cláusula Segunda, de acordo com a proposta
apresentada no ANEXO I do Pregão Presencial Para Sistema de Registro de Preçon° 021/2011;
2 Responder, pelos vícios e defeitos ocultos dos fornecimentos,
3 Receber o preço estipulado na Cláusula Quarta;
4 Dar total condição aos prepostos das secretarias de manter fiscalização sobre os serviços, como
definido no subitem 2.2 do item XII do edital de convocação do Pregão Presencial Para Sistema
de Registro de Preçon° 021/2011.
5 . Fica a CONTRATADA obrigada a manter, durante toda a execução deste contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas por ocasião da licitação PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOnº010/2014.
6. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato. O Município de Araci exigirá a comprovação da
quitação de tais encargos, como condição para o pagamento dos créditos da contratada.
7 – Mediante acordo entre as partes, poderá haver a alteração da arte ou demais características do
objeto, visando melhorar a prestação dos serviços.
8 – Reconhecer os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77
da Lei 8.666/93
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§1º – a inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta
cláusula, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, observado, no
entanto, quanto aos encargos previdenciários, o disposto no art. 71, §2º, da Lei Federal nº8.666/93,
com suas posteriores modificações.
§2º – O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, durante a vigência deste contrato, exigir
a comprovação de quitação dos encargos descritos no “caput” desta CLÁUSULA, como condição
para pagamento dos créditos da CONTRATADA.
CLÁUSULA 10ª - DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS.
Pela inexecução parcial ou total deste contrato, poderá o CONTRATANTE, facultada ampla e prévia
defesa à CONTRATADA, aplicar as penalidades previstas no item 27 (Sanções Administrativas) do
Edital de Licitação – PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOnº010/2014.
CLÁUSULA 11ª - DA RESCISÃO
O presente ajuste poderá ser rescindido, em qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE, pela inexecução total ou parcial do contrato, nos casos enumerados nos incisos I
ao XII, XVII e XVIII, do art. 78, observado o art. 79, §§ 1º, 2º e 5º e art. 80, todos da Lei Federal nº
8.666/93, assegurado o contraditório e ampla defesa da CONTRATADA.
§ 1ª – Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 10(dez) dias,
poderá haver a rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de
autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência
administrativa e relevante interesse público, na forma estabelecida nos §§ 1º e 2º do art. 79, da Lei
nº8.666/93.
§2ª - Poderá também ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes,
precedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja
conveniência administrativa, na forma estabelecida no art. 79, inciso II e parágrafo 1º, a Lei nº
8.666/93.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

CLÁUSULA 12ª - DA PUBLICIDADE.
O CONTRATANTE providenciará a publicação, em resumo, no mural da Prefeitura Municipal de
Araci, do extrato do contrato, bem como publicações de extratos de termos aditivos, se for o caso, e
outras determinadas em Lei, na forma prescrita no art. 61, parágrafo único, da Lei nº8.666/93.
CLÁUSULA 13ª - DO FORO.
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de AraciBahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim justas e contratadas as partes assinam o presente contrato em 02(duas) vias de igual
teor, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.
Araci-Bahia,___________de___________de2014.
________________________
MUNICÍPIO DE ARACI
(CONTRATANTE)____________________________
REPRESENTANTE DA EMPRESA
(CONTRATADA)
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
007/2019SRP

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, para os fins do disposto Lei 8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
(
(

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

_________ _____de __________________ de 20__.
_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
(CONSTAR NO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

Modalidade de Licitação Número

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa .........................................................(razão
social/CNPJ) .................................... não está impedida de licitar ou contratar com a Xxx direta e
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as
entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações
por ele instituídas ou mantidas.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Município _____de __________________ de 20__.

________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
(DENTRO DO ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇO)
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS
DE HABILITAÇÃO

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
007/2019SRP

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei Federal n.
8.666/93 e Lei n. 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação,
cientes das sanções factíveis de serem aplicadas.

_______ _____de __________________ de 200__.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
(FORA DOS ENVELOPES – NO CREDENCIAMENTO)
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