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PREGÃO PRESENCIAL 004/2022 EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI 
 

REGÊNCIA LEGAL 

Regido pelos seguintes dispositivos legais: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e 
suas alterações e no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.

OBJETO 

Seleção da proposta mais vantajosa, para AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ E PRODUTOS 
HORTIFRUTEGRANJEIROS, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal, Fundo Municipais de 
Saúde, Ação Social, Educação e seus departamentos, conforme quantidades, qualidades e especificações 
contidas no Termo de Referência deste Edital.

MODALIDADE: Pregão Presencial 004/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 028/2022 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço  FORMA DE FORNECIMENTO: Entrega Parcelada

SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME

Data: 29/07/2022 Horário: 09:30h (nove horas e trinta e trinta minutos)

Pregoeiro: Amaury Alves Batista Junior  

LOCAL: Prefeitura Municipal de Souto Soares, situada na Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, na 
cidade de Souto Soares/BA, CEP 46.990-000, Fone: (75) 3339-2150, e-mail: 
licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br 

 

Senhor Licitante, 

Informamos que a comunicação de eventuais alterações e retificações no instrumento convocatório, bem 
como informações adicionais sobre a presente licitação, estarão disponíveis no site: www.ipmbrasil.org.br 
/diariooficial/ba/pmsoutosoares/home, sendo responsabilidade exclusiva do licitante o acompanhamento de 
possíveis alterações através do referido site.  

 

 

 

Souto Soares/BA, 19 de julho de 2022. 
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2022 
 
 
01 PREÂMBULO: 
 
1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito 
Público, sito na Av. José Pereira Sampaio, nº 08, centro, Souto Soares-Bahia, através do Pregoeiro 
designado pelo Decreto nº 222/2022, de 10/01/2022, Sr. Amaury Alves Batista Junior, torna público que 
realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2022, Processo Administrativo nº 
028/2022, do tipo “MENOR PREÇO POR LOTE”, exclusivo para ME, EPP E MEI o qual será processado e 
julgado de conformidade com os preceitos da Lei Federal nº 10.520/2002, de 17.07.2002,  Lei Complementar 
nº 123/2006 e suas alterações e no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas 
alterações. 
1.2. O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no Setor de Licitações e Contratos, desta 
Prefeitura Municipal, de segunda a sexta feira, no horário das 08:00h às 12:00h, no período de 13/02/2019 a 
24/02/2019, bem como, estará disponível nos sites: www.ipmbrasil.org.br 
/diariooficial/ba/pmsoutosoares/home e www.soutosoares.ba.gov.br. 

 
02 OBJETO DA LICITAÇÃO: 
2.1 Seleção da proposta mais vantajosa, para AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ E PRODUTOS 
HORTIFRUTEGRANJEIROS, para manutenção da Prefeitura Municipal, Fundo Municipais de Saúde, Ação 
Social, Educação e seus departamentos, conforme quantidades, qualidades e especificações contidas no 
Termo de Referência deste Edital. 
 
03 DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
4.1 Os interessados, no dia, hora e local fixado no preâmbulo deste Edital, para a realização desta licitação, 
deverão entregar os seus envelopes contendo as Proposta de Preços (Envelope nº 01) e os Documentos de 
Habilitação (Envelope nº 02) devidamente fechados e indevassáveis, rubricados no seu fecho, contendo em 
sua parte externa os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL - - Nº 004/2022 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 
 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL – - Nº 004/2022 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 
 
4.2 A declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
constantes do Edital, conforme Anexo V, deverá ser apresentada por fora de envelope, juntamente com a 
Carta de Credenciamento, conforme item 6 e Anexo IV. 
4.3 - A documentação exigida neste Edital poderá ser apresentada em qualquer sistema de cópia 
autenticada, ou por publicação em órgão oficial. 
4.3.1 – A autenticação de cópias dos documentos exigidos na Habilitação, poderá ser feita pelo Pregoeiro, 
nos termos da legislação pertinente, até 01 (um) dia útil antes da realização da sessão, ou seja, 25/07/2022, 
mediante apresentação dos originais. Poderão ser realizadas autenticações de cópias dos documentos, pelo 
pregoeiro, no dia da sessão, durante a etapa de credenciamento, dos documentos necessários ao 
credenciamento. 
4.4 – O Pregoeiro e Equipe de Apoio não se responsabilizará por envelopes de “Proposta de Preços” e 
“Documentação de Habilitação” que não sejam entregues o Pregoeiro, conforme designado no preâmbulo, no 
local, data e horário definidos neste edital. 
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05 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
5.1. A participação nesta licitação é restrita às Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e 
Microempreendedor Individual (MEI), nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006 e suas alterações, legalmente autorizados a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, 
que atendam a todas as exigências contidas neste Edital. 
5.1.1. Consideram-se Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor 
Individual (MEI) aptos à participação no presente certame, aqueles que preenchem os requisitos do art. 3.º, 
da Lei Complementar Federal n.º 123/2006.  
5.1.2. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do 
sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições previstas neste edital e seus anexos e que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no item “HABILITAÇÃO”. 
5.1.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante 
às sanções previstas neste edital. 
5.2. Não poderão participar da presente licitação, as empresas que: 
 

a) Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão. 
b) Não se enquadrem na condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou 
Microempreendedor Individual (MEI), nos termos do art. 3.º, da Lei Complementar Federal n.º 123/2006. 
c) Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país; 
d) Empresas impedidas de licitar ou contratar com o Município (art. 7º da Lei nº 10.520/02) ou suspensas 
temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar com a Administração Pública (Art. 
87, III, da Lei nº 8.666/93); 
e) Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade; 
f) Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial ou extrajudicial; 
g) Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Vereadores (cfr. art. 54, II da 
Constituição); 
h) Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92 (Lei de 
Improbidade Administrativa). 
i) Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93. 
j) O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante. 

 
5.3. A participação neste certame, sem prévia impugnação, implica aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório. 
5.4 - Não é obrigatória a participação em todos os lotes, podendo o proponente concorrer apenas nos lotes 
que forem de sua conveniência, desde que cada lote seja cotado em sua totalidade. 
5.5 – Caso o licitante deixe de cotar determinado item do lote terá sua proposta do lote desclassificada. 
 
06 DO CREDENCIAMENTO: 
 
6.1 Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pelo licitante, mediante 
estatuto/contrato social, ou instrumento público/particular de procuração, ou documento equivalente. 
6.2 Entende-se por documento credencial: 
 

a) Estatuto/Contrato Social e todas as suas alterações ou consolidação respectiva, devidamente 
registrados na Junta Comercial ou em órgão equivalente; 

b)  registro comercial, no caso de empresa individual. 
 

c) CCMEI - Certificado de Microempreendedor Individual. 
 
b) Procuração Pública, Particular ou Carta de Credenciamento do licitante, com FIRMA RECONHECIDA, 
no modelo do Anexo IV deste Edital; 
 
c) Declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação deste 
Edital, conforme Anexo V; 
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d) Declaração ou documento equivalente emitido por meio eletrônico nos sites específicos de 
Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (quando for o caso), para fins de 
aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123. 

 
6.3 O credenciamento deverá ser entregue ao pregoeiro em separado dos envelopes A e B, e apresentado 
em forma de carta em papel timbrado da licitante, ou por procuração (COM FIRMA RECONHECIDA), 
contendo identificação do credenciado (nome, número de identidade e do CPF) e, devidamente assinado 
pelo titular ou representante legal da licitante. 
6.3.1 Este documento credencial deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular lances verbais, 
negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recurso, 
firmar contrato, enfim, para praticar em nome do licitante todos os atos pertinentes a este Pregão, conforme 
modelo anexo. 
6.4 Quando a licitante se fizer representar por sócio, além dos documentos relacionados no item 6.2, com 
exceção da procuração ou credencial, deverá apresentar os documentos abaixo relacionados, em cópia 
autenticada ou cópia simples acompanhada do original para verificação no certame: 

a) Cópia da cédula de identidade ou CNH – Carteira Nacional de Habilitação (dentro do prazo de validade) 
do representante legal da empresa; 

6.5 Quando a licitante se fizer representar por credenciado, além dos documentos relacionados no item 6.2, 
deverá apresentar junto com a credencial os documentos abaixo relacionados, em cópia autenticada ou cópia 
simples acompanhada do original para verificação no certame: 

a) Cópia da cédula de identidade ou CNH – Carteira Nacional de Habilitação (dentro do prazo de 
validade) do credenciado e do sócio da empresa que outorgou poderes ao credenciado para 
representar legalmente a licitante; 

6.6 Cada credenciado poderá representar apenas 01 (um) licitante, e, de igual forma, cada licitante só poderá 
credenciar um representante. 
6.7 O representante legal do licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de participar 
da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar 
ao direito de interposição de recurso, enfim, para representar o licitante durante a reunião de abertura dos 
envelopes 01 - Proposta de Preços ou 02 – Habilitação relativos a este Pregão. 
6.7.1 Neste caso, o licitante ficará excluído da etapa de lances verbais e mantido o seu preço apresentado na 
proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço. 
6.8 A ausência do representante do licitante, quando convocado, o impedirá de formular lances e manifestar 
a intenção de recurso. 
6.9 Juntamente com o credenciamento, será exigida a Declaração de Enquadramento como Microempresa 
ou Empresa de Pequeno Porte, para fins de aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei 
Complementar n.º 123 e suas alterações. 
6.9.1 A não apresentação da declaração mencionada no item acima ou outro documento que comprove a 
situação atual da empresa, acarretará na inaplicabilidade do tratamento diferenciado, previsto na Lei 
Complementar 123/2006, para o licitante, não podendo o mesmo invocar esse tratamento diferenciado no 
decorrer da licitação. 
6.10 A declaração de que trata o item 6.9, poderá ser emitida no site da Secretaria da Receita Federal ou 
órgão equivalente, Junta Comercial do Estado do licitante, ou ainda expedida e subscrita por contador (neste 
último caso, deverá anexar junto a declaração a certidão de regularidade do conselho de contabilidade do 
profissional). 
 
07 DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N° 1): 
7.1 A proposta de preços deverá ser apresentada na forma do Anexo II deste ato convocatório, redigida em 
papel timbrado da licitante, por meio mecânico ou informatizado, de forma clara e inequívoca, sem emendas, 
rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações contidas neste edital, assinada pelo seu 
titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, nela constando, obrigatoriamente: 
 

a) Razão Social, CNPJ, endereço, telefone/e-mail, contato da empresa. 

b) Descrição clara e detalhada do objeto ofertado, contendo quantidade, unidade, marca, valor unitário e 

valor total do lote em algarismos e por extenso; 
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c) Preço unitário com até duas casas decimais, para cada item expresso em moeda nacional, bem como 

preço total do item e preço total do lote em algarismos e por extenso, observando a unidade de medida 

constante na planilha orçamentária, inclusas todas as despesas com tributos, frete, seguros e quaisquer 

outras que forem devidas, para entrega no almoxarifado da unidade compradora. 

d) Ocorrendo divergência na proposta entre os valores expressos em algarismos e extenso no total do 

lote, prevalecerá o extenso e ocorrendo divergência entre os valores unitário e total do item, prevalecerá o 

valor unitário; Caso a soma total do lote esteja divergente da soma de cada item, serão considerados os 

valores unitários, sendo refeito o seu somatório. 

e) Prazo de pagamento de até 30 (trinta) dias, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente 

atestada pela Contratante. 

f) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias. 

7.2 A licitante poderá incluir em sua proposta dados de caráter exclusivamente técnicos sobre o produto 
ofertado, bem como informações que constem em catálogos, entretanto, necessárias ao julgamento objetivo, 
conforme especificações do material solicitado. 
7.3 A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas necessárias 
para fornecimento do objeto desta licitação, tais como: tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, 
parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, 
rigorosamente, às especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros 
nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade 
competente. 
7.4 Ao elaborar a proposta de preços a licitante deverá observar cautelosamente cada valor unitário ofertado 
para cada item e o valor total de cada lote da proposta, pois não será aceita pelo pregoeiro, em hipótese 
alguma, a sua desistência, a não ser que seja considerado que o valor ofertado seja inexequível. 
7.5 Não será aceita cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se 
alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto 
desta licitação, na forma da Lei. 
7.6 Os tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais e custos que sejam devidos em 
decorrência direta ou indireta do objeto desta licitação, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, 
assim definido na Norma Tributária, neste caso, a licitante. 
 
08 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 2): 
 
8.1 - A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e conter, 
obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação: 
 
8.1.1 Habilitação Jurídica 
a) Cédula de identidade ou CNH – Carteira Nacional de Habilitação (dentro do prazo de validade) dos sócios; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores (os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva); 
c) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
d) CCMEI - Certificado de Microempreendedor Individual, acompanhado de documento de identificação com 
foto do proprietário; 
e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício (os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva); 
f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir (os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva). 
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PARÁGRAFO ÚNICO: ESTES DOCUMENTOS DEVERÃO SER APRESENTADOS NO ENVELOPE Nº 02 
(HABILITAÇÃO), MESMO QUANDO APRESENTADOS NA FASE DE CREDENCIAMENTO. 
 
8.1.2 Regularidade Fiscal 
a) Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do licitante; 
c) Certidão Conjunta Negativa, ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos Relativos a Tributos Federais 
à Dívida Ativa da União, incluindo Contribuições Sociais; 
d) Certidão Negativa, ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos de Tributos Municipais, emitida pela 
Prefeitura da sede do licitante; 
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante 
apresentação de Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS – CRF; 
f) Certidão Negativa, ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos Trabalhista (CNDT), emitida pelo 
Tribunal Superior do Trabalho. 
 
8.1.3 Qualificação Técnica 
a) Atestado de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que 
comprovem a aptidão da empresa licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível ao objeto 
da presente licitação. 
 
8.1.4 Qualificação Econômico-Financeira 
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com 

data de emissão de no máximo 90 dias, anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação. 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa. Esta, conforme o caso, apresentará 
autenticados, publicação do Balanço ou cópias reprográficas das páginas do livro diário, onde foram transcritos 
o Balanço e a Demonstração de Resultado, com os respectivos termos de abertura e encerramento, registrado 
na Junta Comercial da sede da licitante, ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, todos, 
obrigatoriamente firmados pelo contador habilitado, com comprovação através da apresentação da Certidão de 
Regularidade Profissional (CRP), perante o C.R.C (Conselho Regional de Contabilidade) e dirigente/sócio, 
qualificados, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
c) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação do Balanço de 
Abertura devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa. 
 
8.1.5 – Requisitos de Cumprimento do Edital 
a) Declaração de não empregar menor, conforme Anexo III. 
b) Declaração de Idoneidade, conforme Anexo VI. 

 
9 DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
9.1 No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de todas as licitantes, 
devidamente credenciados, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o pregoeiro, que dirigirá a sessão, 
após abertura da mesma, receberá os documentos abaixo relacionados, de cada licitante, admitindo-se, 
contudo, a entrega por pessoas não previamente credenciadas, sendo registradas em ata os nomes das 
licitantes: 

a) Os documentos relacionados para a fase de credenciamento conforme item 06 deste Edital.  
b) Os envelopes de nº 01 – Proposta e nº 02 – Habilitação devidamente identificados e lacrados. 

9.2 Tão logo tenham sido os licitantes credenciados, o pregoeiro receberá envelopes acima descritos e 
comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes ao 
certame. 
9.3 Concluída a fase de credenciamento dos representantes das licitantes e recepção dos documentos, o 
pregoeiro promoverá a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e rubricando 
todas as suas folhas. 
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9.4 Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
 
10 DO JULGAMENTO: 
 
10.1 O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das propostas e Habilitação) e 
obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do menor preço por lote, do objeto deste Edital. 
10.2. A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de todas as 
licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, das licitantes proclamadas para 
tal, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto 
ao valor; 
10.3. Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a consulta de preços. Quando 
convocado pelo pregoeiro, o licitante desejar efetuar ligações para consulta de preços, ou estiver ausente da 
sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o direito ao lance e será excluído da etapa de 
lances para aquele lote; 
10.4. Somente serão aceitas as consultas efetuadas via telefone na fase de negociação caso o preço do 
licitante não esteja compatível com o preço médio obtido na consulta ao mercado, quando este tiver interesse 
em cobrir o preço apurado na pesquisa de mercado. 
10.5. A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no 
envelope “Documentos de Habilitação” da licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao 
atendimento das exigências constantes do presente Edital. 
10.6. Etapa de Classificação de Preços: 
10.6.1 Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes. 
10.6.2 O pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preço 
para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados. 
10.6.3 O pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas as licitantes. 
10.6.4 O pregoeiro classificará a licitante da proposta de menor preço para cada lote e aquelas licitantes que 
tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 
relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais. 
10.6.5. O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances verbais, conforme 
subitem 10.6.4, será o valor da proposta válida de menor preço, multiplicado por 1,10 (uma vírgula dez), 
desprezando-se a terceira casa decimal. 
10.6.6 Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no 
subitem anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo 03 (três), para que seus 
autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 
10.6.7. Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos pelos 
representantes das licitantes classificadas para tanto, lances verbais estes que deverão ser formulados de 
forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, ficando esclarecido que o valor do primeiro lance 
verbal deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada. 
10.6.8. O pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas (para os lances verbais), a 
apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escritas classificada como menor preço, 
prosseguindo seqüencialmente, em ordem decrescente de valor. 
10.6.9. O pregoeiro poderá estabelecer lances mínimos a serem ofertados de acordo com o lote a ser 
adquirido. 
10.6.10. Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às 
ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por lote. 
10.6.11. A desistência em apresentar lance verbal, para determinado lote, quando convocado pelo pregoeiro, 
implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais para aquele lote, 
ficando sua última proposta registrada para classificação, na final da etapa competitiva. 
10.6.12. Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a proposta escrita 
de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
10.6.13. Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e expressamente a respeito. 
10.6.14. Se a oferta não for aceitável, o pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua 
aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 
atenda integralmente ao Edital. 

Rua Eutacio Vieira Viana | 0 | Centro | Souto Soares-Ba

www.soutosoares.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

9EB12D874BCBE4FFBC7A25986AFD7F7D



terça-feira, 19 de julho de 2022  |  Ano VII - Edição nº 00897 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 066

Prefeitura Municipal de Souto Soares

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES 
Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990‐000  
CNPJ 13.922.554/0001‐98   – Telefax: (075) 3339‐2150 / 2128 
 

 
 

 8

10.6.15. Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem lances 
verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão do Pregão. 
10.6.16. Nas situações previstas nos subitens 11.6.12 e 11.6.15, o pregoeiro poderá negociar diretamente 
com o representante credenciado para que seja obtido o melhor preço para a administração. 
10.6.17. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente as sanções 
administrativas previstas neste Edital. 
10.6.18 Será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega dos materiais condicionados a prazos, 
descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão; 
10.6.19 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta 
específica, prevalecerão as da proposta. 
10.7. Do tratamento diferenciado e favorecido às micro empresas e empresas de pequeno porte segundo a 
lei complementar 123/06 e suas alterações: 
10.7.1. Em caso de participação de licitante que detenha a condição de micro empresa ou de empresa de 
pequeno porte nos termos da Lei 123/06, serão observado o seguinte: 
 

a) Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas pela 
microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores a proposta melhor classificada apresentada por empresa que não estiver amparada 
por esta lei complementar. 

b) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a oportunidade de 
apresentar novo lance de preço no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após a notificação por 
parte do pregoeiro, sob pena de preclusão. 

c) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da 
alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem classificatória, 
para o exercício do mesmo direito 

d) No caso de equivalência de valores apresentados pelas micro empresas e empresas de 
pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea “b”, será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta. 

e) Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “b”, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 
10.8. Etapa de Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e Adjudicação: 
10.8.1 Efetuados os procedimentos previstos no item 10.6 e 10.7 deste Edital, e sendo aceitável a proposta 
classificada em primeiro lugar, o pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente aos “Documentos de 
Habilitação” desta licitante. 
10.8.2 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na 
presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, serão inabilitadas. 
10.8.3. As micro empresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
10.8.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a micro empresa ou empresa de 
pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Publica, caso apresente alguma restrição pertinente à documentação de regularidade fiscal, 
para a devida regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, negativa. 
Parágrafo Único – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
10.8.5. Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será declarada vencedora, 
sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo próprio pregoeiro, na hipótese da inexistência de recursos, ou 
desistência de sua interposição, e pela autoridade titular do órgão promotor do certame, na hipótese de 
existência de recursos e desde que improvisos, face ao reconhecimento da regularidade dos atos 
procedimentais. 
10.8.6 Se a licitante desatender as exigências licitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subseqüente, 
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim 
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sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante 
declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame, pelo pregoeiro.  
10.8.7 Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes credenciadas, as 
propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de classificação, a analise da 
documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, 
pelo pregoeiro, sua equipe de apoio e pelo(s) representante(s) credenciado(s) da(s) licitante(s) ainda 
presente(s) à sessão. 
10.8.8 Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas vencedoras 
permanecerão em poder do pregoeiro, devidamente lacrados, até que seja retirada a nota de empenho pela 
licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por vinte dias correntes à disposição das licitantes interessadas. 
Findo esse prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos. 
10.8.9 Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, será 
feita pelo pregoeiro, a adjudicação do objeto da licitação à licitante declarada vencedora, com posterior 
encaminhamento dos autos a Autoridade Competente da Prefeitura Municipal de Souto Soares-BA, para 
homologação do certame e decisão quanto à contratação. Na hipótese de existência de recursos, os autos 
serão encaminhados a Procuradoria Municipal para apreciação e parecer, e em caso de improvimento, 
adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora, homologação do certame e decisão quanto à 
contratação. 
 
11 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
11.1 Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer licitante poderá 
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas 
razões, podendo juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes desde logo 
intimadas para apresentar contra-razões em igual numero de dias, que começarão a correr do término do 
prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  
11.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da sessão do Pregão, 
importará na preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro à licitante 
vencedora. 
11.3 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
11.4 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na 
Prefeitura Municipal de Souto Soares-BA, sito na Av. José Sampaio, 08, Centro, Souto Soares-BA; 
11.5 A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo pregoeiro, que consultará as licitantes 
representadas sobre sua intenção de recorrer ou não, e declarará, expressamente, que só serão conhecidos 
os recursos interpostos antes do término da sessão. 
11.5.1 Também serão conhecidas as contra-razões a recursos intempestivamente apresentadas. 
 
12    ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
12.1. Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o 
procedimento à autoridade superior para homologação. 
12.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao licitante vencedor. 
 
13   DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO  
13.1. Homologada a licitação, todos os licitantes que tiveram seus preços homologados deverão assinar o 
contrato no setor de Licitações e Contratos, dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data 
da publicação da homologação, 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. 
13.2.  Para a assinatura do Contrato e da Autorização de Fornecimento, a empresa deverá representar-se 
por: 
a) sócio que detenha poderes de administração, devendo apresentar cópia autenticada do contrato social e 
suas alterações que envolvam sua representação legal, ou; 
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. 
1.3. A licitante que convocada para assinar o contrato e não fazê-lo no prazo fixado, estará sujeito as 
sanções previstas neste edital. 
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14. FISCALIZAÇÃO 
 
14.1. Os critérios de fiscalização estão previstos no termo de Referência  
 
15. REAJUSTE E EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
15.1. Os critérios de reajuste e reequilíbrio econômico-financeiro estão previstos no Termo de Referência. 
 
16 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
 
16.1 – As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação, correrão por conta da seguinte 
dotação:  
 
Unidade Orçamentária: 02.10.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE. E MEIO AMBIENTE  
Proj.Atividade: 2155 – Manutenção das Ações da Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente  
Elemento Despesa: 3390.30.00 – Material de Consumo  
Fonte: 00 
 
Unidade Orçamentária: 02.02.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
Proj.Atividade: 2008 – Manutenção e Desenv. das Ações da Secretaria de Administração Geral 
Elemento Despesa: 3390.30.00 – Material de Consumo  
 
Unidade Orçamentária: 02.12.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
Proj.Atividade: 2074 – Desenv. e Manutenção das Ações da Sec. Munic. De Cultura e Turismo 
Elemento Despesa: 3390.30.00 – Material de Consumo 
Fonte: 00 
 
Unidade Orçamentária: 02.04.02 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Proj.Atividade: 2062 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Educação. 
Elemento Despesa: 3390.30.00 – Material de Consumo 
Fonte:  01 
 
Unidade Orçamentária: 02.05.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Proj.Atividade: 2084 – Manutenção das Ações da Atenção Hospitalar e Ambulatorial/ Média e Alta 
Complexidade 
Proj.Atividade: 2158 – Manutenção e Desenvolvimento das Ações do Fundo Municipal de Saúde 
Elemento Despesa: 3390.30.00 – Material de Consumo 
Fonte: 02  
 
Unidade Orçamentária: 02.06.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSSTÊNCIA SOCIAL 
Proj.Atividade: 2087 –Manutenção das Ações da Secretaria Mun. de Ação Social 
Elemento Despesa: 3390.30.00 – Material de Consumo 
Fonte: 00   
 
Unidade Orçamentária: 02.11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E REC HIDRICOS 
Proj.Atividade: 2073 – Manutenção. das Ações da Secretaria, de Agricultura e Recursos Hídricos  
Elemento Despesa: 3390.30.00 – Material de Consumo 
Fonte: 00 
 
17 DA ENTREGA  
17.1. Os critérios de entrega estão previstos no Termo de Referência. 
 
18 DO PAGAMENTO: 
18.1. Os critérios de pagamento estão previstos no Termo de Referência. 
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19 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
 

19.1. DA CONTRATADA: 
a) A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 
objeto e, ainda: 
b) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no 
Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: 
marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade. 
c)  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,13, 14 e 17 a 
27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 
d)  Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com 
avarias ou defeitos. 
e) Comunicar a Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, 
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 
f)  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
g). Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
h) Lançar na Nota Fiscal as especificações dos bens entregues de modo idêntico aqueles constantes da Nota 
de Empenho. 
i) Executar as entregas dos produtos conforme especificações e de sua proposta, com a alocação dos 
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os produtos, 
na qualidade e quantidade necessárias para execução deste Termo de Referência e em sua proposta. 
j) Arcar com todas as despesas decorrentes de transporte e entrega do objeto fornecido, sem ônus adicional 
a Prefeitura Municipal de Souto Soares. 
k) Arcar com todas as despesas de coleta, transporte e devolução dos itens fornecidos nos casos de 
necessidade de manutenção e/ou calibração dentro do prazo de garantia. 
l) Fornecer somente peça nova e de primeiro uso originais do fabricante, conforme o código constante na 
especificação. 
m) Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução 
contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e 
outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas 
de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado para execução contratual. 
n) Não transferir a outrem, por qualquer forma nem parcialmente as obrigações 

 
19.2. CONTRATANTE: 
a) Solicitar a execução do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Fornecimento. 
b) Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações 
decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas alterações 
posteriores. 
c)  Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, 
solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato. 
d)  Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual. 
e)  Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo. 
f)   Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento. 
 
21 DAS PENALIDADES: 
21.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem justificativa 
aceita pela Prefeitura Municipal de Souto Soares – BA., resguardados os procedimentos legais pertinentes, 
poderá acarretar nas seguintes sanções: 
 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado 
do contrato, pela recusa em assiná-lo ou pela não apresentação da documentação exigida, no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de 
outras sanções previstas no art. 87 da lei 8.666/93; 
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b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre o valor total 
estimado do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias úteis, na entrega total do 
objeto deste, caracterizando a inexecução parcial;  

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado 
do contrato pela inadimplência além do prazo de 02 (dois) dias úteis, caracterizando a inexecução 
parcial do mesmo;  

d) advertência;  
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior. 

 
21.2. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de outras, 
previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos 
causados à Administração. 
21.3. A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Souto Soares, via Tesouraria 
Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação 
enviada pela Prefeitura Municipal de Souto Soares – BA. 
21.4. O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura Municipal de 
Souto Soares – BA., em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao 
crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
21.5. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por conveniência 
administrativa, mediante ato do Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Souto Soares, devidamente justificado. 
21.6. À licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar 
de entregar a documentação exigida ou apresentar documentação falsa exigida, ensejar o retardamento da 
execução do objeto desta licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o 
Município de Souto Soares e será descredenciado do CRC Municipal, pelo período de 5 anos se credenciado 
for, sem prejuízo das multas previstas neste edital, no contrato e nas demais cominações legais. 
21.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  
21.8. Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
22 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 
22.1 Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do presente 
edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de acordo com os prazos do Art. 41 da Lei 
8.666/93, e Lei 10.520/02, no endereço discriminado no preâmbulo deste edital, cabendo ao pregoeiro (a) 
decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. Demais informações poderão ser obtidas pelo Fone 
(75) 3339-2150 / 2128. 
22.2 Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os respectivos prazos 
legais. 
22.3 Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 
 
23. DISPOSIÇÕES FINAIS 
23.1. A Prefeitura Municipal de Souto Soares – BA., poderá cancelar de pleno direito a nota de empenho que 
vier a ser emitida em decorrência desta licitação, bem como rescindir o respectivo contrato, 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial desde que motivado o ato e assegurado à 
licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa quando esta: 
 

a) venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua 
capacidade econômico-financeira; 

b) for envolvida em escândalo público e notório;  
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c) quebrar o sigilo profissional;  
d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiras informações não divulgadas ao público e às quais tenha 

acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pela Prefeitura 
Municipal de Souto Soares – BA.;  

e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a autorize. 
 
23.2. A Prefeitura Municipal de Souto Soares – BA., poderá, por despacho fundamentado do pregoeiro e até 
a entrega da nota de empenho, excluir qualquer licitante, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, sem que 
a esta assista o direito de reclamar indenização ou ressarcimento, se chegar ao seu conhecimento, em 
qualquer fase do processo licitatório, fato ou circunstância que desabone a idoneidade da licitante. 
23.3. A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulada por ilegalidade de 
ofício ou por provocação de terceiros mediante parecer escrito do pregoeiro, devidamente fundamentado. 
23.3.1. A nulidade do processo licitatório induz à do contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do 
art. 59 da lei 8.666/93. 
23.4. As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas no momento da abertura 
do envelope correspondente, por escrito, quando serão registradas em ata, sendo vedada, a qualquer 
licitante, observações ou reclamações impertinentes ao certame. 
23.5. A apresentação da proposta implica, por parte da licitante, observação 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. 
23.6. Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a Prefeitura Municipal 
de Souto Soares – BA., comunicará os fatos verificados ao Ministério Público para as providências cabíveis. 
23.7. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deva constar no ato da sessão pública. 
23.8. A proponente que vier a ser vencedora, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos e supressões que se fizerem necessárias até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado. 
23.9. As questões decorrentes da execução deste edital, que não puderem ser dirimidas administrativamente, 
serão processadas e julgadas no foro da Comarca de Souto Soares – BA., com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
23.10. A homologação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação. 
23.11. Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação regedora, em 
especial a Lei 8.666/93 e suas alterações e Lei 10.520/02. 
23.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Pregão e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 
23.13. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre as empresas interessadas atendido os interesses públicos e o da Administração, sem 
comprometimento da segurança da contratação. 
23.14. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da licitante, 
desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades e as exatas compreensões da sua proposta, 
durante a realização da sessão pública deste pregão e desde que não fique comprometido o interesse do 
órgão promotor do mesmo, bem como a finalidade e a segurança da futura contratação. 
23.15. Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste Edital e a homologação do 
resultado desta licitação não implicarão em direito à contratação. 
23.16. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do pregão, este 
prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não prejudicar a formulação das 
propostas. 
23.17. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida 
para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido. 
23.18. Os elementos constitutivos deste Edital são compostos dos seguintes anexos: 
 

 ANEXO I – Termo de Referência; 
 ANEXO II – Modelo Formulário de Proposta de Preços; 
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 ANEXO III – Modelo de Declaração de Inexistência de Empregados Menores; 
 ANEXO IV - Carta de Credenciamento  
 ANEXO V – Modelo de Declaração de Cumprimento e Requisito de Habilitação; 
 ANEXO VI – Modelo de Declaração Idoneidade 
 ANEXO VII - Minuta do Contrato; 

 
23.21. Quaisquer esclarecimentos e informações adicionais sobre esta Licitação, poderão ser solicitados à 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, no endereço indicado no preâmbulo deste Edital, pelo telefone 
(75) 3339-2150/2128, até um dia útil anterior a data de apresentação das propostas. 
 
 
Souto Soares-BA, 19 de julho de 2022. 

 

 

 

 

 

André Luiz Sampaio Cardoso 

Prefeito Municipal 
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PREGÃO PRESENCIAL - Nº 004/2022 
 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
1. OBJETO 
1.1 Este Termo de Referência foi elaborado pela Prefeitura Municipal de Souto Soares e Fundos Municipais 
de Saúde, Educação e Ação Social , em observância ao estabelecido na Lei 8.666/93, e tem por objeto 
orientar a contratação de pessoa jurídica para a AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ E PRODUTOS 
HORTIFRUTEGRANJEIROS, para manutenção da Prefeitura Municipal, Fundo Municipais de Saúde, Ação 
Social, Educação e seus departamentos, conforme quantidades, qualidades e especificações contidas neste 
Termo de Referência. 
 
2. JUSTIFICATIVA 
2.1. Justifica-se aquisição de pó de café para repor estoque do almoxarifado, visando assim à 
disponibilização cotidiana de café na Prefeitura Municipal, secretarias e departamentos. 
2.2. A aquisição de produtos de HORTIFRUTI justifica-se pelo fato de serem necessários para atender 
demandas da prefeitura, secretarias em eventos como reuniões, cursos, palestras, conferências promovidas 
por esta administração, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços 
públicos essenciais ao município. 
 
3. DOS MATERIAIS: 
3.1. Para fins de formação e avaliação pelo fornecedor, segue planilhas com descrição dos produtos. O valor 
global estimado para esta licitação é: R$ 169.572,68 (cento e sessenta e nove mil, quinhentos e setenta e 
dois reais e sessenta e oito centavos), apurado a partir de mapa de preços constante do processo 
administrativo, elaborado com base em média, após pesquisa de preços com potenciais fornecedores do 
ramo pertinente e no sistema Banco de Preços 
 

LOTE 01 PÓ DE CAFÉ  

ITEM  DESCRIÇÃO  MARCA   QUANT  UNIDADE   VL. UNT   VL. TOTAL 

1 

CAFÉ TORRADO E MOIDO,         Pacote 
contendo 250g. Rotulagem contendo no 
mínimo as seguintes informações: 
Denominação do produto, ingredientes, prazo 
de validade, peso,  e fabricante.  Validade 
mínima de 90 dias a contar da data de entrega. 

 

7.300  Pacote   R$    8,19    R$ 59.787,00  

 
LOTE 02 FRUTAS 

ITEM  DESCRIÇÃO  QUANT  UND   VL. UNT   VL. TOTAL 

1 

ABACAXI  HAVAÍ PESANDO 1,2KG CADA UNIDADE COM 
VARIAÇÃO DE 10%. DEVERÁ ESTAR FRESCO, COM AROMA, 
COR E SABOR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE E VARIEDADE. DEVERÁ 
APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA 
SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A 
CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O 
CONSUMO MEDIATO E IMEDIATO. NÃO SERÃO PERMITIDOS 
DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA OU MECÂNICA, QUE AFETE 
A SUA APARÊNCIA, A CASCA E A POLPA DEVERÃO ESTAR 
INTACTAS E FIRMES 

562  UNIDADE  R$         3,98    R$               2.236,76 
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2 

BANANA DA TERRA, GRANDE, MADURA, PROCEDENTE DE 
ESPÉCIE SADIA , NÃO PODE ESTAR GOLPEADA E DANIFICADA 
POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU 
BIOLÓGICA 
QUE AFETEM SUA APARÊNCIA. ESTAR ISENTA DE 
SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES, PARASITOS, ODORES 
ESTRANHOS 

1005  DUZIA   R$         6,41    R$               6.442,05 

3 

BANANA PRATA ‐ TAMANHO REGULAR EM PENCAS DE 1ª 
QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, COM 
POLPA INTACTA E FIRME, DEVENDO SER BEM 
DESENVOLVIDAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. 

1495  KG   R$         3,61    R$               5.396,95 

4 

GOIABA FRUTA PROCEDENTE DE ESPÉCIMES VEGETAIS 
GENUÍNOS E SÃOS, SER FRESCOS, TER ATINGIDO O GRAU 
MÁXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPÉCIE E 
VARIEDADE, APRESENTAR GRAU MÁXIMO DE MATURAÇÃO 
TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, 
TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES 
ADEQUADAS PARA O CONSUMO, ESTAR LIVRE DE 
ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR 
DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU 
MECÂNICA QUE AFETE A SUA APARÊNCIA E A POLPA. NÃO 
SERÃO PERMITIDOS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. 

435  KG   R$         4,33    R$               1.883,55 

5 

LIMÃO TAITI DE PRIMEIRA, FRESCO, LIVRE DE RESÍDUOS DE 
FERTILIZANTES, PARASITAS E LARVAS, TAMANHO E 
COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM 
DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRME E INTACTA, 
FORNECENDO BOA QUANTIDADE DE CALDO. 

137  KG   R$         3,68    R$                  504,16 

6 

LARANJA PÊRA, FRESCA, DE PRIMEIRA, COM GRAU DE 
MATURAÇÃO QUE PERMITA A MANIPULAÇÃO NO 
TRANSPORTE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO 
TAMANHO, COR E FORMAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER 
BEM DESENVOLVIDA E MADURA. AS FRUTAS NÃO PODERÃO 
APRESENTAR MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. A POLPA 
DEVERÁ ESTAR INTACTA E UNIFORME. DEVERÁ APRESENTAR 
GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A 
MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM 
CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO MEDIATO E 
IMEDIATO.  

1300  UNIDADE  R$         0,48    R$                  624,00 

7 

MAÇA TIPO GALA, FRESCA, TER ATINGIDO O GRAU MÁXIMO 
NO TAMANHO, AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA 
ESPÉCIE VARIEDADE. DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE 
MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A 
MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM 
CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO MEDIATO E 
IMEDIATO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DEFEITOS DE 
NATUREZA FÍSICA OU MECÂNICA, QUE AFETE A SUA 
APARÊNCIA, A CASCA E A POLPA DEVERÃO ESTAR INTACTAS 
E FIRMES 

5140  UNIDADE  R$         0,68    R$               3.495,20 

Rua Eutacio Vieira Viana | 0 | Centro | Souto Soares-Ba

www.soutosoares.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

9EB12D874BCBE4FFBC7A25986AFD7F7D



terça-feira, 19 de julho de 2022  |  Ano VII - Edição nº 00897 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 075

Prefeitura Municipal de Souto Soares

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES 
Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990‐000  
CNPJ 13.922.554/0001‐98   – Telefax: (075) 3339‐2150 / 2128 
 

 
 

 17

8 

MELÃO DEVERÁ SER PROCEDENTE DE ESPÉCIMES VEGETAIS 
GENUÍNOS E SÃOS, SEREM FRESCOS, TER ATINGIDO O GRAU 
MÁXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPÉCIE E 
VARIEDADE, APRESENTAR GRAU MÁXIMO DE MATURAÇÃO 
TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, 
TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES 
ADEQUADAS PARA O CONSUMO, ESTAR LIVRE DE 
ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR 
DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU 
MECÂNICA QUE AFETE A SUA APARÊNCIA E A POLPA. NÃO 
SERÃO PERMITIDOS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. 

340  UNIDADE  R$         3,50    R$               1.190,00 

9 

MAMÃO PAPAYA OU MAMÃO FORMOSA PORTE MÉDIO 
PESANDO DE 1,5 (UM E MEIO) A 2 (DOIS) QUILOS CADA 
UNIDADE (COM VARIAÇÃO DE 10%), FRESCO, COM AROMA, 
COR E SABOR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE VARIEDADE. DEVERÁ 
APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA 
SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A 
CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O 
CONSUMO MEDIATO E IMEDIATO. NÃO SERÃO PERMITIDOS 
DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA OU MECÂNICA, QUE AFETE 
A SUA APARÊNCIA, A CASCA E A POLPA DEVERÃO ESTAR 
INTACTAS E FIRMES.  

1155  UNIDADE  R$         2,87    R$               3.314,85 

10 

MANGA  DE 1ª QUALIDADE ASPECTO GLOBOSO, 
ACONDICIONAR FRUTOS MISTOS: VERDES E MADUROS, COR 
PRÓPRIA, CLASSIFICADA COMO FRUTA COM POLPA FIRME E 
INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, COM BOA 
QUALIDADE, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, 
SUJIDADES, DEFENSIVOS, PARASITAS, LARVAS, SEM LESÕES 
DE ORIGEM FÍSICA E MECÂNICA. ACONDICIONADOS EM 
EMBALAGEM PRÓPRIA 

1530  UNIDADE  R$         1,86    R$               2.845,80 

11 

MARACUJÁ AZEDO OU MARACUJÁ EXTRA AAA FRESCO, DE 
PRIMEIRA, COMPACTO E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM 
FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES. TAMANHO 
E COLORAÇÃO UNIFORMES DEVENDO SER BEM 
DESENVOLVIDO. ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E 
LARVAS. 

504  KG   R$         5,37    R$               2.706,48 

12 

MELANCIA. DEVERÁ SER PROCEDENTE DE ESPÉCIMES 
VEGETAIS GENUÍNOS E SÃOS, SEREM FRESCOS, TER 
ATINGIDO O GRAU MÁXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR 
DA ESPÉCIE E VARIEDADE, APRESENTAR GRAU MÁXIMO DE 
MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A 
MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM 
CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, ESTAR LIVRE 
DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR 
DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU 
MECÂNICA QUE AFETE A SUA APARÊNCIA E A POLPA. NÃO 
SERÃO PERMITIDOS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. 

3790  KG   R$         2,03    R$               7.693,70 

13 
UVA, APRESENTANDO TAMANHO, COR E FORMAÇÃO 
UNIFORMES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS 
DO MANUSEIO E TRANSPORTE. 

280  KG   R$       12,47    R$               3.491,60 

14 

POLPA DE FRUTAS (PEQUENA) POLPA CONCENTRADA E 
CONGELADA. PRODUZIDA COM FRUTAS FRESCAS DE ÓTIMA 
QUALIDADE, MEDIANTE LAUDO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA 
EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE . 
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, MARCA 
DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE 
VALIDADE, PESO LÍQUIDO. 

780  UNIDADE  R$         3,33    R$               2.597,40 
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15 

POLPA DE FRUTAS   CONCENTRADA E CONGELADA. EM 
EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE CONTENDO 
1KG. PRODUZIDA COM FRUTAS FRESCAS DE ÓTIMA 
QUALIDADE, MEDIANTE LAUDO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA . 
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, MARCA 
DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE 
VALIDADE, PESO LÍQUIDO. 

970  KG   R$       11,87    R$            11.513,90 

   R$   55.936,40  

 
LOTE 3 VERDURAS E LEGUMES 

ITEM  DESCRIÇÃO  QUANT  UND   VL. UNT   VL. TOTAL 

1 

ALFACE TIPO LISA. DEVERÁ SER PROCEDENTE DE 
ESPÉCIMES VEGETAIS GENUINOS E SÃOS, SER FRESCA, TER 
ATINGIDO O GRAU MÁXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR 
DA ESPÉCIE E VARIEDADE, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, 
INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR 
QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE 
AFETE A SUA APARÊNCIA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS 
MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. 
DEVERÁ PESAR 500G O MAÇO. 

515  MOLHO   R$ 3,00    R$ 1.545,00  

2 

ABÓBORA SECA MADURA DE ÓTIMA QUALIDADE E SEM 
DEFEITOS, SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA, COM 
ASPECTO, AROMA E SABOR TÍPICOS DA VARIEDADE E 
UNIFORMES NO TAMANHO E NA COR. NÃO DEVERÁ 
APRESENTAR RACHADURAS OU CORTES NA CASCA. A 
POLPA DEVERÁ ESTAR INTACTA E LIMPA. DEVERÁ 
APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA 
SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A 
CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PAR O 
CONSUMO MEDIATO E IMEDIATO 

665  PACOTE   R$ 2,43    R$ 1.615,95  

3 

ABOBRINHA (ABÓBORA PAULISTA) DE ÓTIMA QUALIDADE 
E SEM DEFEITOS, UFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA, COM 
ASPECTO, AROMA E SABOR TÍPICOS DA VARIEDADE E 
UNIFORMES NO TAMANHO E NA COR. NÃO DEVERÁ 
APRESENTAR RACHADURAS OU CORTES NA CASCA. A 
POLPA DEVERÁ ESTAR INTACTA E LIMPA. DEVERÁ 
APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA 
SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A 
CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PAR O 
CONSUMO MEDIATO E IMEDIATO 

161  UNIDADE   R$ 2,60    R$ 418,60  

4 

AIMPIM DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, COMPACTA E 
FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADES, ISENTA DE MATERIAL 
TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, TAMANHO E 
COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM 
DESENVOLVIDA, ISENTA DE DANOS FÍSICOS OU 
MECÂNICOS ORIUNDO DO MANUSEIO E TRANSPORTE.  

870  KG   R$ 3,79    R$ 3.297,30  

5 

BETERRABA EXTRA A PORTE MÉDIO/GRANDE DE BOA 
QUALIDADE, FRESCA, COMPACTA E FIRME, SEM DEFEITOS 
SÉRIOS (RACHADURAS E CORTES), APRESENTANDO 
TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORME, DEVENDO 
SER BEM DESENVOLVIDA.  

461  KG   R$ 3,84    R$ 1.770,24  
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6 

BATATA INGLESA LAVADA ESPECIAL, PORTE MÉDIO/ 
GRANDE, APRESENTANDO ORIGEM FÍSICA/MECÂNICA 
(RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES). DEVERÁ 
APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA 
SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A 
CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O 
CONSUMO MEDIATO E IMEDIATO. 

721  KG   R$ 5,67    R$ 4.088,07  

7 

BATATA DOCE GRAÚDA SELECIONADA, FRESCA, DE ÓTIMA 
QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, 
AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO 
DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS 
QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. 
NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, 
RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES. 

1410  KG   R$ 4,33    R$ 6.105,30  

8 
CHUCHU  DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM BOAS CONDIÇÕES 
DE CONSUMO. TAMANHO MÉDIO, COM CASCAS SÃS E SEM 
RUPTURAS. DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO 

510  UNIDADE   R$ 1,00    R$ 510,00  

9 

CENOURA EXTRA TIPO A DE BOA QUALIDADE, SEM RAMAS, 
FRESCA, COMPACTA E FIRME, SEM DEFEITOS SÉRIOS 
(RACHADURAS E CORTES), APRESENTANDO TAMANHO, 
COR E 
CONFORMAÇÃO UNIFORME. DEVERÁ APRESENTAR GRAU 
DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A 
MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM 
CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO MEDIATO E 
IMEDIATO DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA. 

595  KG   R$ 3,67    R$ 2.183,65  

10 

COUVE MANTEIGA ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, 
COM FOLHAS VERDES SEM TRAÇOS DE DESCOLORAÇÃO 
TURGESCENTE, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS. 
DEVERÃO APRESENTAR COLORAÇÃO E TAMANHOS 
UNIFORMES E TÍPICOS DA VARIEDADE. NÃO SERÃO 
PERMITIDOS DEFEITOS NAS VERDURAS QUE AFETEM A SUA 
FORMAÇÃO E A SUA APARÊNCIA, ESTAR LIVRE DE 
ENFERMIDADES E INSETOS, NÃO ESTAR DANIFICADA POR 
QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE 
AFETE A APARÊNCIA. 

500  PACOTE   R$ 2,43    R$ 1.215,00  

11 

COUVE FLOR DE PRIMEIRA, DE COR CREME, ISENTA DE 
FOLHAS E COM TALO MÁXIMO DE 3 CM. DEVE 
APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM 
DEFINIDAS, ESTAR FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, 
BEM FORMADA, LIMPA, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRE 
DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E 
DOENÇAS E ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE 
CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO. 

55  UNIDADE   R$ 8,84    R$ 486,20  

12 

CEBOLA BRANCA, MÉDIA, DE BOA QUALIDADE, NACIONAL, 
COMPACTA E FIRME, SEM DANOS SÉRIOS, APRESENTANDO 
TAMANHO GRANDE E CONFORMAÇÃO UNIFORME, 
DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, ISENTA DE SUJIDADES, 
PARASITOS E MATERIAIS ESTRANHOS 

539  KG   R$ 5,91    R$ 3.185,49  

13 

CEBOLA ROXA , MÉDIA, DE BOA QUALIDADE, NACIONAL, 
COMPACTA E FIRME, SEM DANOS SÉRIOS, APRESENTANDO 
TAMANHO GRANDE E CONFORMAÇÃO UNIFORME, 
DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, ISENTA DE SUJIDADES, 
PARASITOSE MATERIAIS ESTRANHOS 

235  KG   R$ 5,20    R$ 1.222,00  
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14 

MAXIXE – IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE ‐ ISENTO DE 
FUNGOS E SUJIDADE. DEVERÁ SER TRANSPORTADOS EM 
CARROS HIGIENIZADOS EM TEMPERATURA AMBIENTE. 
ACONDICIONADOS EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES 
DE PRIMEIRO USO. 

350  KG   R$ 4,54    R$ 1.589,00  

15 

PIMENTÃO DE BOA QUALIDADE, PORTE MÉDIO/GRANDE, 
APRESENTANDO TAMANHO UNIFORME E 
SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDO, SEM DANOS DE 
ORIGEM FÍSICA/MECÂNICA (RACHADURAS, PERFURAÇÕES 
E CORTES). DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO 
TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O 
TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES 
ADEQUADAS PARA O CONSUMO MEDIATO E IMEDIATO 

860  UNIDADE   R$ 0,52    R$ 447,20  

16 

PEPINO DE 1ª QUALIDADE, APRESENTANDO TAMANHO, 
COR E FORMAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM 
DESENVOLVIDOS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. 

505  UNIDADE   R$ 1,75    R$ 883,75  

17 
PALMA CORTADA DE 1ª QUALIDADE,  EMBALADA EM 
PACOTES TRANSPARENTES, COLORAÇÃO VERDE, LIVRE DE 
SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. 

382  PACOTE   R$ 2,25    R$ 859,50  

18 

QUIABO DE TAMANHO REGULAR DE 1ª QUALIDADE, 
APRESENTANDO TAMANHO, COR E COM FORMAÇÃO 
UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, SEM 
DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E 
TRANSPORTE 

167  KG   R$ 5,79    R$ 966,93  

19 

REPOLHO  VERDE TAMANHO MÉDIO, PRIMEIRA 
QUALIDADE, CABEÇAS FECHADAS, SEM FERIMENTOS OU 
DEFEITOS, TENROS, SEM MANCHAS E COM COLORAÇÃO 
UNIFORME, LIVRES DE TERRA NAS FOLHAS EXTERNAS. NÃO 
SERÃO PERMITIDOS DEFEITOS NAS VERDURAS QUE 
AFETEM A SUA FORMAÇÃO E A SUA APARÊNCIA, ESTAR 
LIVRE DE ENFERMIDADES E INSETOS, NÃO ESTAR 
DANIFICADA POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU 
MECÂNICA. 

211  UNIDADE   R$ 7,60    R$ 1.603,60  

20 

RÚCULA ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM FOLHAS 
VERDES SEM TRAÇOS DE DESCOLORAÇÃO TURGESCENTE, 
INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS. DEVERÃO 
APRESENTAR COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES E 
TÍPICOS DA VARIEDADE. NÃO SERÃO PERMITIDOS 
DEFEITOS NAS VERDURAS QUE AFETEM A SUA FORMAÇÃO 
E A SUA APARÊNCIA, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES E 
INSETOS, NÃO ESTAR DANIFICADA POR QUALQUER LESÃO 
DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA 

90  MOLHO   R$ 2,67    R$ 240,30  

21 

TOMATE  EXTRA A, PORTE MÉDIO/GRANDE, FIRME E 
INTACTO, APRESENTANDO TAMANHO, CONFORMAÇÃO 
UNIFORME E BEM DESENVOLVIDO, DEVENDO ESTAR LIVRE 
DE ENFERMIDADES, DEFEITOS GRAVES QUE ALTEREM A 
SUA FORMAÇÃO E APARÊNCIA, ISENTO DE SUJIDADES, 
PARASITAS E RESÍDUOS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS SEM 
LESÕES DE ORIGEM FÍSICA/MECÂNICA (RACHADURAS E 
CORTES). DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL 
QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O 
TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES 
ADEQUADAS PARA O CONSUMO MEDIATO E IMEDIATO. 

850  KG   R$ 5,20    R$ 4.420,00  
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22 

VAGEM DEVERÁ SER PROCEDENTE DE ESPÉCIMES 
VEGETAIS GENUÍNOS E SÃOS, SER FRESCOS, TER ATINGIDO 
O GRAU MÁXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA 
ESPÉCIE E VARIEDADE, APRESENTAR GRAU MÁXIMO DE 
MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A 
MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM 
CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, ESTAR LIVRE 
DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR 
DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU 
MECÂNICA. 

120  PACOTE   R$ 2,10    R$ 252,00  

  R$ 38.905,08 

 
LOTE 04 TEMPEROS 

ITEM  DESCRIÇÃO  QUANT UNID   VL. UNT   VL. TOTAL 

1 

ALHO NACIONAL DE BOA QUALIDADE, COMPACTO E FIRME, 
INTEIRAS SEM DANOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO 
MÉDIO/GRANDE E CONFORMAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM 
DESENVLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E MATERIAIS 
ESTRANHOS.  

230  KG   R$ 29,97    R$ 6.893,10  

2 

AÇAFRÃO PÓ FINO, HOMOGÊNEO, COLORAÇÃO AMARELA INTENSA, 
EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500 G, COM IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO 
LÍQUIDO 

57  KG   R$ 23,73    R$ 1.352,61  

3 

COENTRO SEMENTE – IN NATURA, EMBALAGEM CONTENDO NO 
MÍNIMO 500GR, EMBALADOS EM SACOS PLÁSTICOS 
TRANSPARENTES. DEVEM ESTAR ÍNTEGROS, VERDES E SEM TRAÇOS 
DE DESCOLORAÇÃO. DEVEM SER TRANSPORTADOS EM CARROS 
HIGIENIZADOS E EM TEMPERATURA AMBIENTE. 

151  PACOTE   R$ 2,71    R$ 409,21  

4 

COENTRO + CEBOLINHA, CHEIRO VERDE SEM DEFEITOS, COM A 
SALSINHA APRESENTANDO FOLHAS VERDES E SEM FOLHAS MURCHAS 
E A CEBOLINHA DEVERÁ ES APRESENTAR BEM VERDE E SEM TRAÇOS 
DE DESCOLORAÇÃO, FIRME, INTACTA E BEM DESENVOLVIDA. DEVERÁ 
APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A 
AMUNIPULAÇÃO. CADA MAÇO DEVERÁ PESAR 200G. 

409  MOLHO   R$ 2,83    R$ 1.157,47  

5 

COLORAU (URUCUM) PÓ FINO, HOMOGÊNEO, COLORAÇÃO 
VERMELHA INTENSA, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 1 KG, COM 
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE 
VALIDADE E PESO LÍQUIDO. 

54  KG   R$ 22,60    R$ 1.220,40  

6 
COMINHO TEMPERO/CONDIMENTO, DESIDRATADO E MOÍDO, 
EMBALAGEM COM  1 KG. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, 
MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. 

49  KG   R$ 23,17    R$ 1.135,33  

7 

ORÉGANO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM NO 1 KG, 
VALIDADE DO PRODUTO NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 12 MESES, 
CONTADA A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. ROTULAGEM CONTENDO, 
NO MÍNIMO, PESO LÍQUIDO, NOME E CNPJ DO FABRICANTE E DATA 
OU PRAZO DE VALIDADE. 

24  KG   R$ 43,82    R$ 1.051,68  

8 
SAL TEMPERADO SEM PIMENTA, CONTENDO SAL, ALHO E CHEIRO 
VERDE. 

264  PACOTE   R$ 5,65    R$1.491,60  

9 

SALSA ‐ IN NATURA, 1ª QUALIDADE ‐ COM FOLHAS INTEGRAS, LIVRES 
DE FUNGOS; TRANSPORTADAS EM SACOS PLÁSTICOS 
TRANSPARENTES DE PRIMEIRO USO. DEVEM ESTAR FRESCAS, 
ÍNTEGRAS, SEM TRAÇO DE DESCOLORAÇÃO. DEVERÁ SER 
TRANSPORTADOS EM CARROS HIGIENIZADOS EM TEMPERATURA 
AMBIENTE 

80  PACOTE   R$ 2,91    R$ 232,80  

      R$ 14.944,20 
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4. ESCOLHA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
4.1. A escolha da modalidade de Pregão na forma eletrônica, para a realização deste processo licitatório 
justifica-se, pela transparência que a modalidade proporciona, e pela possibilidade de se obter preços mais 
vantajosos para Administração Pública, além da possibilidade que têm os licitantes de reduzir preços durante 
a fase de lances. 
4.2. A licitação foi dividida em lotes compostos por itens da mesma categoria. 
 
5. DO PRAZO DE ENTREGA  
5.1. O prazo máximo para a entrega do(s) objeto(s) não poderá(ão) ser superior(es) a 05 dias corridos, a 
contar da data de recebimento da “Ordem de Fornecimento” emitida pelo setor de compras. 
 
6. DA ENTREGA DOS PRODUTOS 
6.1. A licitante se responsabilizará pela entrega e oferecimento do objeto, em perfeitas condições e 
qualidades sem avarias, em suas respectivas embalagens originais. 
6.2. O objeto solicitado deverá ser entregue conforme a programação enviada e mediante a ordem de 
fornecimento do Setor de Compras. 
a) O pó de café será entregue na Prefeitura Municipal, Av. Jose Sampaio nº 08, Centro, Souto Soares/BA nos 
horários de 08:00 as 12:00 e 14:00 as 17:00 horário de Brasília. 
b) Os produtos de Hortifruti sera entregue, conforme local e horário informados na ordem de fornecimento  
6.3. O bem, objeto desse pregão, deverá estar em conformidade com o que foi solicitado neste Termo de 
Referência.  
6.3. Verificada a desconformidade de algum objeto, a licitante vencedora deverá promover a substituição do 
mesmo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 
6.4. Não será considerado entrega realizada para produtos que tenham sido devolvidos por não atender as 
especificações definidas no Termo de Referência, ou quantidades a menor ou a maior do que a solicitada. 
6.5.  No momento da entrega dos produtos conforme cronograma a vencedora deverá fornecer a Nota Fiscal 
dos itens entregues na totalidade do pedido, que após a conferência, por no mínimo 01 (um) servidor, 
encaminhará as Notas Fiscais para o setor responsável pelos pagamentos. 
6.6. A Secretaria solicitante terá o prazo máximo de 03 (tres) dias para processar a conferência do que foi 
entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a contratada para substituição do objeto 
entregue em desacordo com as especificações.  
6.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada pela perfeita 
execução do contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se a 
qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 
 
7. DO PREÇO, REAJUSTE E EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
7.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.  
7.2. Fica ressalvada a possibilidade de revisão do preço ofertado, dentro do princípio da teoria do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, conforme previsto no art. 65 da Lei N° 8.666/93. 
 
8. DA VIGÊNCIA 
8.1. O contrato terá validade de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, com eficácia após a 
publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as 
partes e nos termos da Lei 8.666/93.  
 
9. 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 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada. 
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 após a data de sua apresentação válida.  
8.4- A Empresa licitante vencedora do presente certame fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, para 
pagamento do objeto desta licitação, sendo enviada juntamente com todas as provas de regularidade para 
com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, bem como para com o FGTS e Justiça do Trabalho. 
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8.5- Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por 
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente 
sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.  
8.6- Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual 
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 
 
9 - DAS PENALIDADES: 
9.1 – Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre 
o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste 
pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado.  
9.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das 
condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n. 
8.666/93: 
I - Advertência;  
II - Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 
III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por 
prazo não superior a 02 (dois) anos e, 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
9.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de 
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal 
ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e 
das demais cominações legais. 
9.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se 
o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, 
desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a 
pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.  
9.5 - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em 
agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da 
data da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.  
 
11. DA FISCALIZAÇÃO 
11.1. Este contrato será fiscalizado pelo servidor Rodrigo Vieira Andrade, inscrito no CPF de n.º 035.303.545-
97, portador da Matricula de n.º 571, para exercer as atribuições de Gestor de Contratos Administrativos do 
Poder Executivo Municipal, conforme Decreto Municipal de n.º 172, de 26 de agosto de 2021, publicado em 
26 de agosto de 2021 no Diário Oficial do Município. 
 
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1. Dúvidas acerca das disposições contidas neste Termo de Referência poderão ser esclarecidas por 
intermédio do correio eletrônico: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br 
12.2. O presente documento segue assinado pelos seguintes responsáveis, integrantes da Equipe da 
Prefeitura Municipal e Secretarias de Saúde, Educação e Ação Social. 

 

 
Raimunda Souza de Oliveira                                                                                   Ângela Pereira Gusmão 
      Sec. de Finanças                                                                                                  Sec. de Ação Social 

 

 
Vagno Sousa de Oliveira                                                                                  Zaira Barbosa de Souza Andrade 
      Sec. de Saúde                                                                                                      Sec. de Educação  

 

 

Rua Eutacio Vieira Viana | 0 | Centro | Souto Soares-Ba

www.soutosoares.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

9EB12D874BCBE4FFBC7A25986AFD7F7D



terça-feira, 19 de julho de 2022  |  Ano VII - Edição nº 00897 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 082

Prefeitura Municipal de Souto Soares

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES 
Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990‐000  
CNPJ 13.922.554/0001‐98   – Telefax: (075) 3339‐2150 / 2128 
 

 
 

 24

PREGÃO PRESENCIAL - Nº 004/2022 
 

ANEXO II 
FORMULÁRIO MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
Prezados Senhores, 
 
Tendo examinado o Edital, nós abaixo assinados, apresentamos a presente proposta para o objeto licitado, 
em conformidade com o edital mencionado, e declaramos que: 
 
1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n.º 
10.520/02, e Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores e as cláusulas e condições constantes deste 
Edital.  

 
2. Propomos a Prefeitura Municipal de Souto Soares – BA., a prestação dos serviços objeto desta licitação, 
obedecendo às estipulações do correspondente Pregão e asseverando que: 

a) Observaremos, integralmente, as normas, existentes e aplicáveis quanto ao fornecimento de 
mercadorias, objeto desta licitação; e,  

b) Em caso de divergência do preço apresentado em valor unitário e total, prevalecerá o valor unitário.  
c) Cotamos como preço para a aquisição do objeto desta licitação, os valores constantes no presente 

Anexo.  
d) Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das 

obrigações decorrentes da licitação;  
e) O prazo de validade desta proposta é de 60 (Sessenta) dias úteis. 

 
3. Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas 
as condições do Edital. 
 
  

PROPOSTA DE PREÇO 
TIPO DE LICITAÇÃO NÚMERO DATA 

Pregão Presencial: 004/2022 ___/___/2022 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: INSC. ESTADUAL: 

ENDEREÇO: FONE-FAX e-mail 
 
 
  

Planilha orçamentária segue acima no Anexo I (Termo de Referência) 
 
VALOR DO LOTE VIII POR EXTENSO: ___________________ 
 
Total da Proposta: R$ _____ ( _______) 
Validade da proposta: _________________ 
Condições e Local de Entrega: _________________ 

Local/Data 

Assinatura e Carimbo do CNPJ da Firma

Rua Eutacio Vieira Viana | 0 | Centro | Souto Soares-Ba

www.soutosoares.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

9EB12D874BCBE4FFBC7A25986AFD7F7D



terça-feira, 19 de julho de 2022  |  Ano VII - Edição nº 00897 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 083

Prefeitura Municipal de Souto Soares

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES 
Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990‐000  
CNPJ 13.922.554/0001‐98   – Telefax: (075) 3339‐2150 / 2128 
 

 

 25

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 
 

ANEXO III 
 

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

Local e data, _____ de __________________________________de __________ 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 
 

 
ANEXO IV 

 
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
 
ASSUNTO: _____________________ , objeto do Pregão Presencial  -  - n.º 004/2022. 
 
Designação de Representante 
 
Através da presente credenciamos o (a) Sr.(a)............................, portador (a) da Carteira de Identidade 
n.º..........................., e cadastro no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.o .............................., a participar 
da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Souto Soares,  na modalidade de Pregão Presencial 
acima mencionado, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-
se em nome da empresa ........................................., bem como formular propostas, ofertar lances, recorrer, 
renunciar e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 
 
 
____________________, ______de ______________de 2022 
Local e data 
 
________________________________ 
Carimbo e assinatura 
 
(Reconhecer Firma da assinatura) 
 
 
Obs. Este documento deverá ser entregue ao Pregoeiro fora dos envelopes, durante a fase de 
credenciamento.  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 
 

ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO 
 
 
A empresa _____________________________________________________________________________ 
inscrito no CNPJ n° ___________________________________________________, por intermédio de seu 
representante legal o (a) Sr. __________________________________________________________ 
portador (a) da Carteira de Identidade n° ___________________________ e do CPF n° 
____________________, para cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 
de julho de 2002, publicada no DOU de 18 de julho de 2002, e para fins do Pregão Presencial -  nº 
004/2022, da Prefeitura Municipal de Souto Soares-BA, DECLARA expressamente que cumpre plenamente 
os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe. 
 
 
 
 
 

Local e data, _____ de __________________________________de __________ 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ 

 
 
 
 

Obs. Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da sessão, antes e 
separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e documentos de habilitação) exigidos nesta licitação.  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 
 

ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
A empresa _____________________________________________________________________________ 
inscrito no CNPJ n° ___________________________________________________, por intermédio de seu 
representante legal o (a) Sr. __________________________________________________________ 
portador (a) da Carteira de Identidade n° ___________________________ e do CPF n° 
____________________, para fins do Pregão Presencial -  nº 004/2022, da Prefeitura Municipal de Souto 
Soares-BA, DECLARA, sob as penas da Lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 
 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 
 

Local e data, _____ de __________________________________de __________ 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ 
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CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº XX/2022FMS.  
 
INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM ENTRE 
SI O MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES XX. XXXXXXXXX. 

 
I -  CONTRATANTES: O XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ - Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas, sob o nº. XXXXXXXXX, localizado à.Rua XXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
Centro, Souto Soares, doravante denominado CONTRATANTE XXX. XXXXXXXXXXXXX inscrito no 
Cadastro de XXXXXXX – XXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX 
 
II -  REPRESENTANTES: Representa o CONTRATANTE A XXXXXXXXXXXXX, Srª. 
XXXXXXXXXXXX, brasileira, casada, inscrita no CPF - Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 
XXXXXXXXXX e portadora do RG. n° XXXXXXXXXSSP-BA, e o representante da CONTRATADA, o seu 
representante legal, o Sr. XXXXXXXXXX inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF XXXXXXXX e 
portador da CI-RG XXXXXXX SSP/BA, residente e domiciliado A Rua XXXXXXX. Centro, XXXXX-Bahia, 
CEP – XXXXX. 
 
III - DA AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: O presente Contrato é celebrado em decorrência do Processo 
Administrativo nº 028/2022, gerado pelo Pregão Presencial Nº 004/2022, que faz parte integrante e 
complementar deste Contrato, como se nele estivesse contido. 
 
IV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas, pela 
Lei 8.666/93, e demais normas legais pertinentes. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ E PRODUTOS HORTIFRUTEGRANJEIROS, para manutenção da 
Prefeitura Municipal, Fundo Municipais de Saúde, Ação Social, Educação e seus departamentos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 
 
2.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são obrigações da CONTRATADA: 
a) A CONTRATADA deverá fornecer o objeto desta licitação de acordo a necessidade da CONTRATANTE. 
b) A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e compromissos 
contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles não se vinculando a CONTRATANTE a 
qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade.  
c) A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE 
ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência, na execução do objeto 
deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos. 
d) A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do fornecimento objeto deste 
Contrato. 
e) A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades do objeto 
contido no Edital, que é parte integrante deste Contrato. 
f)  Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 
8.666/93; 
g) A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação. 
h)  A CONTRATADA ficará 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. 
2.2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATANTE: 
a) Pagar conforme estabelecido na Cláusula sexta, as obrigações financeiras decorrentes do presente 
Contrato, na integralidade dos seus termos; 
b) A fiscalização do fornecimento será por pessoal designado pela CONTRATANTE. 
c) Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial da entrega do objeto, caso não sejam 
atendidas, dentro de 36 (tinta e  
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seis) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a 
CONTRATADA 
 
CLAUSULA TERCEIRA – DO PRAZO E ENTREGA 
3.1. O prazo máximo para a entrega do(s) objeto(s) não poderá(ão) ser superior(es) a 5(cinco) dias corridos, 
a contar da data de recebimento da “Ordem de Fornecimento” emitida pelo setor de Compras. 
3.2. A licitante se responsabilizará pela entrega e oferecimento do objeto, em perfeitas condições e 
qualidades sem avarias, em suas respectivas embalagens originais. 
3.3. O objeto solicitado deverá ser entregue conforme a programação enviada e mediante a ordem de 
fornecimento do Setor de Compras. 
a) O pó de café será entregue na Prefeitura Municipal, Av. Jose Sampaio nº 08, Centro, Souto Soares/BA 
nos horários de 08:00 as 12:00 e 14:00 as 17:00 horário de Brasília. 
b) Os produtos de Hortifruti serão entregues, conforme local e horário informados na ordem de 
fornecimento. 
3.4. Verificada a desconformidade de algum objeto, a licitante vencedora deverá promover a substituição do 
mesmo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 
3.5. Não será considerado entrega realizada para produtos que tenham sido devolvidos por não atender as 
especificações definidas no Termo de Referência, ou quantidades a menor ou a maior do que a solicitada. 
3.6.  No momento da entrega dos produtos conforme cronograma a vencedora deverá fornecer a Nota 
Fiscal dos itens entregues na totalidade do pedido, que após a conferência, por no mínimo 01 (um) servidor, 
encaminhará as Notas Fiscais para o setor responsável pelos pagamentos. 
3.7. A Secretaria solicitante terá o prazo máximo de 03 (tres) dias para processar a conferência do que foi 
entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a contratada para substituição do objeto 
entregue em desacordo com as especificações.  
3.8.  O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada pela perfeita 
execução do contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se 
a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
4.1. O valor global para o fornecimento dos Produtos, ora contratado é de R$ XXXXX (XXXXXXXXXX). 
Conforme Contrato. 
4.2. No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da operação 
adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e outros. 
4.3 - Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta 
corrente, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal devidamente 
atestada. 
4.4 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização 
por parte da contratada. 
4.5 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 
vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida.  
4.6- A Empresa licitante vencedora do presente certame fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, para 
pagamento do objeto desta licitação, sendo enviada juntamente com todas as provas de regularidade para 
com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, bem como para com o FGTS e Justiça do Trabalho. 
4.7- Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por 
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente 
sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.  
4.8- Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual 
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 
 
CLAUSULA QUINTA -  DO PREÇO E DO REAJUSTE E EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
5.1 – Os preços são fixos e irreajustáveis. 
5.2 – Fica ressalvada a possibilidade de revisão do preço ofertado, dentro do princípio da teoria do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, conforme previsto no art. 65 da Lei N° 8.666/93 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGENCIA DO CONTRATO  
6.1. Este contrato terá validade de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, com eficácia após 
a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado mediante acordo entre 
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as partes e nos termos da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 
7.1. As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão a cargo das seguintes 
dotações orçamentárias. 
ORGÃO: 03 – ********************** 
UNIDADE: ************************* 
AÇÃO: **************************** 
ELEMENTO DESPESA: ***************************** 
FONTE: ********************************************** 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 
8.1 – Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre 
o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado na prestação dos serviços do 
objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado.  
8.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das 
condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n. 
8.666/93: 

 
I - advertência;  
II - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 
III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por 
prazo não superior a 2 (dois) anos e, 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
8.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de 
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais. 
8.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se 
o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e 
comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que 
for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.  
8.5 - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em 
agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) a contar da data 
da notificação, ou quando for o caso, cobrada judicialmente.  
8.6 - As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento eventualmente devido pela 
Administração ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adjudicatária em conta corrente 
em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar 
da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.  
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
9.1 - A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerados nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
CLÁUSULA DECIMA - DA PUBLICAÇÃO 
10.1. O presente Contrato será publicado sob forma de extrato em Diário Oficial do Município, no prazo de 
10 (dez) dias a partir da data de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 
11.1 Este contrato será fiscalizado pelo servidor Rodrigo Vieira Andrade, inscrito no CPF de n.º 035.303.545-97, 
portador da Matricula de n.º 571, para exercer as atribuições de Gestor de Contratos Administrativos do Poder 
Executivo Municipal, conforme Decreto Municipal de n.º 172, de 26 de agosto de 2021, publicado em 26 de agosto 
de 2021 no Diário Oficial do Município 
11.2. A presença da fiscalização não atenua, nem elide as responsabilidades da CONTRATADA. 
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CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - CONDIÇÕES GERAIS 
12.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, planos estatísticos e quaisquer outros 
documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto executado por ela; 
12.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando 
necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os limites legais e os direitos 
assegurados à CONTRATADA; 
12.3 - Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital e seus Anexos e a Proposta de 
Preços da CONTRATADA; 
12.4 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar este Contrato; 
12.5 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos 
 
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 
 11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Souto Soares Estado da Bahia, para dirimir questões oriundas deste 
Contrato. 
 
E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 02 (DUAS) vias de igual teor e forma, as quais 
foram lida e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas. 

 
 

 
SOUTO SOARES-BA, XX DE XXXXXXXX DE 2022. 

 
 
_____________________________  __________________________________ 
Contratante      Contratado 
 
 
 
Testemunhas: 
 
__________________________________  __________________________________ 
CPF:       CPF: 
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