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Aviso de Licitação

Pregão Presencial nº 013/2022

Objeto:
Contratação de Empresa sediada em Planaltino, especializada em serviço
hospedagem, fornecimento de alimentação para a Secretaria de Infraestrutura,
policiais e profissionais de outras localidades que esteja a serviço desta
municipalidade, tudo de acordo com critérios estabelecidos no Edital e seus Anexos..
Data do certame: 10 de outubro de 2022, ás 14:00 min.
Local: Sala de Licitações do prédio da Prefeitura Municipal de Planaltino, sita na
Avenida André Magalhães, 188, Centro, Planaltino.
Edital disponível no diário oficial do município.

Planaltino, 28 de setembro de 22.

Antonio Silva Lisboa
Pregoeiro
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022
I – Regência Legal:
Lei Federal 10.520/02, Lei Complementar 123/2006 e subsidiariamente a lei 8.666/93.
II – Órgão Interessado/ Setor:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO - BA
III – Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022

IV – Processo Administrativo nº.
247/2022

V – Tipo de Licitação:
Menor Preço por ITEM

VI – Forma de Execução:
Parcelada, conforme necessidade da administração

VII – Critério de julgamento:
Menor Preço POR item
VIII – Objeto:
Contratação de Empresa sediada em Planaltino, especializada em serviço hospedagem, fornecimento de
alimentação para a Secretaria de Infraestrutura, policiais e profissionais de outras localidades que esteja a
serviço desta municipalidade, tudo de acordo com critérios estabelecidos no Edital e seus Anexos..
IX – Local e data para o Recebimento das Propostas, documentos relativos à habilitação e início da
abertura dos envelopes:
Data: 10 de outubro de 2022.
Horário: 14:00min.
Local: Sala de Reuniões da Comissão de Licitação, sita na Av Andre Magalhaes, 188, Centro, Planaltino Bahia.
X. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Descrição da Despesa
Orgão

unid. orç

ATIVIDADE

elemento

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS

020301

4.122.004.2.009

3.3.90.39.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

030101

10.301.007.2.029

3.3.90.39.00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL

040101

8.244.006.2.041

3.3.90.39.00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

020401

12.388.005.2.017

3.3.90.39.00

XI. 06 MESES

XII – Capital Mínimo ou Patrimônio Líquido Mínimo Exigido:
5.000,00 (cinco mil reais)
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XII. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital:
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão
prestados pelo pregoeiro e sua equipe de apoio, diariamente, das 08h00min às 12h00min, na Sala de
Licitações da prefeitura municipal Planaltino – BA.
Pregoeiro responsável:
Antonio Silva Lisboa
Pregoeiro
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EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2022
1 – DO OBJETO DA LICITAÇÃO
Contratação de Empresa sediada em Planaltino, especializada em serviço hospedagem,
fornecimento de alimentação para a Secretaria de Infraestrutura, policiais e profissionais de
outras localidades que esteja a serviço desta municipalidade, tudo de acordo com critérios
estabelecidos no Edital e seus Anexos..
2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. CONSIDERANDO as medidas necessárias de prevenção e controle para o enfrentamento
do COVID-19, será admitido o acesso a sala da sessão, de apenas 01 (um) representante para
cada empresa licitante, onde o mesmo deverá obrigatoriamente está usando máscara de
proteção respiratória.
2.2. Poderão participar deste pregão quaisquer licitantes, pessoas jurídicas, que:
a) detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;
b) atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos no edital;
c) comprovem possuir os documentos de habilitação e demais exigidos neste edital,
apresentando-os nos termos e formas aqui previstas.
2.3. Não serão admitidas empresas que estejam suspensas temporariamente de participar e
de licitar com a Administração Pública ou ainda as declaradas inidôneas, na forma das leis e
regulamentos citados neste Edital.
2.4. Não serão admitidas empresas que estejam sob falência, recuperação judicial ou
extrajudicial, concurso de credores, em dissolução, em liquidação, consórcios de empresas, e
não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si.
2.5. Em consonância com as disposições legais retrocitadas fica impedida de participar desta
licitação e de contratar com a Administração Pública 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 ou tenha sido declarada
inidônea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.
2.6. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou
condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como
representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais previstas em
lei.
3 – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, às disposições da Lei nº. 10.520, de 17
de julho de 2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666,
de 21 de junho de 1993.
4 - DO CREDENCIAMENTO
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4.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um
representante 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, apresentando cópia autenticada da Carteira de
Identidade ou outro documento equivalente. (Modelo de procuração particular - Anexo IV).
4.1.1 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo
que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
4.2. O credenciamento far-se-á mediante a apresentação de procuração por instrumento
público ou particular com firma reconhecida, acompanhada de cópia autenticada ou cópia
simples com os originais para conferência do documento pessoal do outorgado e do estatuto
ou contrato social, atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio,
proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá apresentar cópia autenticada ou
cópia simples com os originais para conferencia de documento pessoal e do respectivo
Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
4.3. Após o credenciamento, os licitantes deverão entregar ao pregoeiro a declaração dando
ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (Anexo V deste edital), os
envelopes da proposta de preços (Envelope A) e dos documentos de habilitação (Envelope B),
conforme abaixo, não sendo mais aceitas novas propostas.
ENVELOPE “A”.
AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO.
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022
PROPOSTA DE PREÇOS.
“NOME DE PROPONENTE”
ENVELOPE “B”.
AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO.
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2022
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
“NOME DE PROPONENTE”
4.4. Após o credenciamento dos licitantes, as empresas que se apresentarem como ME
(Microempresa) ou EPP (Empresa de Pequeno Porte) devem comprovar o referido
enquadramento, apresentando, também em separado de qualquer envelope, os seguintes
documentos:
a) Declaração firmada pelo técnico responsável devidamente registrado no CRC
(Conselho Regional de Contabilidade), de que a mesma se enquadra nos Termos da
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Lei 123/06 na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte,
conforme modelo constante do ANEXO VI. A declaração apenas será tida como válida
e eficaz se acompanhada de certidão de regularidade profissional.
b) Declaração firmada pelo representante legal da empresa e pelo contador, de não
haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da Lei
Complementar nº 123/06, conforme modelo constante do ANEXO VII.
4.5. A não apresentação da Declaração de não impedimento de lcitar (Anexo VII), no ato do
credenciamento implica na impossibilidade de participação do certame. A ausência de
entrega da declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de
habilitação no momento do credenciamento gera a preclusão do direito de participar da fase
de lances. A ausência da documentação de comprovação da condição de ME ou EPP no
momento oportuno gera a preclusão do direito de pleitear e usufruir dos benefícios da Lei
Complementar 123/2006.
4.6. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta, nos termos da
legislação citada e deste edital.
5. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
5.1 A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e rubricado
em todas as páginas pelo representante legal da empresa ou por seu mandatário e
identificada como Proposta de Preços, endereçada ao Pregoeiro, nos termos do indicado no
item 4.3 deste edital.
5.2. A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou impressa por
processo eletrônico em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada,
assinada e com carimbo da empresa, podendo ser apresentada conforme o modelo do Anexo
II deste edital, devendo, em qualquer hipótese, ser observadas rigorosamente as
especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I deste Edital.
5.3 A proposta deverá levar em conta todos os custos diretos e indiretos para a execução do
objeto da licitação, sendo que quaisquer custos diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo admitidos
pleitos de acréscimos a qualquer título.
5.4. Não serão admitidas propostas alternativas, condicionadas ou parciais.
5.5. A proposta deverá apresentar o preço para a quantidade unitária e total demandada
descrita nos anexos deste edital, expresso em real, com apenas duas casas decimais.
Ocorrendo divergência entre o preço em algarismo e o expresso por extenso, será levado em
conta este último.
5.5. Não serão aceitas propostas que contenham ofertas e vantagens não previstas neste
Edital, ou que estejam em desacordo com as especificações aqui existentes.
5.6. O prazo mínimo de validade comercial da Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias
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corridos, a contar da data de apresentação da mesma. Decorridos 60 (sessenta) dias da data
de abertura da sessão pública deste pregão, sem convocação para assinatura do contrato,
ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos, salvo manifestação em contrário.
5.7. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste
Instrumento ou que consignarem preços manifestamente inexequíveis.
6. DA HABILITAÇÃO
6.1. As licitantes deverão incluir no Envelope B – HABILITAÇÃO à documentação indicada
abaixo, que poderá ser apresentada em original, cópia autenticada ou cópia simples
acompanhada do original para ser autenticada pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio, em
envelope lacrado, no qual possam ser identificados o nome ou razão social, modalidade,
número e data da licitação, além da expressão Habilitação, nos termos do item 4.3 deste
edital, podendo o Pregoeiro, antes da homologação, solicitar a documentação original para
verificação.
6.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
6.2.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado da documentação pertinente à
investidura de seus atuais administradores nos respectivos cargos.
6.2.2. A Regularidade Fiscal será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, Federal e Municipal do domicílio
ou sede do licitante;
d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da
Certidão Negativa de Débitos/CND e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF;
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa (CNDT).
f) Alvará de funcionamento;
6.2.2.1. Da Regularidade Fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos
da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
a) As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, deverão
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
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b) Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual
período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
c) A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal
10.520/2002, especialmente a definida no art. 7º, e neste edital.
6.2.3. A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Comprovação de Capital Social mínimo igual ou superior a 5.000,00, 00 (cinco mil reais), do
valor da proposta que a licitante apresentará.
b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica;
c) A Certidão negativa de falência ou concordata é facultada a empreendedores individuais.
6.2.4. Declaração do cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal,
através da apresentação de declaração que comprove a inexistência de menor no quadro da empresa
conforme o modelo do Anexo VIII.
6.2.5. Declaração de que não possui em seu quadro servidor ou dirigente de órgão da administração
municipal, bem como que os seus sócios ou diretores não possuem relação de parentesco com
aqueles, até o terceiro grau, em linha reta ou colateral ou por afinidade, conforme modelo no Anexo
IX.
6.2.6. Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
a) Comprovação de aptidão da Empresa de desempenho de atividade pertinente e compatíveis
com o objeto desta licitação, em características, quantidades e prazos que permitam o
ajuizamento da capacidade de atendimento da demanda, através de atestados de capacidade
técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
b) Alvará de Funcionamento Vigente;
c) Alvará sanitário expedido pela Vigilância Sanitária da sede da licitante;

6.3. A inobservância de quaisquer exigências dos subitens do item 6.2 será motivo de
INABILITAÇÃO da empresa licitante.
6.4. Os documentos referentes à habilitação poderão ser apresentados ao pregoeiro e equipe
de apoio para conferência com o original em até 24 horas anteriores ao procedimento.
7. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO.
7.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE.
7.2. Se houver discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, serão
considerados os valores por extenso.
7.3. Será imediatamente desclassificada qualquer proposta de preço parcial, incompleta ou
em desconformidade com a lei ou com qualquer cláusula deste edital.
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7.4. O Pregoeiro selecionará a proposta de menor preço por lote e aquelas que tenham
apresentado valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à de
menor preço, ou na impossibilidade de obter pelo menos 03 (três) propostas nestas
condições, serão selecionadas as melhores propostas subsequentes à de menor preço,
quaisquer que sejam os preços oferecidos, até o máximo de 03 (três), para participarem da
sessão pública de lances verbais.
7.5. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o Pregoeiro selecionará todas as
propostas em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
7.6. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital, e
estando o seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita,
devendo o Pregoeiro negociar, visando obter preço melhor.
7.7. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá suspender
a sessão do pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias
úteis, para o recebimento de novas propostas.
8. FASE DE LANCES VERBAIS.
8.1. Após a classificação das propostas, o pregoeiro fará a divulgação, convocando os
proponentes para apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta selecionada
de maior preço e seguido dos demais, de forma sucessiva e distinta em ordem decrescente.
8.1.1. No caso de licitantes empatados, será definida a ordem de lances através de sorteio.
8.2. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor já
ofertado, podendo o pregoeiro estabelecer e alterar a variação mínima entre os lances, no
interesse do andamento do pregão.
8.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
8.4. Caso não realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita
de menor preço e o valor estimado para a contratação.
8.5. Sendo aceitável a oferta, será verificado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio o atendimento
das condições habilitatórias deste licitante, com base na documentação apresentada.
8.6. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital pelo Pregoeiro, com a posterior
homologação do resultado pela autoridade superior.
8.7. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do Edital, o
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de
uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado
vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital com a posterior homologação do resultado
pela autoridade competente.
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8.7.1. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da
apresentação das propostas, nos termos de pesquisa realizada pela Administração, que será
juntada aos autos por ocasião do julgamento.
8.8. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste
Edital e seus anexos e/ou propuserem preços inexequíveis ou superfaturados para a
Administração, assim considerados aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado,
para a execução do objeto do contrato.
8.9. Em caso de empate, será assegurado, nos termos da Lei Complementar nº. 123/2006, a
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte
beneficiárias do regime diferenciado e favorecido, nos termos que segue:
8.9.1. Entende-se por empate 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.
8.9.2. Nesta hipótese, microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu
favor o objeto licitado.
8.9.3. O direito a ofertar proposta de preço inferior somente será deferido às licitantes que
estejam presentes na sessão e deverá ocorrer após o encerramento dos lances.
8.9.4. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
8.10. O pregoeiro, antes de anunciar a proposta vencedora, poderá desclassificar o licitante
que comprovadamente tenha descumprido contrato com qualquer ente público no que diz
respeito a prazo de entrega e especificações do produto.
8.11. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de
apoio e licitantes presentes.
8.12. Os envelopes com os “documentos de habilitação” das licitantes que participarem da
fase de lances ficarão retidos até que seja firmado o contrato com a licitante vencedora.
8.12.1. Se quando da abertura de quaisquer destes envelopes alguma certidão ou documento
não estiver mais em prazo de validade, será facultada a sua substituição pela interessada, sob
pena de inabilitação.
8.13. No caso de a sessão do Pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de
cumpridas todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fecho, ficarão sob a
guarda do Pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas das licitantes, na
sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos.
8.14. Após os lances verbais, a empresa vencedora deverá apresentar nova, levando em conta
o lance final, no prazo de três dias úteis, sob pena de decair ao direito de fornecimento.
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8.14.1. Na reformulação da proposta, deverá o licitante distribuir a diferença entre a proposta
inicial e a proposta vencedora de forma equânime entre todos os itens.
9. RECURSOS E IMPUGNAÇÕES.
9.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
Pregão.
9.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
9.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização
do certame.
9.4. Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, quando lhe será
concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, ficando os
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de
dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.
9.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante para recorrer da decisão do
pregoeiro importará na decadência do direito de recurso e consequentemente a adjudicação
do objeto da licitação ao licitante vencedor.
9.6. Quando mantida a decisão, será realizado pelo Pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias
úteis a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior.
9.7. A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias
úteis para decidir o recurso.
9.8. O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo.
9.9. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
9.10. As decisões e demais atos referentes ao procedimento serão publicados no Diário Oficial
do Município, sendo facultativa a comunicação pessoal.
9.11. Não serão aceitas manifestações, impugnações e recursos por e-mail.
10. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
10.1. Não havendo a manifestação de recurso ou não sendo apresentadas as suas razões, o
pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à proponente vencedora, para posterior
homologação do resultado pela autoridade superior.
10.2. 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.
10.3. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito a
assinatura do contrato.
11. DO CONTRATO.
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11.1. O adjudicatário será convocado, mediante publicação no diário ou, facultativamente,
por escrito ou qualquer meio eletrônico, para assinar O CONTRATO, no prazo de até 5 (cinco)
dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
na Lei 8.666/93 e 10.520/02 e neste edital.
11.2. Como condição para assinatura do contrato o licitante vencedor deverá manter todas as
condições de habilitação.
11.3. A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos.
11.4. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não
celebrar o contrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções
previstas na legislação pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas
subsequentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das
condições de habilitação.
11.5. A licitante ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições, acréscimos ou supressões
que se fizerem no objeto de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da ata
de registro de preço, na forma prevista na Lei Federal n. 8.666/93.
11.8. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre
as partes.
11.9. Salvo expressa autorização da administração, é vedada a terceirização de quaisquer dos
serviços objeto desta licitação.
11.10. Nos termos da legislação pertinente, o contrato decorrente desta licitação poderá ser
prorrogado;
12. REGIME DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.
12.1 Os serviços objeto deste Edital serão contratados para serem executados
parceladamente, conforme as necessidades da administração, mediante “Ordem de Serviços”.
12.2. O pagamento será efetuado, mediante a prestação dos serviços, com apresentação da
fatura devidamente atestada, a qual deverá ser emitida de acordo com a ordem de serviço
enviada pela Prefeitura Municipal de Planaltino - BA.
12.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere
direito a acréscimos de qualquer natureza.
12.4. O pagamento será realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da
apresentação da nota fiscal, isenta de pendências, no setor competente da prefeitura
municipal. Ocorrendo alguma pendência, o prazo será interrompido até a nova apresentação.
13 – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
13.1 As despesas decorrentes deste procedimento licitatório correrão por conta da seguinte
dotação orçamentária:
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Orgão
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

unid. orç
020301

ATIVIDADE
4.122.004.2.009

elemento
3.3.90.39.00

030101
040101

10.301.007.2.029
8.244.006.2.041

3.3.90.39.00
3.3.90.39.00

020401

12.388.005.2.017

3.3.90.39.00

13.2. Os recursos têm como origem o orçamento vigente do Município licitante e, em caso de
prorrogação contratual, suas dotações correspondentes dos exercícios subsequentes.
14. REAJUSTAMENTO
14.1 O reajustamento dos preços contratuais será realizado de forma regular e anualmente,
contados da data da apresentação da proposta, de acordo com o que determina a Lei Federal
Nº 9.069/95, de 29 de junho de 1995, ou em períodos menores, resguardadas as disposições
legais da matéria, sendo processado de acordo com o critério abaixo relacionado:
14.2. O reajustamento dos preços mensais será processado de acordo com o critério abaixo:
a) Caso venha ocorrer alteração, durante a prestação dos serviços, em qualquer dos itens
de composição de seus custos, os preços mensais dos mesmos deverão ser
recompostos, por provocação do Município contratante ou solicitação e comprovação
da Contratada que deverá descrever de forma detalhada tal alteração e submetê-la à
aprovação do contratante.
15. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.
15.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pelos Secretários Municipais ou
por quaisquer servidores indicados para tal finalidade.
15.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão
ser solicitadas ao seu gestor, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.
16. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS.
16.1 Os serviços somente serão recebidos quando executados perfeitamente de acordo com
as condições contratuais e demais documentos que integram este edital.
16.2. A reprovação dos serviços em qualquer fase de sua execução e a consequente correção
não implica no perdão ou alteração das multas respectivas.
17. DAS PENALIDADES.
17.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de
contratado, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor global
estimado da contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;
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c) deixar de manter a proposta ou recusar assinatura do contrato: suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor
global estimado da contratação;
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
e) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante
não adimplido do contrato;
f) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor global atualizado do
contrato;
g) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor global atualizado do contrato.
17.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
17.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.
17.4. Na hipótese da necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais
pelo contrato, a administração poderá ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal
e serviços vinculados ao objeto do contrato.
18. DA RESCISÃO CONTRATUAL.
18.1. O contrato será rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da lei 8.666/93.
18.2. Nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93, a administração
poderá rescindir unilateralmente o contrato administrativo.
18.3. Ocorrendo a rescisão nos termos do item 18.2, sem prejuízo de outras sanções dispostas
neste edital e na lei, a administração, por ato próprio, poderá adotar as seguintes
consequências:
a) Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à
Administração;
b) Ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto
do contrato;
18.4. Nas hipóteses de rescisão prevista nos itens anteriores não cabe ao Contratado direito a
qualquer indenização.
19. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO.
19.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, no
seu todo ou em parte.
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19.2. A presente licitação poderá ser anulada por ilegalidade ou revogada por conveniência e
oportunidade administrativa, sem que assista aos concorrentes o direito a qualquer
reclamação ou indenização.
20. DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o
Pregoeiro, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à
divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
20.2. As dúvidas surgidas na aplicação do presente Edital, bem como os casos omissos serão
resolvidos pelo pregoeiro, à luz da legislação vigente.
20.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no horário anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação, em contrário, do Pregoeiro.
20.4. Os encargos de natureza tributária, trabalhista, Previdenciária, social e parafiscais, bem
como elaboração de pareceres técnicos, são de exclusiva responsabilidade da empresa a ser
contratada e já se encontram embutidas no preço apresentado.
20.4.1. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração Municipal não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
20.5. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de
documentos relativos a esta licitação.
20.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará, para o licitante, direito à
prestação dos serviços à Administração.
20.7. É facultada ao pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo
licitatório, desde que não implique em inclusão de documento ou informação que deveria
constar, originariamente, da proposta.
20.8. 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.
20.9. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
20.10. O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais
constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do
procedimento ou contrariem os princípios norteadores da atividade administrativa.
20.11. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos na sede da prefeitura Municipal de
Planaltino - BA, Bahia, sendo cobrado o custo de reprodução de R$ 30,00 (trinta reais), não
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sendo este pagamento condição para a participação no certame ou pelo diário oficial do
município de Planaltino. https://www.planaltino.ba.gov.br/Site/DiarioOficial
20.12. O foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem deste procedimento
licitatório será o da Comarca de Maracás, Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
20.13. O presente edital e respectiva minuta contratual foram foi analisados pelo setor
jurídico responsável, com a plena aprovação.
20.13. No ato da aquisição do Edital, o adquirente deverá observar se o seu exemplar está
devidamente completo e acompanhado dos seguintes anexos:
Anexo I – Termo de Referência:
Anexo II – Modelo de Proposta de Preços;
Anexo III - Minuta do Contrato;
Anexo IV - Modelo de Procuração;
Anexo V – Modelo de Declaração de atendimento às exigências do edital e habilitação;
Anexo VI – Modelo de Declaração de Enquadramento como ME ou EPP.
Anexo VII – Modelo de Declaração de não impedimento.
Anexo VIII – Modelo de Declaração de Proteção ao Trabalho.
Anexo IX – Modelo de Declaração de Inexistência de Servidor Público Municipal nos Quadros da
Empresa;

Planaltino, 28 de setembro de 2022.

Antonio Silva Lisboa
Pregoeiro Oficial

PARECER JURÍDICO
O presente Edital atende aos requisitos legais, mormente os
previstos nas leis Federais nº 10.520/2002, 8.666/93 e na Lei
Complementar nº 123/2006, não incidindo sobre os mesmo vícios
de legalidade ou probidade, obedecidos os princípios licitatórios.
Assim, com fundamento no par. único do artigo 38 da Lei de
Licitações, OPINAMOS PELA APROVAÇÃO do edital e a
respectiva minuta de contrato.
___________________________________
Israel Miranda Soares
Advogado
OAB/BA nº: 47.529
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EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022.
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
O presente Termo de Referência estabelece as condições e especificações técnicas,
quantidades e condições para a execução dos serviços objeto do Pregão Presencial nº
013/2022.
A omissão de qualquer procedimento nestas especificações não exime a contratada da
obrigatoriedade de prestação de serviço adequado e em consonância com a legislação que
rege a matéria.
O serviço será executado conforme a necessidade da administração, que poderá requerer
apenas a execução parcial dos serviços.
1. OBJETO
Contratação de Empresa sediada em Planaltino, especializada em serviço hospedagem,
fornecimento de alimentação para a Secretaria de Infraestrutura, policiais e profissionais de
outras localidades que esteja a serviço desta municipalidade, tudo de acordo com critérios
estabelecidos no Edital e seus Anexos..
2. JUSTIFICATIVA
A realização de processo licitatório para contratação de serviços de fornecimento de
alimentação e hospedagem para profissionais a serviço do município acordo a demanda isso se
justifica em virtude da carência de alguns profissionais residentes no município e face ao
interesse público afim de cumprir suas atividades regimentalmente previstas.
Esta contratação se faz necessária para o cumprimento de suas atividades finalísticas e
administrativas.
O presente certame possibilitará a municipalidade a aquisição, de forma parcelada, dos
bens necessários ao atendimento das necessidades da administração.
3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E QUANTIDADES:
3.2.1 – Refeições:
3.2.1.1- Salada:
Deverá ser composta de uma salada de vegetal cozida ou crua podendo variar com: folhosos,
legumes e leguminosas, ou seja, alface, vagem, beterraba, tomate, cenoura, cebola, pimenta,
batata inglesa, feijão branco, chuchu, repolho, quiabo, maxixe, berinjela e outros.
3.2.2.1 - Proteínas (Prato Principal):


A carne bovina deverá ser utilizada nas seguintes condições:

- Para bifes, churrasco, grelhados, frita assada ou cozida: Alcatra, Coxão Mole, Patinho,
Contra Filé.
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- Para Assar: Lagarto.
- Para Cozinhar: Patinho, Paleta, Músculo.
- Para Moer: Acém, Paleta, Músculo, Coxão Duro.
- Para churrasco e assados: Lombo, Carré, Lingüiça;
- Para frituras e grelhados: Carré.


A carne de aves (sem pele) devera ser utilizada nas seguintes condições:

- Para churrascos, grelhados, assados, cozidos, fritos: Coxas e sobrecoxas;
- Para bifes, grelhados, assados, cozidos, desfiados e moídos: Peito.


A carne de peixe deverá ser utilizada nas seguintes condições:

- assadas, cozidas e frituras:
Todas as carnes deverão ser adquiridas e conservadas levando em consideração as
orientações e inspeções da Vigilância sanitária;
1.2.2.2 - Arroz:
Deverá ser branco ou integral (quando necessário): tipo 1, extra, grãos inteiros e longos
1.2.2.3 - Feijão:
Deverá ser do tipo mulatinho, carioquinha ou fradinho, tipo 1, extra, não devendo ser
preparado com toucinho ou bacon e carne gordurosa, exceto nas preparações de feijão
tropeiro (utilizar charque de qualidade, calabresa e bacon).

Quantidade estimada:
Item I – diárias
Hospedagem de profissionais de outras localidades a serviço da municipalidade:
Não será incluso na diária despesas com almoço e janta. O café da manhã será incluso no
valor da diária.
Item

Descrição

Unidade

Qtd

01

Diárias

Unid.

150

Item – Refeição para profissionais de outras logalidades
Almoço a Secrertaria de Infraestrutura e para profissionais de outras localidades a serviço do
município ou participantes de eventos a exemplo de conferencias dentre outros promovidos
por esta municipalidade.
As refeições (almoço) serão servidas refeições comerciais, de acordo com o cardápio do dia,
acompanhada de 300 ml de suco de furtas naturais ou refrigerante. Qualquer outra coisa que
for consumido será por conta do consumidor.
Item

Descrição

Unidade

Qtd
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01

Refeições

Unid.

800

Lote II - Alimentação de policiais (Civil, Militar e CAESG)
O café da manhã e almoço serão servidos no estabelecimento vencedor do lote, de acordo
com os horários de café da manhã e almoço.
Para elaboração da proposta de preços, leve em conta o cardápio abaixo:
- Feijão (carioquinha, mulatinho ou fradinho) 200gr;
- Arroz branco tipo1 120gr;
- Massa (macarrão, macarronada ou outro tipo de massa) - 120gr;
- Salada crua ou cozida - 90gr;
- 2 tipos de carne por dia: sendo 125 gr de cada, totalizando 250 gr por refeição (bovina,
frango, peixe, suína)
300 ml de suco natural ou refrigerante por refeição. Consumo de outras coisas que não estão
nesta tabela será por conta do consumidor

Item

01

Descrição

Unidade

Qtd

Café da manhã

Unid.

500

Almoço

Unid.

500

Janta

Unid.

500

Item IV – forneciemento de salgados
Os salgados deverão seguir padrões rígidos de higiene;
Os mesmos serão solicitados conforme a necessidade da Administração;
Os salgados deverão ser entregues embalados, em perfeita aparecia obedecendo a tamanho padrão
de festas e confraternizações.

Item Descrição
Salgados diversos(Esfirra, empadas, pastel de forno,
tortinha, coxinha, quibe, boliviano e outros.

Unid.

qtd

Unid

6.000

As empresas licitantes deverão atender as normas sanitárias vigentes.
Além das obrigações decorrentes da lei, deste edital, específicas para cada item no termo de
referência e do contrato, são obrigações da Contratada:
a)
Fornecer o serviço e produtos contratado nos termos exigidos no edital, termo de
referência e demais condições estabelecidas na legislação e regulamentações.
b)
Efetuar a entrega dos produtos de forma imediata;
c)
Acatar as orientações do contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita
fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações
formuladas.
d)
Substituir, imediatamente, os produtos que não se adequem as exigências do edital ou
contrato;
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e)
Não transferir a outrem a execução do objeto licitado sem prévia e expressa anuência
do contratante.
f)
Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
g)
Assumir integral responsabilidade por danos eventualmente causados à Contratante
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, dolo ou ineficiência na execução dos serviços objeto
da presente licitação, isentando, assim, a Contratante de quaisquer reclamações que possam
surgir consequentemente ao contrato, obrigando-se, outrossim, a reparar os danos causados,
ou ressarcir as despesas deles resultantes.
h)
Atuar com espírito cooperativista, atendendo o interesse público, dentro do critério de
conveniência e oportunidade do Município.
i)
Agir com responsabilidade social.
j)
Comunicar à contratante qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos
serviços.
l)
Os produtos objeto desta licitação serão entregues, como regra, no local descrito na
ordem de fornecimento.
Juracy Caires Viana
Secretário de Administação e Finanças
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EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022

ANEXO II
Modelo de Proposta de Preço

Ao pregoeiro do Município de Planaltino - BA

A empresa .................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
nº ........................, com endereço na ..............................., por seu representante ao final
assinado, vem apresentar proposta de preço no pregão presencial nº.............., conforme
planilhas anexas, salientando, ainda as seguintes condições:
a) O prazo de Validade da proposta é de ..........(........) dias;
b) A mesma é elaborada de forma independente e com conhecimento de todas as
obrigações estabelecidas no edital e termo de referência;
c) Nos valores propostos já estão inclusas todas as despesas que influam direta ou
indiretamente nos custos da execução do objeto licitado;

____________, _____de __________________ de 2022.

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022
Modelo de Proposta de Preço
Ao pregoeiro do Município de Planaltino – BA
Pregão Presencial nº ......./2022
OBJETO: Contratação de Empresa sediada em Planaltino, especializada em serviço

hospedagem, fornecimento de alimentação para a Secretaria de Infraestrutura, policiais e
profissionais de outras localidades que esteja a serviço desta municipalidade, tudo de acordo
com critérios estabelecidos no Edital e seus Anexos..
ITEM 01

ITEM
1
(...)

LOTE ....... – ...............................
DESCRIÇÃO DETALHADA DO
UNID QUANT
PRODUTO
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
TOTAL DO LOTE

VALOR
UNITÁRIO
(...)
(...)

VALOR
TOTAL
(...)
(...)

O valor Global do Lote é de R$ ......................... ( ...........................)

____________, _____de __________________ de 2022.

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

E ASSINATURA
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EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022.
ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO
O MUNICÍPIO DE PLANALTINO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº
........................................., com sede ......................................, Centro, Planaltino - BA, neste ato
representado pelo Prefeito, Sr. ............................, brasileiro, maior, capaz, casado, inscrito no CPF nº
_______, residente e domiciliado neste Município, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e
a Empresa ....................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº ................., Inscrição
Estadual nº .........., situada ......................., neste ato representada por ...................................., aqui
denominada CONTRATADA, com base no Pregão Presencial nº 013/2022, firmam, neste ato, o presente
contrato na forma da Lei Federal 8.666/93, sob as condições contidas nas cláusulas seguintes.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.
1. O presente contrato tem por objeto a Contratação de Empresa sediada em Planaltino,

especializada em serviço hospedagem, fornecimento de alimentação para a Secretaria de
Infraestrutura, policiais e profissionais de outras localidades que esteja a serviço desta
municipalidade, tudo de acordo com critérios estabelecidos no Edital e seus Anexos, bem como
a proposta de preço apresentada, os quais integram este contrato como se aqui transcritos, e planilha
abaixo:

ITEM
1
(...)

ITEM ....... – ...............................
DESCRIÇÃO DETALHADA
MARCA
UNID
QUANT
DO PRODUTO
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
TOTAL DO LOTE

VALOR
UNITÁRIO
(...)
(...)

VALOR TOTAL
(...)
(...)

1.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que
se fizerem no objeto de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma
prevista na Lei Federal n. 8.666/93.
1.2. A empresa contratada deverá efetuar o fornecimento conforme a sua proposta e nos locais indicados
pela administração e estabelecidos no termo de referência e proposta vencedora.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO.
2. O presente contrato terá vigência de xxx (xxx) meses, contados de sua assinatura, podendo ser
prorrogado se houver interesse de ambas as partes e por prazo estabelecido pela Administração, tudo em
conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93, no que se refere a duração e prorrogação de prazo, e
que possa ser aplicado ao presente contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – FORMA E PRAZO DE EXECUÇÃO.
3. O fornecimento ocorrerá conforme a necessidade da administração, podendo recair sobre itens
individualizados.
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO.
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4. O preço global do presente instrumento será de R$ ____________, conforme a proposta vencedora do
pregão presencial nº ..../2022, a ser pago conforme fornecimento.
CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO.
5. O pagamento será efetuado, mediante o efetivo fornecimento, com apresentação da fatura devidamente
atestada, a qual deverá ser emitida de acordo com a ordem de serviço enviada pela Prefeitura Municipal de
Planaltino/BA.
5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota
fiscal, isenta de pendências, no setor competente da prefeitura municipal. Ocorrendo alguma pendência, o
prazo será interrompido até a nova apresentação.
5.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada como data da
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da contratada.
5.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada
com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6. Os recursos para atender ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta das dotações
orçamentárias codificadas:
Orgão
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

unid. orç
020301

ATIVIDADE
4.122.004.2.009

elemento
3.3.90.39.00

030101
040101

10.301.007.2.029
8.244.006.2.041

3.3.90.39.00
3.3.90.39.00

020401

12.388.005.2.017

3.3.90.39.00

6.2. Os recursos têm como origem o orçamento vigente da licitante e as que lhe corresponderem no
exercício financeiro subsequente, que serão indicadas oportunamente.
CLÁUSULA SETIMA - DA FISCALIZAÇÃO.
7. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pelo Fiscal de contrato, que será o gestor do
contrato, bem como por quaisquer servidores indicados para tal finalidade.
7.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor deverão ser solicitadas a
autoridade superior, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.
7.2. São atribuições e deveres do gestor do contrato:
a) Inteirar-se do conteúdo do contrato, principalmente em relação às obrigações e deveres das
partes;
b) Verificar se o fornecimento está sendo realizado em conformidade com o contrato, edital e termo
de referência;
c) Sugerir a autoridade competente, se não o for por si mesma, a aplicação de penalidades;
d) Comunicar a autoridade superior as situações e providências que excedam a sua alçada;
e) Solicitar e analisar documentos que comprovem a regularidade das obrigações da contratada,
inclusive trabalhista e fiscal;
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f) Outras atividades fiscalizatórias explicitas ou implícitas e necessárias ao bom andamento da
execução contratual.
CLÁUSULA OITAVA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES.
8. - DO CONTRATADO:
8.1.1 Executar o fornecimento nos termos do edital e termo de referência, sempre atendendo a melhor
técnica e obedecendo rigorosamente as normas técnicas e regulamentares pertinentes.
8.1.2. Facilitar a fiscalização por parte da municipalidade e, prontamente, atender as orientações e
solicitações desta.
8.1.3. Comunicar imediatamente ao município qualquer alteração que porventura venha a sofrer em seu
contrato social.
8.1.4. Efetuar a entrega dos equipamentos e materiais permanentes no município de Planaltino, em até 02
(duas) horas após o recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento.
8.1.5. Promover a instalação e montagem dos bens, bem como a descarga e armazenamento, conforme
orientação do setor solicitante, bem como apresentar manuais originais e em português.
8.1.6. Ofertar garantia mínima de 90 (noventa) dias para todos os bens, salvo garantia maior, anunciada ou
ofertada pelo fornecedor ou pela fabricante do bem.
8.1.7. Substituir os produtos que não se adéquem às exigências do edital e termo de referência no prazo de
até três dias, bem como os que apresentem defeitos no prazo de garantia, se, para a última situação, outra
medida não for indicada pela administração e legislação que rege a matéria.
8.1.8. Responsabilizar-se pelos danos causados a Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o
acompanhamento pelo município.
8.1.9. Comunicar imediatamente ao município qualquer alteração que porventura venha a sofrer em seu
contrato social.
8.1.10. Manter as condições de habilitação e fornecer relatórios de execução dos serviços.
8.1.11. Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa.
8.2 – DA CONTRATANTE:
8.2.1. Pagar, conforme estabelecido na Cláusula Quinta, as obrigações financeiras decorrentes do presente
Contrato na integralidade dos seus termos;
8.2.2. A fiscalização da execução dos serviços será realizada por pessoas indicada pela municipalidade e
pelos secretários municipais.
8.2.3. Outras decorrentes da lei, do edital ou do termo de referência.
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES.
9. Ressalvadas as penalidades especificadas no edital, o descumprimento parcial ou total de qualquer das
cláusulas deste contrato ou do respectivo edital, sem justificativas aceita pelo órgão ou entidade promotor
da licitação, sujeitará o licitante ou o contratado às seguintes sanções previstas nas Leis nº. 10.520/02 e Lei
nº. 8.666/93, bem como no edital, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
a) Advertência;
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b) Declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União, com
órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito Federal e
Municípios por prazo de até 05(cinco) anos;
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em
assinar o contrato ou não manutenção da proposta, dentro do prazo estabelecido neste edital;
9.1. Pelo descumprimento das condições estabelecidas no edital, ficará sujeita às seguintes penalidades:
9.1.1. Pelo atraso injustificado na entrega do objeto do contrato:
a) em até 10 dias, multa de 0,5% sobre o valor do contrato;
b) superior a 10 dias, multa de 1% sobre o valor do contrato, caso não haja rescisão contratual;
9.1.2. Pela inexecução do ajuste:
a) se a inexecução for parcial, multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do
contrato;
b) se a inexecução for total, multa de 10% sobre o valor global atualizado do contrato.
9.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será cobrada administrativamente, deduzindose do valor da Garantia, da Fatura Mensal ou, não sendo suficiente, o valor poderá ser inscrito como Dívida
Ativa e cobrado judicialmente.
9.3. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
9.4. As penalidades poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, conforme edital e legislação.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10. O contrato será rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da lei 8.666/93 e na lei
10.520/2002.
10.1 Nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93, a administração poderá
rescindir unilateralmente o contrato administrativo.
10.2. Ocorrendo a rescisão nos termos do item 10.1, sem prejuízo de outras sanções dispostas neste
contrato e na lei, a administração, por ato próprio, poderá reter os créditos decorrentes do contrato até o
limite dos prejuízos causados à Administração.
10.3. Nas hipóteses de rescisão prevista nos itens anteriores não cabe ao Contratado direito a qualquer
indenização.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO JURÍDICO
11. Este contrato será regido de acordo as disposições das Leis Federais nº. 10.520, de 17 de julho de 2002;
nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
13. Fica eleito o Foro da Comarca de Maracás, Bahia para dirimir quaisquer controvérsias ou dúvidas
originadas pelo presente instrumento contratual, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma
para um único efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas.
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Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Planaltino - BA, ............. de .......... de 2022
_________________________________
xxxxxxxx
Prefeito Municipal
Contratante
Testemunhas:
1._______________________________________
CPF nº: __________________________________

_____________________________________
xxxxxxx
Contratado

2._______________________________________
CPF nº: __________________________________

PARECER JURÍDICO.
Esta Minuta de Contrato obedece aos requisitos legais e atende a todas as
formalidades exigidas pela lei 8.666/1993 e 10.520/2002, estando de
acordo com as respectivas disposições legais, motivo pelos quais
OPINAMOS PELA APROVAÇÃO, nos termos do par. Único do artigo 38
da lei de licitações.
__________________________________
Israel Miranda Soares
Advogado
OAB/BA nº: 47.529
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Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022
ANEXO IV

Modelo de Procuração

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 ........, bairro ........., (cidade e estado), como nosso
mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao
procedimento licitatório modalidade pregão presencial nº ..............., no Município de
Planaltino - BA, conferindo-lhe poderes para:
(apresentar credenciamento, proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos
e desistir deles, contrarrazoar, 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.).

____________, _____de __________________ de 2022.

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

E ASSINATURA (com firma reconhecida)
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Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E HABILITAÇÃO

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 do edital do pregão presencial nº 013/2022 do Município de Planaltino - BA, Bahia,
principalmente no que se refere aos locais, trechos, obrigações, garantias e condições para a prestação do serviço objeto da licitação, cientes
das sanções factíveis de serem aplicadas.

____________, _____de __________________ de 2022.
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RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022
ANEXO VI

Modelo de Declaração de Enquadramento como ME ou EPP

Declaro para os devidos fins e a quem possa interessar, especialmente para efeito de
participação no pregão presencial nº 013/2022, do município de Planaltino, Bahia, que a
empresa __________, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob
o nº _______________________se enquadra como ________________________ (MICRO
EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE), nos termos da Lei Complementar 123/06.

__________________________
Nome do Contador
CPF:
CRC nº:
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Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022.

ANEXO VII

Modelo de Declaração de não impedimento

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, especialmente para fins de participação no
pregão presencial nº xx/2021 do Município de Planaltino - BA, a quem possa interessar, que
sobre a empresa _______________________, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda sob o nº _________________________________ não recai nenhum
dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.

____________, _____de __________________ de 2022.

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2022.

ANEXO VIII

Modelo de Declaração de Proteção ao Trabalho

Declaramos, sob as penas da lei, especialmente para efeito de participação no pregão
presencial nº 013/2022, do município de Planaltino 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, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

____________, _____de __________________ de 2022.
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RAZÃO SOCIAL
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Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022.

ANEXO IX
Modelo de Declaração de Inexistência de Servidor Público Municipal nos Quadros da
Empresa.

A Empresa (inserir razão social), inscrita no CNPJ nº (inserir número) por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) (inserir nome), portador(a) da Carteira de Identidade nº (inserir
número e órgão emissor) e do CPF nº (inserir número), DECLARA, especialmente para efeito de
participação no Pregão Presencial nº 013/2022 do Município de Planaltino - BA, que, não
possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade
contratante ou responsável pela licitação.
Declara, ainda, que os sócios e/ou diretores da licitante não possuem relação de parentesco
com servidores ao agentes políticos da municipalidade, até o terceiro grau, em linha reta ou
por afinidade, inclusive.

____________, _____de __________________ de 2022.
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