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AVISO (CARTA-CONVITE Nº 005/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE
SETOR DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 005/2020 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para Locação futura de
Máquinas Pesadas com operador. Para atender demandas das Secretarias de Agropecuária,
Abastecimento, Indústria, Comércio e Meio Ambiente; Secretaria Municipal de Administração, deste
município, de acordo com o Art. 22. Parágrafo 3º da Lei Federal nº 8.666/93. DATA PARA ENTREGA DOS
ENVELOPES E REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 16/09/2020 HORÁRIO: 08:30 horas LOCAL: Prefeitura Municipal
de São Felipe, Praça Conêgo José Lourenço, nº 42, Centro – São Felipe (Ba). As informações e
esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão prestados pelo
Presidente da C.P.L. e demais membros, diariamente, das 08:00 às 12:00 horas, na sala de Licitações, sito a
Praça Conêgo José Lourenço, nº 42, Centro – São Felipe (Ba), pelo Telefax (075) 3628-2021 ou pelo e-mail:
licitacaosaofelipe@gmail.com. São Felipe, 09/09/2020. MILTON COUTO RIBEIRO BLOISI – Presidente C.P.L.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE
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EDITAL DE LICITAÇÃO – CARTA CONVITE 005-2020

I. REGÊNCIA LEGAL
Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/06, Lei Federal nº 11.488/2007, Lei Federal nº
12.349/2010, Resoluções TCM/BA nº 1282/09, 1293/10, 1277/08, 1276/08, 1268/08, 1060/05,
1061/05 e 1065/05, dentre outras atinentes a matéria.
II. ÓRGÃO INTERESSADO/ SETOR
Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento, Indústria, Comércio e Meio Ambiente; Secretaria
Municipal de Administração /Setor de Licitações e Contratos

III. MODALIDADE
IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.
o
Carta Convite n . 005/2020
238/2020
V. TIPO DE LICITAÇÃO
VI. FORMA DE EXECUÇÃO
Menor Preço
Empreitada por Preço Unitário
VII. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Menor Preço Global
VIII. OBJETO
Constitui objeto desta licitação, a Contratação de empresa especializada para Locação futura de
Máquinas Pesadas com operador. Para atender demandas das Secretarias de Agropecuária,
Abastecimento, Indústria, Comércio e Meio Ambiente; Secretaria Municipal de Administração ,
deste município, o fo e Te o de Refe ê ia, o tido o A e o I deste Edital.
IX - LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E INÍCIO DA
ABERTURA DOS ENVELOPES.
DATA: 16/09/2020
HORÁRIO: 08h30min
LOCAL: Praça Conêgo José Lourenço, nº 42, Centro – São Felipe (Ba)
X. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Unidade Gestora
Fonte
Projeto/Atividade
Elemento de despesa
Vide Edital
Vide Edital
Vide Edital
Vide Edital
XI. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
XII – VALOR ESTIMADO DA DESPESA
Imediato, prorrogável por iguais e sucessivos R$ 175.907,50 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS
períodos até o limite máximo fixado no art. 57, E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
inciso II da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

XIII. LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão
prestados pelo Presidente da C.P.L. e demais membros, diariamente, das 08:00 às 12:00 horas, na sala de
Licitações, sito a Praça Conêgo José Lourenço, nº 42, Centro – São Felipe (Ba), pelo Telefax (075) 3628-2021
ou pelo e-mail: licitacaosaofelipe@gmail.com.

PRESIDENTE C.P.L.
MILTON COUTO RIBEIRO BLOISI
Portaria nº. 001/2020, publicada no Diário Oficial do Município.
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XIV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
14.1.Somente serão admitidas a participar da licitação as empresas que apresentarem os interessados
credenciados, que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste edital e seus anexos e,
que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.
14.2.Não poderão participar:
a) Empresas que estejam sob falência, concordata, concurso de credores, recuperação judicial, dissolução
ou liquidação;
b) Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Direta, Indireta,
da União, do Distrito Federal, dos Estados ou Municípios ou estejam punidas com suspensão do direito de
licitar ou contratar com a Administração Pública;
c) Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
d) Possuam entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos ou empregados, qualquer pessoa
que seja servidor ou agente político da Prefeitura Municipal;
e) Autor do Projeto Básico ou executivo ou responsável pela Licitação;
14.3. A omissão da empresa, no que se refere a qualquer irregularidade, ensejará as sanções e penalidades
legais aplicáveis.
14.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o
licitante às sanções previstas pela Lei Federal nº 8.666/93 e Código Penal Brasileiro.
XV - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
15.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 e Lei
Complementar nº 123/2006 e demais legislações regentes da matéria.
15.2. Este certame será dirigido peloPresidente eMembros da C.P.L., acompanhado pelaSecretária de
Administração e Planejamento e demais agentes da Administração Pública que se fizerem presentes.
15.3. Os prazos fixados neste Edital poderão ser prorrogados por motivo de força maior compreendendo:
greves, perturbações industriais, avalanches, enchentes e quaisquer outros acontecimentos semelhantes e
equivalentes a estes que fujam ao controle de qualquer das partes interessadas, as quais não consigam
impedir sua ocorrência. O motivo de força maior pode ainda ser caracterizado por legislação,
regulamentação ou atos governamentais.
XVI - CREDENCIAMENTO
16.1. A sessão pública do convite terá início no dia, hora e local designados no item IX do Edital, devendo o

representante da licitante efetuar o seu credenciamento, comprovando que possui os necessários poderes
para formulação de propostas e para a prática dos demais atos inerentes ao certame (art. 11 do Decreto
federal nº 3.555/00).
16.1.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Presidente da C.P.L. por um
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento
licitatório.
16.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) Tratando-se de representante legal, deverá apresentar no credenciamento o estatuto ou contrato social,
ou outro instrumento de assentamento comercial da empresa, registrado na Junta Comercial, e suas
alterações, se houver (original ou cópia autenticada em cartório). Fica dispensada a apresentação de todas
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as alterações contratuais ou estatutárias da empresa, apenas no caso da última alteração se tratar de
consolidação dos instrumentos em vigor.
b) Tratando-se de procurador, além dos documentos da empresa constantes da alínea anterior, o
instrumento de procuração pública ou particular, do qual constem poderes específicos para formular
lances, negociar preços, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, podendo ser utilizado a Carta de Credenciamento conforme modelo constante do
Anexo II.
16.3. A licitante que não apresentar o Documento de Credenciamento ficará impedida de apresentar
lances, não poderá manifestar-se durante a sessão e ficará impossibilitada de responder pela empresa, e
interpor recurso em qualquer fase. Somente será aproveitada a proposta escrita.
16.4. O Documento de Credenciamento deverá ser apresentado fora dos envelopes A e B.
16.5. O representante legal que assinar quaisquer documentos a serem apresentados nesta licitação,
deverá comprovar através do contrato social ter poderes para representar a empresa, ou ter havido
delegação do representante legal.
16.6. O representante legal ou procurador deverá identificar-se exibindo documento oficial de identificação
que contenha foto.
16.7. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado.
16.8. Para assegurar o direito previsto nos artigos 42 e 45 da Lei Complementar nº 123/06, as
microempresas e as empresas de pequeno porte deverão comprovar o seu enquadramento como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, mediante apresentação de Certidão expedida pela Junta
Comercial, nos termos da Instrução Normativa nº 103 de 30 de abril de 2007, expedida pelo Departamento
Nacional de Registro de Comércio – DNRC, exigida somente para microempresa e empresa de pequeno
porte que tenha intenção de comprovar seu enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se
beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006.
16.9. A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o não
comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, não inviabilizará a participação do (s)
licitante (s) no certame. Caso não tenha interesse em participar da fase de lances, o proponente pode
remeter os envelopes ao órgão ou entidade que promove a licitação pela melhor forma que encontrar,
inclusive pelo correio.
16.10. No caso de incorreção de documento de Credenciamento, o(s) portador (es) dos envelopes não
poderão rubricar documentos ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se manifestar ou
interferir no desenvolvimento dos trabalhos. Visando ampliar as disputas na fase de lances, no caso da
documentação de credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (A ou B), o
respectivo envelope será entregue ao representante da licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-lo,
lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se encontra no recinto.
16.11. Iniciada a sessão pública do convite, não cabe desistência da proposta.
XVII - DO PROCEDIMENTO

17.1. O representante legal da licitante deverá entregar, impreterivelmente, os envelopes Documentação e
Proposta até o dia, hora e local fixados no Preâmbulo.
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17.2. Não será aceita, em hipótese alguma, a participação de interessada retardatária, a não ser como
ouvinte.
17.3. Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pela licitante, mediante
contrato, procuração ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a reunião de abertura
dos envelopes, seja referente à documentação ou às propostas.
17.4. Entende-se por documentos de credenciamento:
a) contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia da empresa licitante;
b) procuração ou declaração da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa falar em seu
nome em qualquer fase desta licitação.
17.5. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante;
17.6. O documento credencial poderá ser apresentado à Comissão Permanente de Licitação no início dos
trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes Documentação e Proposta, ou quando esta o exigir;
17.7. A não apresentação do credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu representante
de se manifestar e responder em nome da licitante.
17.8. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes Documentação e Proposta, não serão permitidas
quaisquer retificações que possam influir no resultado final deste Convite.
17.9. Na primeira sessão, os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão abertos, na
presença das interessadas, pela Comissão Permanente de Licitação, que fará a conferência e dará vista da
documentação, a qual deverá ser rubricada pelos representantes legais das licitantes presentes.
17.10. Abertos os envelopes Documentação, a Comissão Permanente de Licitação, a seu juízo exclusivo,
poderá apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reunião, divulgar o nome das habilitadas e
das inabilitadas.
17.11. Os envelopes Proposta das empresas inabilitadas devem ser devolvidos a elas, devidamente
fechados.
17.12. A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope
Documentação, ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Convite ou com irregularidades,
será inabilitada, não se admitindo complementação posterior.
17.13. Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou realização de
diligências ou consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada licitante. Se, eventualmente,
surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato pela Comissão Permanente de Licitação e
conduzam à interrupção dos trabalhos, serão elas consignadas em ata e a conclusão da habilitação dar-se-á
em sessão convocada previamente, diretamente às licitantes ou mediante publicação de aviso no Diário
Oficial do Município, disponível no endereço www.saofelipe.ba.gov.br
17.14. Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão estabelecidos pela
Comissão Permanente de Licitação para abertura dos envelopes Proposta.
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17.15. As licitantes serão convocadas a comparecerem à sessão mediante publicação no Diário Oficial do
Município, disponível no endereço www.saofelipe.ba.gov.br ou mediante comunicação direta às licitantes,
por intermédio de ofício; e
17.16.
Os
envelopes
Proposta
ficarão
sob
guarda
da
Comissão
Permanente de Licitação, devidamente lacrados e rubricados no fecho pelos seus membros e pelos
representantes legais das licitantes presentes.
17.17. Após a abertura dos envelopes Documentação, os demais, contendo as propostas das licitantes
habilitadas, serão abertos:
a) se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as licitantes ao direito de
interposição de recurso; ou
b) após transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de recurso; ou
c) após dado o conhecimento do deferimento ou indeferimento do recurso interposto.
17.18. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes Documentação e Proposta em uma
única sessão, em face do exame da documentação e da conformidade das propostas apresentadas com os
requisitos do ato convocatório, os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, ficarão em poder da
Comissão Permanente de Licitação até a data e horário marcados para prosseguimento dos trabalhos.
17.19.A(s) abertura(s) dos envelopes Documentação e Proposta será(ão) realizada(s) em sessão pública, da
qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos
representantes legais das licitantes presentes.
17.20. Consideradas as ressalvas contidas neste Convite, qualquer reclamação deverá ser feita no ato da
reunião pelos representantes legais das licitantes presentes; e a inabilitação da licitante importa preclusão
do seu direito de participar das fases subseqüentes.
17.21. Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados pelos membros da Comissão
Permanente de Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão.
17.22. Ultrapassada a fase de habilitação não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.
17.23. Abertos os envelopes Proposta, não caberá desclassificar as propostas por motivo relacionado à
habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
17.24. É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase deste
Convite, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documentos ou informação que deveriam constar originariamente da documentação
e das propostas.
17.25. Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição dessas empresas
pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido o prazo
regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, quando
denegados os recursos interpostos), após o que serão destruídos pela Comissão Permanente de Licitação.
XVIII - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
18.1. Até o dia, hora e no local fixados no preâmbulo deste Convite as licitantes deverão apresentar à
Comissão Permanente de Licitação, simultaneamente, sua documentação e proposta, em envelopes
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separados, fechados, com indicação em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da
razão social da licitante, os seguintes dizeres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE
CONVITE Nº ____/2020
DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE
CONVITE Nº ____/2020
PROPOSTA - ENVELOPE B
XIX - DA HABILITAÇÃO
19.1. As licitantes deverão apresentar em envelope fechado os documentos relacionados a seguir:
19.1.1. Relativos à Habilitação Jurídica:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores;
Observação: Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
d) 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.
19.1.2. Relativos à Regularidade Fiscal:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas Contribuintes (CNPJ);
b) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
c) prova de regularidade para com as Fazendas Federal e Municipal, do domicílio ou sede da licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;
d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
19.1.3. Declaração da licitante enquadrada como microempresa ou empresas de pequeno porte, emitida
em papel timbrado, conforme modelo anexo a este edital, caso tenha intenção de se beneficiar do
tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar n.º
123/06 (Anexo III - Modelo de Declaração de Tratamento Diferenciado e Pleno Conhecimento e
Atendimento às Exigências de Habilitação).
19.1.4. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art.
7º da Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99) (Anexo IV - Modelo de Declaração que Comprove a
Inexistência de Menor no Quadro da Empresa);
19.2. O representante legal que assinar os documentos emitidos pela licitante deverá estar credenciado
para esse fim, e ser comprovado se a Comissão Permanente de Licitação vier a exigir.
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19.3. Os documentos exigidos neste ato convocatório, dentro do envelope Documentação, deverão ser
entregues numerados, preferencialmente em ordem, a fim de permitir maior rapidez durante a conferência
e exame correspondente.
19.4. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:
a) em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo:
b) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
c) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz;
19.5. Caso as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte apresentem na
fase de habilitação alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02
(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a
vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, sendo que, em caso de não regularização da
documentação dentro do prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, conforme §§ 1º e
2º do art. 43 da Lei Complementar n.º 123/06.
19.6. Os documentos exigidos neste Convite poderão ser apresentados em original, por qualquer processo
de cópia autenticada por Cartório competente ou por membro da Comissão Permanente de Licitação ou
publicação em órgão da imprensa oficial.
19.7. Somente serão aceitas cópias legíveis;
19.8. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e à Comissão Permanente de Licitação
reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar necessário.
XX - DA PROPOSTA
20.1. A proposta contida no Envelope nº 02 deverá (Anexo V - Modelo de Proposta Comercial):
a) ser emitida por computador ou datilografada, de preferência, em uma única via, redigida com clareza,
sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também
rubricadas todas as suas folhas;
b) fazer menção ao número deste Convite e conter a razão social da licitante, o CNPJ, números de
telefones e de fax e e-mail, se houver, e o respectivo endereço com CEP, bem como o banco, a agência e os
respectivos códigos e o número da conta corrente para efeito de emissão de nota de empenho e posterior
pagamento;
c) indicação dos preços com base na planilha (Anexo VI - Orçamento Estimado), em conformidade ao
modelo anexo a este edital;
d) indicação do prazo não inferior a 60 (sessenta) dias;
e) quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pela licitante.
20.2. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a
preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos seus termos originais,
ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, ou falhas formais, alterações
essas que serão avaliadas pela autoridade competente.
20.3. Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Permanente de Licitação quaisquer erros de soma
e/ou multiplicação e o preço global da proposta, se faltar;
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a) a falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal da licitante com
poderes para esse fim presente à reunião de abertura dos envelopes Proposta; e
b) a falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser preenchida pelos dados constantes dos
documentos apresentados dentro do Envelope nº 01 - Documentação.
XXI - DOS PREÇOS
21.1. O preço indicado ao objeto, nas propostas ofertadas pelas licitantes, deverá ser mantido durante o
presente exercício, ressalvadas as disposições do art. 65 da Lei n.º 8.666/93.
21.2. Nos preços ofertados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, impostos, taxas, fretes,
enfim, quaisquer outras despesas necessárias à execução dos serviços, bem, assim, deduzidos quaisquer
descontos que venham a ser concedidos.
21.3. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva e total
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou
para menos.
21.4. Só serão aceitos preços em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos arábicos e, de
preferência, também por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência, desprezando-se
qualquer valor além dos centavos;
21.5. Não se admitirá preço global superior ao orçamento estimado;
21.6. As propostas não poderão apresentar custos unitários superiores aos constantes da planilha de
orçamento da Prefeitura Municipal anexa a este edital.
XXII - DOS PRAZOS
22.1. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias a contar da data prevista no preâmbulo deste
Convite para recebimento e início da abertura dos envelopes Documentação e Proposta.
22.2. Caso os prazos apresentados nesta condição não estejam expressamente indicados na proposta, será
considerado como aceito para efeito de julgamento.
22.3. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da
proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Prefeitura Municipal, este poderá
solicitar prorrogação da validade acima referida, por igual prazo, no máximo.
22.4. Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento e abertura dos envelopes
Documentação e Proposta, sem que ocorra a convocação ou a solicitação de que trata o item 22.1., as
licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
XXIII - DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
23.1. Serão desclassificadas, conforme dispõem os incisos I e II do artigo 48 da Lei n.º 8.666/93, as
propostas que:
a) apresentarem preços excessivos ou com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços
manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua
viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto;
b) não atenderem às exigências contidas neste Convite.
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XXIV - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
24.1. Caso a proposta melhor classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de
pequeno porte e houver proposta de microempresas e empresas de pequeno porte igual ou até 10% (dez
por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte poderá, no prazo de 10 (dez minutos), contados da
solicitação do Presidente da Comissão, na sessão de habilitação e julgamento das propostas, apresentar
uma única proposta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, situação em que, atendidas as
exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Convite;
b) Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, na forma da
alínea anterior, o Presidente da Comissão, convocará as licitantes remanescentes que porventura se
enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito;
24.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, será realizado sorteio que definirá a
ordem de convocação para o encaminhamento da oferta final do desempate.
24.3. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será
adjudicado à licitante com proposta originalmente melhor classificada se, houver compatibilidade de preço
com o valor estimado para contratação e esta for considerada habilitada nos termos deste Edital.
24.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Convite, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas ofertas das demais licitantes.
24.5. Não se admitirá proposta que apresentar preço simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível com
os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este Convite
não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade da própria licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
24.6. À Comissão Permanente de Licitação, além do recebimento e exame das propostas, caberá o
julgamento da obediência às condições aqui estabelecidas, bem, ainda, em seus anexos, e a decisão quanto
às dúvidas ou omissões deste Convite.
24.7. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de
pessoal da Prefeitura Municipal ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua
decisão.
24.8. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissão Permanente de Licitação poderá fixar às licitantes o prazo de 3(três) dias úteis para apresentação
de nova documentação e (ou) de outras propostas.
XXV - DO DESEMPATE
25.1. No caso de empate entre duas ou mais propostas será efetuado sorteio em ato público, para o qual
todas as licitantes serão convocadas.
XXVI - DO DIREITO DE PETIÇÃO
26.1. Observado o disposto no §6º do art. 109 da Lei n.º 8.666/93, a licitante poderá apresentar recurso ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação do
ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação da licitante ou do julgamento das
propostas, anulação ou revogação deste Convite.
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26.2. Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 02
(dois) dias úteis. Findo esse período, impugnado ou não o recurso, a Comissão Permanente de Licitação
poderá, no prazo de 02 (dois) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente
informado, ao Prefeito Municipal.
26.3. Para efeito do disposto no § 5º do Art. 109, da Lei n.º 8.666/93, ficam os autos deste Convite
franqueados aos interessados.
26.4. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender reconsideração
total ou parcial das decisões da Comissão Permanente de Licitação deverão ser apresentados por escrito,
exclusivamente, anexando-se ao recurso próprio.
XXVII - CONTRATAÇÃO
27.1. Homologada a licitação o adjudicatário será convocado para assinar o termo do contrato e a
respectiva Ordem de Serviço, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.666/93.
27.2. Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por:
a) Sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou
b) Procurador com poderes específicos para assinar o contrato.
27.3. O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo I deste Edital.
27.4. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
XXVIII - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
28.1. O pagamento devido à empresa vencedora do certame será efetuado, através de crédito em conta
corrente, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e
depois de atestada pelo Contratante o recebimento definitivo do objeto licitado.
28.2. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
28.3. As despesas para o pagamento do Contrato decorrente desta licitação correrão por conta dos
recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

Unidade

Projeto

Elemento

4005 – Gestão das Ações
Técnicas e Administrativas da
Secretaria Municipal

3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica

00 – Recurso Ordinário

3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica

00 – Recurso Ordinário

06
–
Secretaria
Municipal
Administração e Planejamento

de

06
–
Secretaria
Municipal
Administração e Planejamento

de

4006 – Gestão das Ações
Técnicas de Serviços Públicos

010Secretaria
de
Agricultura,
Abastecimento, Indústria, Comércio e
Meio Ambiente

2.015
–Manutenção
e
Conservação
de
Estradas
Vicinais

3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa jurídica

Fonte

FONTE:
00Recursos
Ordinários.
42Royalties/Fundo
Especial

XXIX - REAJUSTAMENTO
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29.1. O preço será fixo.
29.2. Em face da legislação vigente, os preços ora contratados poderão ser reajustados, em intervalos não
inferiores a 12 (doze) meses, a partir do 13º (décimo terceiro) mês, a contar da data de assinatura do
presente Contrato, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPC-A), medido pela Fundação Getúlio
Vargas, ou índice que vier a ser determinado pela legislação à época em vigor, prevalecendo o índice mais
favorável à Contratante.
XXX - DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO
30.1. O regime de execução do objeto deste contrato é o da empreitada por preço unitário.
30.1.1. Deverá a unidade contratante proceder no acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto.
XXXI - SANÇÕES
31.1. A recusa em assinar o contrato, bem como o descumprimento parcial ou total de qualquer das suas
cláusulas, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade promotor da licitação, sujeitará o licitante ou o
contratado às seguintes sanções prevista na Lei nº 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em
processo administrativo:
a) advertência;
b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com este Município
por prazo de até 05(cinco) anos;
c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar
o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
d) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
objeto não entregue;

e) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada dia
subseqüente ao trigésimo.
31.2. A Administração se reserva no direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
31.3. - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
XXXII - RESCISÃO
32.1. A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais previstas na Lei nº. 8666/93.
32.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas
nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
32.3. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao
Contratado direito a qualquer indenização.
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XXXIII - REVOGAÇÃO - ANULAÇÃO
33.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93, no seu todo ou em
parte.
XXXIV- DISPOSIÇÕES GERAIS
34.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Presidente da
C.P.L., se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação
das propostas.
34.2. Os encargos de natureza tributária, social e parafiscal são de exclusiva responsabilidade da empresa a
ser contratada.
34.3. É facultada ao Presidente da C.P.L. ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório,
desde que não implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar, originariamente,
da proposta.
34.4. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições
deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
34.5. No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está devidamente
completo e acompanhado dos seguintes anexos:

Anexo I. Minuta do Contrato
Anexo II. Modelo de Credencial
Anexo III. Modelo de Declaração de Tratamento Diferenciado e Pleno Conhecimento e Atendimento às
Exigências de Habilitação;
Anexo IV. Modelo de Declaração de Inexistência de Menor no quadro da empresa
Anexo V. Modelo de Proposta
Anexo VI. Planilha Orçamentária
34.6. O Presidente da C.P.L. poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo
promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
34.7. O Presidente da C.P.L., no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais
constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou
contrariem a legislação pertinente.
34.8. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.
34.9. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca Cidade
de São Felipe, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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34.10. Os casos omissos serão dirimidos pelo Presidente da C.P.L., com observância da legislação em vigor,
em especial a Lei Federal nº 8.666/93.
São Felipe - BA, 08 de setembro de 2020.

MILTON COUTO RIBEIRO BLOISI
Presidente C.P.L.
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ANEXO I
CARTA CONVITE Nº 005/2020
MINUTA DO CONTRATO Nº. ...
CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS. EM ATENDIMENTO A
SECRETARIA DE AGRICULTURAQUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE SÃO FELIPE - BA, E A EMPRESA ....................
O MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº
13.827.027/0001-02, com sede administrativa na Praça Cônego José Lourenço, nº 42, Centro, representada
pelo seu Prefeito Municipal ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA, brasileiro, casado, portador de RG

nº 5.103.283-00-SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 865.773.365-04, e a Empresa .................. CNPJ nº.
................, Inscrição Estadual nº. .............., situado à ............................, neste ato representado na forma
dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Sr. .............................., portador de documento de
identidade nº. ............., emitido por .........., aqui denominada CONTRATADA, com base no Edital do Carta
Convite nº. 005-2020, do Processo Administrativo nº. 238/2020 e disposições da Lei Federal nº 8.666/93
de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as
cláusulas e condições seguintes:
I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente Contrato a Contratação de empresa especializada para Locação futura de
Máquinas Pesadas com operador. Para atender demandas das Secretarias de Agropecuária,
Abastecimento, Indústria, Comércio e Meio Ambiente; Secretaria Municipal de Administração, deste
município, de acordo com o Anexo I do Edital e demais condições oferecidas na Proposta de Preço da Carta
Convite nº. 005-2020 que, independente de transcrição, integra este instrumento.
II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a
seguir especificada:
Unidade

Projeto

Elemento

00
–
Ordinário

Recurso

00
–
Ordinário

Recurso

06 – Secretaria Municipal
Administração e Planejamento

de

4005 – Gestão das Ações Técnicas
Administrativas da Secretaria Municipal

06 – Secretaria Municipal
Administração e Planejamento

de

4006 – Gestão das Ações Técnicas de Serviços
Públicos

3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços
de Terceiros – Pessoa Jurídica

2.015 –Manutenção
Estradas Vicinais

3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços
de Terceiros - Pessoa jurídica

010- Secretaria de Agricultura,
Abastecimento, Indústria, Comércio e
Meio Ambiente

e

Conservação

e

de

Fonte

3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços
de Terceiros – Pessoa Jurídica

FONTE:
00Recursos Ordinários.
42- Royalties/Fundo
Especial

III - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O valor mensal deste contrato é de R$ ........................ (valor por extenso).
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§ 1° -Do valor contratado, 50% (Cinquenta por cento) será destinado às despesas com mão- de - obra e 50%
(Cinquenta por cento) destinado as despesas com transporte, tecnologia, hospedagem e outros custeios,
de acordo com o parágrafo 1ª do artigo 122 da Instituição Normativa nº 971 da R.F.B.
§ 2º -Em face da legislação vigente, os preços ora contratados poderão ser reajustados, em intervalos não
inferiores a 12 (doze) meses, a partir do 13º (décimo terceiro) mês, a contar da data de assinatura do
presente Contrato, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPC-A), medido pela Fundação Getúlio
Vargas, ou índice que vier a ser determinado pela legislação à época em vigor, prevalecendo o índice mais
favorável àContratante.
§ 3° - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e despesas
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta
ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.
§ 4° - O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária nominal ao contratado ou crédito em conta
corrente, em até 15 (quinze) dias corridos após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e devidamente
atestada a entrega do objeto contratado, de acordo com a autorização de fornecimento.
§ 5° - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será
imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que
esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor
contratual.
IV - CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
O Contrato terá vigência até o dia 31/12/2020, contados a partir da data da assinatura de seu termo,
prorrogável por iguais e sucessivos períodos até o limite máximo fixado no art. 57, inciso II da Lei nº.
8.666/93 e suas alterações.
V – CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE EXECUÇÃO
Este Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, de acordo
com o disposto no art. 6º, inciso VIII, alí ea b , da Lei Fede al º. .666/ 3.
VI – CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
O objeto contratado será recebido depois de adotados, pelo CONTRATANTE, todos os procedimentos
previstos no Art. 73, inciso II, da Lei 8.666/93.
VII - CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A Contratada obriga-se a:
a) Cumprir fielmente o Contrato de modo que o serviço se realize com esmero e perfeição, executando-os
sob sua inteira e exclusiva responsabilidade;
b) Manter os Sistemas adaptado às exigências do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia,
especialmente no que se refere ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria – SIGA;
c) Fornecer a senha e treinar o servidor do Contratado para executar a operação eletrônica da publicação
site referido e no sistema;
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d) Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução dos
serviços, bem como prestar esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE.
e) Entregar documentação comprobatória da contratação e qualificação do Responsável Técnico sempre
que solicitado pela Contratante, no decorrer da vigência do contrato.
f) Elaborar, sempre que solicitado pela Contratante, relatórios gerenciais e/ou técnicos referentes aos
serviços produzidos, os quais deverão ser entregues no prazo máximo de dois dias úteis a contar da
solicitação.
g) Não transferir a outrem os serviços contratados, no todo ou em parte, e utilizar exclusivamente mão-deobra própria para a realização dos serviços, assumindo total responsabilidade pelos atos administrativos e
encargos previstos na legislação trabalhista;
h) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, contribuições
previdenciárias, impostos e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por
seus empregados, uma vez que esses não têm vínculo empregatício com a Contratante;
i) Responsabilizar-se pela prestação dos serviços contratados, respondendo civil e criminalmente por
todos os danos, perdas e prejuízos que vier a causar à Contratante, devendo efetuar o ressarcimento
correspondente, imediatamente após o recebimento da notificação, sob pena de glosa de qualquer
importância a que tenha o direito de receber;
j) Responsabilizar-se pelas despesas de execução do serviço solicitado, qualquer que seja o seu valor, e
cumprir todas as obrigações constantes do(s) Anexo(s) do Ato Convocatório a que respondeu;
k) Responsabilizar-se por qualquer dano pessoal e/ou material, causado por técnicos e/ou empregados e
acidente causado por terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas,
tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestação dos serviços;
l) Facilitar à CONTRATANTE a promoção de auditoria técnica e operacional do ambiente e dos recursos
utilizados nas diversas fases dos serviços contratados;
m) Manter, durante o tempo da execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação (Art. 55, Inciso XIII da Lei n.º 8.666/93).
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato,
acréscimos ou supressões na aquisição dos bens objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
VII - CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a) Indicar o executor do Contrato, conforme Art. 67 da Lei 8.666/93;
b) Permitir o acesso dos profissionais da Contratada aos locais de execução dos serviços;
c) Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada em decorrência da
prestação de serviços;
d) Promover por intermédio do executor do Contrato, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços,
sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e
comunicando à Contratada as ocorrências de qualquer fato que exija medidas por parte desta;
e) Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada;
f) Fornecer e colocar à disposição da Contratada, todos os elementos e informações que se fizerem
necessários à boa execução dos serviços;
g) Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no serviço;
h) Promover auditoria técnica e operacional do ambiente e recursos utilizados pela mesma, por meio de
pessoal próprio ou equipe de terceiros;
i) Conferir toda a documentação gerada e apresentada durante a execução dos serviços, efetuando o seu
atesto quando a mesma estiver em conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos;
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j) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro das
normas do Contrato;
k) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na
prestação dos serviços, para que sejam adotadas medidas corretivas;
l) Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades qualquer débito de
sua responsabilidade, bem como fiscalizar a execução do objeto contratado.
m) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA, em especial as relativas às
inclusões e exclusões de beneficiários;
n) Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com as condições e preços pactuados neste
Contrato.
o) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial até o 5º (quinto) dia
útil do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a contar da referida
assinatura, conforme art.61, §1º da Lei 8.666/93.
IX - CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato, sem justificativas
aceita pelo órgão ou entidade promotor da licitação, sujeitará a Contratada às sanções previstas na Lei
Federal nº. 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
idoneidade para licitar e contratar com o Município e multa, de acordo com a gravidade da infração:
Multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso do não cumprimento do objeto
contratado;
a) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso sobre o valor da parte
do fornecimento não executado;
b) Multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada
dia subseqüente ao 30º (trigésimo).
§ 2º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto fornecido com atraso,
ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.
§ 3º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
§ 4º - O CONTRATADO não será responsável, sob hipótese alguma, e a ele não poderá ser imputada
nenhuma culpa, se alguma falha da Rede de Comunicação for causada:
a) por falta ou falha de energia e/ou
b) por má utilização por parte do CONTRATANTE ou por terceiros não autorizados pelo CONTRATADO
e/ou
c) por indisponibilidade temporária ou permanente de acesso ao satélite;
d) quando o CONTRATADO tiver que fazer interrupção para execução de Manutenção Preventiva,
previamente e/ou
e) por outros eventos, tais como acidentes ou vandalismo, que não sejam causados pelo CONTRATADO.
X - CLÁUSULA DEZ - DA RESCISÃO
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A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as
prevista na Lei nº. 8.666/93.
§ 1º - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da
Lei 8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao
Contratado direito a qualquer indenização.
XI - CLÁUSULA ONZE -DA ALTERAÇÃO
Toda e qualquer alteração do avençado neste contrato deverá ser processada mediante a celebração
deTermo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93, vedada a modificação do objeto.
PARÁGRAFO ÚNICO: A alteração do valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou
penalização financeira, previstos neste Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias,
suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento, devendo
obrigatoriamente ser registrado por simples apostilamento.
XII- CLÁUSULA DOZE - COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo
este Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou
compensação de créditos, sempre que possível.
XIII - CLÁUSULA TREZE – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA
Os Débitos da CONTRATADA para com o Município, decorrentes ou não deste ajuste, serão inscritos em
Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso,
ensejar a rescisão unilateral deste Contrato.
XIV – CLÁUSULA QUATORZE – DO EXECUTOR
A CONTRATANTE designará um Executor para este Contrato, que desempenhará as atribuições previstas
nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.
XV – CLÁUSULA QUINZE – DIREITO DE USO
O sistema informatizado é de exclusiva propriedade da contratada, constituindo o seu fornecimento em
simples direito de uso de cópia pela contratante, que expressamente se obriga a:
a) Não opia ou ep oduzi o siste a o todo ou e pa te, e eto as ópias de segu a ça ou a kup’s
recomendadas pela contratada.
b) Não fornecer ou tornar disponíveis a terceiros quaisquer materiais ou cópias adicionais do sistema,
inclusive planilhas, formulários ou relatórios de saída.
c) Não sub licenciar, ceder ou de outra forma transferir o licenciamento de uso do sistema ou quaisquer
direitos e obrigações decorrentes deste instrumento.
XVI – CLÁUSULA DEZESSEIS – CONTROLE DE USO
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A contratante é responsável pela supervisão, administração e controle do uso do(s) sistema(s) e se obriga a
tratar como segredo comercial, quaisquer informações, dados, processos, fórmulas, códigos, fluxogramas,
diagramas lógicos, dispositivos e modelos relativos ao sistema, inclusive planilhas, formulários e relatórios
de saída, utilizando-os apenas para as finalidades previstas no objeto deste contrato, não podendo revelálos ou facilitar a revelação a terceiros.
XVII – CLÁUSULA DEZESSETE – PROTEÇÃO
A contratada poderá, com relação ao sistema informatizado, e com isso a contratante expressamente
concorda, introduzir meios de proteção contra cópias e uso indevido no sistema, mesmo que tais meios
impliquem na destruição de arquivos ou registros no caso de tentativa de violação ou mal uso, sendo a
responsabilidade por tais eventos inteiramente assumida pelo usuário contratante.
A contratada se obriga, com relação aos bancos de dados ou tabelas cadastrais de todos os sistemas, tornálos disponíveis para utilização pelas demais linguagens de programação existentes no mercado de software,
ou a e iti , ua do soli itada, o p azo de u a se a a, a uivos TXT’s o os espe tivos la -outs,
quando solicitado por escrito.
XVIII – CLÁUSULA DEZOITO – VERIFICAÇÃO DE USO
A contratante permitira a qualquer tempo o acesso de auditores da contratada a seus equipamentos e a
verificação do uso correto dos sistemas.
XIX – CLÁUSULA DEZENOVE – SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Compreendem os serviços complementares no uso do sistema, de responsabilidade da contratada:
a) O treinamento de funcionários designados pela contratante;
b) A implementação de parâmetros de cálculo, assessoria, alterações necessárias ao bom funcionamento
do sistema;
c) A correção de eventuais erros que surgirem em sua execução;
d) O acréscimo de serviços ou atividades a serem processadas pelos sistemas, recomendados ou exigidos
pelos órgãos públicos competentes.
XIX – CLÁUSULA VINTE – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
§ 1º.O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.
§ 2º.Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que compatíveis
com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos
e as disposições do Direito Privado.
§ 3º.Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do objeto contratado, o CONTRATANTE,
poderá optar por uma das seguintes alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo o
CONTRATADO pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período total de
atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor.
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XIV - CLÁUSULA VINTE E UM – DO FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de São Felipe - Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, das testemunhas.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e
forma na presença, que subscrevem depois de lido e achado conforme.
São Felipe, ...... de ......................... de 2020.
______________________________
________________________
Município de São Felipe
Empresa Contratada
Testemunhas:
1º ____________________________________________
2º ____________________________________________
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ANEXO II
Carta Convite nº. 005-2020
CREDENCIAL

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à ......................................,
neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e
constitui, seu(s) Procurador (es) o Senhor (a) ....................................................., (nacionalidade, estado civil,
profissão), portador do Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua
..................................................., nº ........ como meu mandatário, a quem confiro amplos poderes para
junto ao Órgão.............................. praticar todos os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório
na modalidade de Carta Convite nº ______/2020, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir de
recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, desistir, firmar
compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,
em nome do proponente dando tudo como bom, firme e valioso.
Data e Local
Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 Fax – (75) 3628-2047
CNPJ – 13.827.027/0001-02 – CEP – 44. 550-000 – São Felipe – Bahia
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE
SETOR DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
ANEXO III
Carta Convite nº. 005-2020
DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à ......................................, neste
ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade,
estado civil, profissão e endereço), DECLARA ter conhecimento de todas as informações e das condições para o
cumprimento das obrigações objeto da licitação, e ainda:
Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº. 123/06,
declaramos:
(

) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.

( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na condição de microempresa
e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, declaramos:

( ) para os efeitos do art. 30, III da Lei nº 8.666/93 o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do mesmo diploma.
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação da
nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período,
a critério da Administração Pública , cientes de que a não-regularização da documentação , no prazo
previsto implicará decadência do direito à contratação , sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal
8.666/93, especialmente a definida no art. 81 .
Data e Local
Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 Fax – (75) 3628-2047
CNPJ – 13.827.027/0001-02 – CEP – 44. 550-000 – São Felipe – Bahia
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ANEXO IV
Carta Convite nº. 005-2020
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR
NO QUADRO DA EMPRESA

A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ/MF nº. __________________, com sede à
por
intermédio
de
seu
representante
legal,
Sr.
_______________________________,
(Sra)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ............................ e do CPF nº
........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em
t a alho otu o, pe igoso ou i salu e e assi ala o
X , o fo e o aso :
(...) não emprega menor de dezesseis anos.
(...) não emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Data e Local
Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 Fax – (75) 3628-2047
CNPJ – 13.827.027/0001-02 – CEP – 44. 550-000 – São Felipe – Bahia
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SETOR DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
ANEXO V

CARTA CONVITE Nº 005/2020

A
Prefeitura Municipal de São Felipe
Ref.: Carta Convite nº 005/2020
Contratação de empresa especializada para Locação futura de Máquinas Pesadas com operador. Para
atender demandas das Secretarias de Agropecuária, Abastecimento, Indústria, Comércio e Meio
Ambiente; Secretaria Municipal de Administração, deste município.
Abertura dos envelopes: 16/09/2020 Horário: 08:30
horas
Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada na planilha anexa, para execução do
objeto de que trata a Carta Convite n° 005/2020, conforme especificação constante do Anexo V do Edital.
Para tanto, nos propomos a executar os serviços pelos preços unitários constantes da planilha de
quantitativos e preços unitários anexa e pelo preço global de R$ _______________
(
___________________________________________________ ).
Os dados da nossa empresa são:
a) Razão Social:
______________________________;
b) CNPJ n.º:
______________________________;
c) Inscrição Estadual n.º:
______________________________;
d) Endereço:
______________________________;
e) CEP:
______________________________;
f) Cidade:
______________________________;
g) Estado:
______________________________;
h) Fone:
______________________________;
i) Fax (se houver):
______________________________;
j) E-mail:
______________________________.
Local e data
__________________________________________
Assinatura e carimbo
(do representante legal)

Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 Fax – (75) 3628-2047
CNPJ – 13.827.027/0001-02 – CEP – 44. 550-000 – São Felipe – Bahia

http://saofelipe.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quarta-feira
09 de setembro de 2020
Ano I • Edição Nº 1929

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-27Prefeitura Municipal de São Felipe - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE
SETOR DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
ANEXO VI
CARTA CONVITE 005-2020
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
EMPRESA:
END. COMERCIAL:
CEP:
FONE/FAX:
CNPJ:
VALIDADE DA PROPOSTA:
ITEM

UF:
CONTATO:
PRAZO PARA ENTREGA:
VALOR

V. TOTAL

DESCRIÇÃO DO ITEM

HORAS

01

TRATOR, esteira gabinado em ótimo estado de conservação.

Até 50 h

02

ESCAVADEIRA, hidráulica, com peso operacional mínimo de
21.150kg.
Até 124 h

R$ 224,00 R$ 27.776,00

03

MOTONIVELADORA, potência 220/234 lâmina central com
perfil Roll-Away, cabina com climatizador
Até 457 h

R$ 212,25 R$ 96.998,25

04

RETROESCAVADEIRA, 4x4 traçada em perfeito estado
condição de uso mínimo de 13.000kg.
Até 352 h

R$ 113,50 R$ 39.952,00

R$ 223,63 R$11.181,25

R$ 175.907,50

VALOR TOTAL GERAL

OS MOTORISTAS SERÃO DE RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONTRATADA;
AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA
CONTRATADA;
AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE;
AS DEMAIS DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS OCORRERÃO PELA EMPRESA CONTRATADA
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 Fax – (75) 3628-2047
CNPJ – 13.827.027/0001-02 – CEP – 44. 550-000 – São Felipe – Bahia
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RESULTADO DE JULGAMENTO (CARTA-CONVITE Nº 004/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE
SETOR DE LICITAÇOES E CONTRATOS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 232—2020
CARTA CONVITE Nº 004—2020

O Município de São Felipe , BA, torna público o resultado da CARTA CONVITE Nº 004—
2020, cujo Objeto: CONTRATAÇÃO DE ElVLPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS
DE PAVHVIENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS NA RUA lº E 20 DA LARANJEIRA

NESTE MUNICÍPIO. O Presidente declara o vencedor do certame licitatório em tela a

empresa na forma que segue:

VENCEDOR

VALOR GLOBAL

JAUA CONSTRUÇOES EIRELI CNPJ:
34.419.648/0001-19

R$ 324.631,08 (Trezentos e Vinte e Quatro Mil
Seiscentos e Trinta e Um Reais e Oito
Centavos).

São Felipe - BA, 09 de setembro de 2020.

Milton Couto Ribeiro Bloisi
Presidente da CPL

Praça Cônego José Lourenço, 42 , Tel. (75) 3628-2021 Fax , (75) 3628-2047

CNPJ? 13.827.027/0001-02 , CEP , 44. SSD-000 , São Felipe , Bahia
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RETIFICAÇÃO | EDITAL (CREDENCIAMENTO Nº 004/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL RETIFICADO
Credenciamento n.º 004-2020, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme 519 do art. 14 da Lei n.º 11.947/2009 e

Resolução FNDE n.º 038/2009.
PROCESO ADMINISTRATIVO Nº 025-2020
A Prefeitura Municipal de São Felipe pessoa jurídica de direito público, com sede à
Praça Cônego Jose
13.827.027/0001-02,

Lourenço, s/n São
representada

Felipe,

neste

ato

Bahia, inscrita
pela

Comissão

no CNPJ sob nº
Permanente

de

Licitações, designada pela Portaria nº 001/2020 de 02 de janeiro de 2020, no uso de
suas prerrogativas legais e considerando o disposto no art.14, da Lei nº 11.947/2009
e na Resolução CD/FNDE nº 26/2013 alterada pela Resolução/CD/FNDE/MEC nº 4, de
03 de abril de 2015, através da Secretaria Municipal de Educação, vem realizar

Credenciamento para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de
Alimentação Escolar/PNAE, durante o período de 15 (quinze) dias corridos, contados
da publicação do último Aviso na Imprensa Oficial.
Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão

apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda no período de
27/08/2020 a 11/09/2020, sempre no horário de 08h30 até às 12h00min, na sede da

Prefeitura Municipal de São Felipe, na Sala das Licitações, localizada a Praça. Cônego
Jose Lourenço, nº 42, São Felipe, Bahia.

1.0BJETO
O objeto do presente Credenciamento e a aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações dos
gêneros alimentícios abaixo:
ITEM

PRODUTOS

Preço de aquisição
Unitário
Total

UND

QUANT.

UND

2000

R$ 3,59

R$ 7.180,00

KG

1000

R$ 3,31

R$ 3.310,00

ABACAXI, tipo pérola ou havaí, de primeira, in natura,

apresentando grau de maturação que permita suportar a
manipulação, o transporte, a conservação e o consumo,
em condições adequadas de consumo, com peso mínimo
de 01 kg por unidade, com ausência de sujidades,
parasitas & larvas, de acordo com a Resolução nªil/78 da
Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos

(CNNPA).
ABÓBORA, de pescoço ou moranga, de primeira, in

natura, apresentando grau de maturação que permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação,
em condições adequadas de consumo, sem defeitos,
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intacta, firme e bem desenvolvida, livre de terra ou
materiais estranhos aderidos à superfície
AÇAFRÃO, de 1ª qualidade — seco, fino, sem grumos ou
qualquer condição estranha ao produto e sem grumos ou

qualquer condição estranha ao produto e de cor firme.

KG

5

R$ 27,33

R$ 136,65

KG

1000

R$ 2,13

R$ 2.130,00

ALFACE, fresca, de primeira qualidade, lisa ou crespa, de
primeira qualidade, in natura, tamanho e coloração
uniforme, firme, intacta, isenta de material terroso, sem
parasitas ou larvas. Entregue em embalagem individual,
integra, que favoreça a conservação e integridade do
alimento, conforme quantidade solicitada.

MOLHO

750

R$ 2,16

R$ 1.620,00

ARARUTA, goma, de primeira qualidade, embalada em
saco transparente lacrado, pesando 1 kg. Produto
fabricado a partir de matéria prima sã e limpa isenta de
matérias terrosas

KG

5

R$ 34,00

R$ 170,00

BANANA, da terra, de 1ª qualidade, graúdas, em pencas,
frutos com 60 a 70% de maturação climatizada, com
casca uniforme no grau máximo de evolução no
tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimento ou
defeitos, firmes e com brilho

KG

1500

R$ 4,42

R$ 6.630,00

BANANA, prata, com médio grau de maturação, in
natura, procedente de espécie sadia, fresca, em
adequado estado de conservação e consumo, com
ausência de amassados, fissuras e danificações por
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica,
que afetem sua aparência. Ausência de substâncias
terrosas, sujidades, parasitos, odores estranhos.

DUZIA

2000

R$ 2,91

R$ 5.820,00

KG

2000

R$ 3,23

R$ 6.460,00

Deve ser isento de matéria terrosa, parasitos e detritos
animais.
AIPIM, in natura, aplicação alimentícia, apresentação 1ª
qualidade, tamanho médio a grande. Cultivar bem
desenvolvida, com diâmetro de 30 a 50 mm e
comprimento de 220 a 440 mm, Tipo: branco ou amarelo,
escovado (retirado excesso de terra), com polpa íntegra,
sem rachaduras ou filetes escuros e de fácil cocção, com
casca de fácil retirada, sem pontas fibrosas, sem partes
murchas ou secas, sem podridão, sem manchas e sem
fungos. Isentos de umidade exterior anormal, de cheiro

e/ou sabor anormais

BATATA DOCE, roxa, branca ou tipo cenoura, tubérculo in
natura, tipo batata doce, espécie roxa/lavada, aplicação
culinária em geral. Limpa, firme, com polpa íntegra e de
fácil cocção, sem lesões de origem física ou mecânica,
não apresentarem rachaduras ou cortes na casca, livre de
enfermidades, isenta de partes pútridas, sem
deformações. Cultivar bem desenvolvida, com peso igual
ou superior a 150g. Embalagens limpas, secas, de
material que não provoque alterações externas ou
internas nos produtos e não transmita odor ou sabor

estranho aos mesmos.
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10

BEIJU, proveniente da fécula de mandioca, sabor
cenoura, beterraba, maracujá e coco. Envolto em
embalagem plástica transparente, com as devidas
informações nutricionais. Sem apresentar furos na face
exterior e isento de impurezas. O produto deve ser
inteiro e crocante. Validade de 90 dias. Embalagem
contendo 1 kg.

KG

400

R$ 13,50

R$ 5.398,67

CAJU, de primeira qualidade, tamanho grande, cor e
11

formação uniforme, com polpa intacta e firme sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte,
acondicionados em embalagem própria.
CEBOLA, branca ou pera, in natura, com grau de
maturação que suporte o transporte, conservação e

KG

1500

R$ 5,33

R$ 7.995,00

12

consumo, de lº qualidade, lavada, lisa, compacta e
firme, com ausência de parasitas, objetos estranhos ao
alimento e lesões de origem física ou mecânica, com
tamanho uniforme devendo ser graúda.
CEBOLA, roxa, in natura, com grau de maturação que
suporte o transporte, conservação e consumo, de lº

KG

250

R$ 4,83

R$ 1.207,50

13

qualidade, lavada, lisa, compacta e firme, com ausência
de parasitas, objetos estranhos ao alimento e lesões de
origem física ou mecânica, com tamanho uniforme
devendo ser graúda.

KG

250

R$ 6,49

R$ 1.622,50

MOLHO

1500

R$ 1,76

R$ 2.640,00

UND

1000

R$ 3,50

R$ 3.500,00

MOLHO

2000

R$ 1,93

R$ 3.860,00

MOLHO

750

R$ 2,33

R$ 1.747,50

14

CEBOLINHA, fresca, de primeira qualidade, in natura, de
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvida, de qualidade firme e intacta, isenta de
enfermidades, material terroso e umidade externa
anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do

manuseio e transporte. Entregue em embalagem
individual, integra, que favoreça a conservação e
integridade do alimento, conforme quantidade
solicitada.
COCO, maduro, seco, in natura, de boa qualidade,
intactas. Tamanho médio com no mínimo 700g. Casca
15

sem perfuração, com todas as partes comestíveis
aproveitáveis. Cor, odor e sabor característicos. Ausência
de sujidades e parasitas de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.
COENTRO, fresca, de primeira, in natura, aspecto e sabor
próprio, isenta de sinais de apodrecimento, sujidades e
materiais terrosos, de tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvida, de qualidade firme e

16

17

intacta, isenta de enfermidades, material terroso e
umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte. Entregue em
embalagem individual, integra, que favoreça a
conservação e integridade do alimento, conforme
quantidade solicitada.
COUVE, manteiga, in natura, de 1ª qualidade, folha
verdefescura, integra, livre de parasitas, sujidades e
objetos estranhos ao alimento. Entregue em embalagem
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individual, integra, que favoreça a conservação e
integridade do alimento, conforme quantidade
solicitada.
ESPINAFRE: Fresco, tamanho e coloração uniformes, ser
desenvolvida firme e intacta, isento de materiais
18

19

terrosos, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos
físicos e mecânicos, com folhas íntegras, frescas, verde
escura e sem sinais de apodrecimento, molhos com
mínimo de 150g cada aproximadamente.
FARINHA DE MANDIOCA, branca, matériafprima integra,
de primeira qualidade, ponto de cozimento adequado,
com ausência de sujidades, umidade, parasitas e objetos
estranhos ao gênero alimentício. Saco de 50kg, embalado
em embalagens individuais de 1kg, em saco plástico
transparente, lacrado, não violado. Validade mínima 6

MOLHO

500

R$ 2,33

R$ 1.165,00

SACO

30

R$ 157,33

R$ 4.719,90

KG

300

R$ 5,26

R$ 1.578,00

KG

500

R$ 8,16

R$ 4.080,00

MOLHO

1000

R$ 2,16

R$ 2.160,00

KG

1500

R$ 5,76

R$ 8.640,00

CENTO

40

R$ 27,33

R$ 1.093,20

CENTO

30

R$ 33,00

R$ 990,00

meses

20

FARINHA DE TAPIOCA, fécula de mandioca hidratada, de
primeira qualidade,
Embalagem plástica
vedada,
contendo 500g, isento de qualquer substância estranha
ou nociva. Validade mínima de 08 meses a contar na data
de entrega.
FEIJÃO VERDE, de 1ª qualidade, débulhado, íntegro, de
colheita recente; com aspecto, odor, cor e sabor próprio,
livre de insetos, parasitas, larvas, material terroso,

21

22

23

sujidade ou corpos estranhos; com grau de maturação
adequado para o consumo, sem sinais de germinação ou
resíduos de fertilizante ou outras substâncias químicas.
Embalados em sacos plásticos transparentes com peso
líquido de 01 Kg. Transportados deforma adequada.
HORTELÃ, fresca, com folhas frescas, aspecto de cor e
cheiro próprios do alimento, de primeira qualidade. Livre
de sujidades, parasitas
e
larvas,
pesando
aproximadamente 30 gramas 0 maço, com folhas
íntegras e frescas. Entregue em embalagem individual,
integra, que favoreça a conservação e integridade do
alimento, conforme quantidade solicitada.
INHAME, tubérculo in natura, extra, aplicação
alimentícia, apresentação 1ª qualidade, apresentando
grau de maturação adequada à manipulação, transporte
e consumo, isento de sujidades, parasitas e larvas,
cultivar bem desenvolvida, da família dioscoreácea, sem
podridão, sem deformações, sem lesões internas e

externas,

24

LARANJA, pêra , casca lisa, fina e brilhante, suculenta e
doce, de primeira qualidade, com grau de maturação
médio, suportando o transporte, armazenamento e
consumo. Com ausência de sujidades, perfurações,

parasitas e objetos estranhos na casca.
25

LIMA, in natura, tipo Citrus aurantiifolia, casca lisa, fina e
brilhante, suculenta e doce, de primeira qualidade, com
grau de maturação médio,
suportando o transporte,
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armazenamento e consumo. Com ausência de sujidades,
perfurações, parasitas e objetos estranhos na casca

26

27

LIMÃO, in natura, tipo Taiti, de primeira qualidade, em
adequado estado de conservação e consumo no período
de entrega.
MAMÃO, papaia ou formosa, de 1ª qualidade, casca sã.
Apresentando tamanho e cor uniformes, sem rupturas,
sem danos físicos e mecânicos, isento de partes pútridas.
Devendo estar em adequando estado de maturação,

suportando a entrega, recebimento, transporte e

KG

150

R$ 3,23

R$ 484,50

KG

250

R$ 2,49

R$ 622,50

KG

500

R$ 2,99

R$ 1.495,00

MOLHO

500

R$ 1,33

R$ 665,00

KG

600

R$ 5,08

R$ 3.048,00

KG

2000

R$ 1,63

R$ 3.260,00

KG

250

R$ 6,16

R$ 1.540,00

KG

200

R$ 2,33

R$ 466,00

consumo. Entregue em embalagem que favoreça a
integridade do alimento. Livre de sujidades, parasitas e
objetos estranhos. Ausência de lesões e/ou machucados
de origem física, mecânica e/ou microbiológica.
MANGA, tipo rosa ou Palmer, aspecto globoso, mista
verdes e maduras, cor própria com polpa firme e intacta,
28

isenta de enfermidades, de boa qualidade, livre de
resíduos e fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e sem
lesões de origem física, acondicionadas em embalagem
própria

MANJERICÃO, de 1ª QUALIDADE , in natura,
apresentando grau de maturação tal que lhe permita
29

suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo, Deve ser isento de
condições matéria terrosa, parasitos e detritos animais.
Maço mínimo de 120g

30

31

MARACUJÁ , Fruto de tamanho médio, de primeira
qualidade, fresco, limpo. Isento de sujidades, fungos,
insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a
superfície externa. Não devem apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica ou biológica.
MELANCIA, redonda, graúda, de 1ª qualidade, livre de
sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, estado de

maturação que suporte o transporte, entrega e consumo,
com polpa firme e intacta, livre de cortes, rachaduras e
lesões físicas, mecânicas e/ou por parasitas,
acondicionada em granel, pesando entre (6kg a 10kg)
cada unidade.
QUIABO, in natura, verde. Liso, de boa qualidade,

32

tamanho e coloração uniforme, sem danos físico e/ou
mecânico oriundo do transporte (rachaduras e cortes).

Ponto de maturação que suporte a entrega e consumo.
PEPINO, extra in natura, de 1ª qualidade, tipo: pepino
extra, aplicação: alimentar. Apresentação: firme, íntegra,
sem rachaduras, com casca lisa e Iustrosa, sem manchas,
33

sem podridão, sem deformações. Bem desenvolvido,
tamanho unitário médio , comprimento entre mínimo de
10cm, diâmetro mínimo de 45mmgrau de maturação que

suporte o transporte, recebimento e consumo. Isento de
insetos, parasitas ou larvas, bem como de danos por
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estes provocados, conforme a resolução 12/78 da
CNNPA. Pouco tempo de estocagem. Fornecido em
embalagens limpas, secas, de material que não provoque
alterações externas ou internas nos produtos e não
transmita odor ou sabor estranho aos mesmos.
SALSA, folha fresca, integra, de primeira qualidade, sem
manchas e coloração uniforme, intactas e firmes, com

34 ausência de sujidades e parasitas. Entregue em

MOLHO

500

R$ 2,16

R$ 1.080,00

CENTO

30

R$ 31,00

R$ 930,00

KG

900

R$ 3,36

R$ 3.024,00

embalagem individual, integra, que favoreça a
conservação e integridade do alimento, conforme
quantidade solicitada.
TANGERINA, de 1ª qualidade, casca íntegra e de cor
alaranjada, odor agradável e doce. Tamanho uniforme e

35

mediano, pesando no mínimo 150g. Grau de maturação
tal que lhes permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas
para o consumo mediato e imediato.
TOMATE, de 1ª qualidade, tamanho médio,
apresentando grau médio de maturação, que suporte o

36

transporte, entrega e consumo, com casca sã, sem
rupturas, livre de enfermidades, isento de partes
pútridas. Entregue em embalagem que não danifique a
integridade da matéria prima.

*Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar. (Resolução
FNDE Nº 4, DE 2 DE ABRIL DE 2015, Art.29, 539).
Z. FONTE DE RECURSO

UNIDADE: 13.00.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: 2045 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE
ELEMENTO DE DESPESA: 3330.30.00 — MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15 —TRANSF. REC. FNDE / 00 — RECURSOS ORDINÁRIOS
3. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR
Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção agrícola na
forma de Fornecedores Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo com o Art.
27 da Resolução FNDE Nº 4, DE 2 DE ABRIL DE 2015.
3.1. ENVELOPE Nº 001 — HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (não organizado em

grupo).
O Fornecedor Individual deverá apresentar no envelope nº 01 os documentos abaixo
relacionados, sob pena de inabilitação:
I- a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
II - o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;
III » a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa a Seguridade Social, com a Fazenda
Estadual, Municipal e a Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do

IMI Wªll.E-IME; III+ HIUIHIIIHLFJAIIIAIIJ.IlIJ.IlJIIIQIJIIJIIJIIII'.IHI_II!'IIIH[Milªn];IllliIlhlIFL'IIlªllJylMEI"_EIIIIIJI' II III

http://saofelipe.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quarta-feira
09 de setembro de 2020
Ano I • Edição Nº 1929

-35Prefeitura Municipal de São Felipe - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas nos termos
da Lei nº 12.440, de 07 dejulho de 2011;
IV - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor
Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante;
V - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e
VI - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção
própria, relacionada no projeto de venda.

3.3. ENVELOPE Nº 01 — HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL
O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados,
sob pena de inabilitação:
I- a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
II - o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias;
III- a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social, com a
Fazenda Estadual, Municipal e a Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), nos termos da Lei nº 12.440, de 07 dejulho de 2011;
IV - as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão

competente;
V - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar;
VI - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos
associados/cooperados;
VII — a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do
atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados.
VIII - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e
4. ENVELOPE Nº 02 — PROJETO DE VENDA
4.1. No Envelope nº 02 os Fornecedores Individuais, Grupos Informais ou Grupos Formais
deverão apresentar o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar
conforme da Resolução FNDE n.º 4, DE 2 DE ABRIL DE 2015.
4.2. A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública e
registrada em ata após o término do prazo de apresentação dos projetos. O resultado da
seleção será publicado em até 5 dias após o prazo da publicação da relação dos proponentes e
no prazo de 2 dias o(s) selecionado(s) será(ão) convocado(s) para assinatura do(s) contrato(s).
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4.3 — O(s) projeto(s) de venda a ser (em) contratado(s) será (ão) selecionado(s) conforme
critérios estabelecidos pelo art. 25 da Resolução.
4.4. Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 0
nome, o CPF e nº da DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor quando se tratar de
Fornecedor Individual ou Grupo Informal, e o CNPJ E DAP jurídica da organização produtiva
quando se tratar de Grupo Formal.
4.5. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na abertura
dos envelopes poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização de até 2 (dois)
dias, conforme análise da Comissão Julgadora.

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
5.1. Para seleção, os projetos de venda habilitadas serão divididos em: grupo de projetos de
fornecedores locais, grupo de projetos do território rural, grupo de projetos do estado, e
grupo de propostas do País.
5.2. Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:
I- o grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os demais grupos.
II - o grupo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade sobre o do estado e
do País.
III - o grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País.
5.3. Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:
I— os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as
comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes;
II — os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos,
segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003;
III — os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao
PRONAF — DAP Jurídica) sobre os Grupos Informais (agricultores familiares, detentores de
Declaração de Aptidão ao PRONAF — DAP Física, organizados em grupos) e estes sobre os
Fornecedores Individuais (detentores de DAP Física); Caso a EEx. não obtenha as quantidades
necessárias de produtos oriundos do grupo de projetos de fornecedores locais, estas deverão
ser complementadas com os projetos dos demais grupos, em acordo com os critérios de
seleção e priorização Citados nos itens 5.1 e 5.2.
5.4. No caso de empate entre grupos formais, terão prioridade organizações com maior

porcentagem de agricultores familiares e/Ou empreendedores familiares rurais no seu
quadro de sócios, conforme DAP Jurídica.
55. Em caso de persistir O empate, será realizado sorteio Ou, em havendo consenso

entre as partes, poderá Optar-se pela divisão no fornecimento dos produtos a serem
adquiridos entre as organizações finalistas.
6. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS
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O(s) fornecedor (es) classificado(s) em primeiro lugar dos deverão entregar as

amostras indicadas no quadro abaixo no depósito central da Alimentação Escolar,
localizado na Secretária Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, até 0 dia 2

(dois), até as 10:00horas subseqijente, para avaliação e seleção dos produtos a serem
adquiridos, as quais deverão ser submetidas a testes necessários, imediatamente após
a fase de habilitação. O resultado da análise será publicado em até 02 (dois) dias após
o prazo da apresentação das amostras.
ITEM

1.

DESC RIÇAO
ABACAXI, tipo pérola ou havaí, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação que
permita suportar a manipulação, o transporte, a conservação e o consumo, em condições
adequadas de consumo, com peso mínimo de 01 kg por unidade, com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a Resolução nºlZ/78 da Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos (CNNPA).
ABÓBORA, de pescoço ou moranga, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação
que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas
de consumo, sem defeitos, intacta, firme e bem desenvolvida, livre de terra ou materiais
estranhos aderidos à superfície
AÇAFRÃO, de 1ª qualidade — seco, fino, sem grumos ou qualquer condição estranha ao
produto e sem grumos ou qualquer condição estranha ao produto e de cor firme. Deve ser
isento de matéria terrosa, parasitos e detritos animais.
AIPIM, in natura, aplicação alimentícia, apresentação 1ª qualidade, tamanho médio a grande.
Cultivar bem desenvolvida, com diâmetro de 30 a 50 mm e comprimento de 220 a 440 mm.
Tipo: branco ou amarelo, escovado (retirado excesso de terra), com polpa íntegra, sem
rachaduras ou filetes escuros e de fácil cocção, com casca de fácil retirada, sem pontas
fibrosas, sem partes murchas ou secas, sem podridão, sem manchas e sem fungos. Isentos de
umidade exterior anormal, de cheiro e/ou sabor anormais
ALFACE, fresca, de primeira qualidade, lisa ou crespa, de primeira qualidade, in natura,
tamanho e coloração uniforme, firme, intacta, isenta de material terroso, sem parasitas ou
larvas. Entregue em embalagem individual, integra, que favoreça a conservação e integridade
do alimento, conforme quantidade solicitada.
ARARUTA, goma, de primeira qualidade, embalada em saco transparente lacrado, pesando 1
kg. Produto fabricado a partir de matéria prima Sã e limpa isenta de matérias terrosas
BANANA, da terra, de 1ª qualidade, graúdas, em pencas, frutos com 60 a 70% de maturação
climatizada, com casca uniforme no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da
espécie, sem ferimento ou defeitos, firmes e com brilho
BANANA, prata, com médio grau de maturação, in natura, procedente de espécie sadia, fresca,
em adequado estado de conservação e consumo, com ausência de amassados, fissuras e
danificações por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica, que afetem sua
aparência. Ausência de substâncias terrosas, sujidades, parasitos, odores estranhos.
BATATA DOCE, roxa, branca ou tipo cenoura, tubérculo in natura, tipo batata doce, espécie
roxa/lavada, aplicação culinária em geral. Limpa, firme, com polpa íntegra e de fácil cocção,
sem lesões de origem física ou mecânica, não apresentarem rachaduras ou cortes na casca,
livre de enfermidades, isenta de partes pútridas, sem deformações. Cultivar bem
desenvolvida, com peso igual ou superior a 150g. Embalagens limpas, secas, de material que
não provoque alterações externas ou internas nos produtos e não transmita odor ou sabor

estranho aos mesmos.

10. BEIJU, proveniente da fécula de mandioca, sabor cenoura, beterraba, maracujá e coco.
Envolto em embalagem plástica transparente, com as devidas informações nutricionais. Sem
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apresentarfuros na face exterior e isento de impurezas. 0 produto deve ser inteiro e crocante.
Validade de 90 dias. Embalagem contendo 1 kg.

11. CAJU, de primeira qualidade, tamanho grande, cor e formação uniforme, com polpa intacta e
firme sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionados em
embalagem própria.

12. CEBOLA, branca ou pera, in natura, com grau de maturação que suporte otransporte,
conservação e consumo, de lº qualidade, lavada, lisa, compacta e firme, com ausência
de parasitas, objetos estranhos ao alimento e lesões de origem física ou mecânica, com
tamanho uniforme devendo ser graúda.

13. CEBOLA, roxa, in natura, com grau de maturação que suporte o transporte, conservação e
consumo, de lº qualidade, lavada, lisa, compacta e firme, com ausência de parasitas, objetos
estranhos ao alimento e lesões de origem física ou mecânica, com tamanho uniforme
devendo ser graúda.

14. CEBOLINHA, fresca, de primeira qualidade, in natura, de tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvida, de qualidade firme e intacta, isenta de enfermidades,
material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte. Entregue em embalagem individual, integra, que favoreça a
conservação e integridade do alimento, conforme quantidade solicitada.

15.

COCO, maduro, seco, in natura, de boa qualidade, intactas. Tamanho médio com no mínimo 700g.
Casca sem perfuração, com todas as partes comestíveis aproveitáveis. Cor, odor e sabor
característicos. Ausência de sujidades e parasitas de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.

16. COENTRO, fresca, de primeira, in natura, aspecto e sabor próprio, isenta de Sinais de
apodrecimento, sujidades e materiais terrosos, de tamanho e coloração uniformes, devendo
ser bem desenvolvida, de qualidade firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso
e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte. Entregue em embalagem individual, integra, que favoreça a conservação e
integridade do alimento, conforme quantidade solicitada.

17. COUVE, manteiga, in natura, de 1ª qualidade, folha verdefescura, integra, livre de parasitas,
sujidades e objetos estranhos ao alimento. Entregue em embalagem individual, integra, que
favoreça a conservação e integridade do alimento, conforme quantidade solicitada.

18. ESPINAFRE: Fresco, tamanho e coloração uniformes, ser desenvolvida firme e intacta, isento
de materiais terrosos, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos,
com folhas íntegras, frescas, verde escura e sem Sinais de apodrecimento, molhos com
mínimo de 150g cada aproximadamente.

19. FARINHA DE MANDIOCA, branca, matériafprima integra, de primeira qualidade, ponto de
cozimento adequado, com ausência de sujidades, umidade, parasitas e objetos estranhos ao
gênero alimentício. Saco de 50kg, embalado em embalagens individuais de 1kg, em saco
plástico transparente, lacrado, não violado. Validade mínima 6 meses

20. FARINHA DE TAPIOCA, fécula de mandioca hidratada, de primeira qualidade. Embalagem
plástica vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva. Validade
mínima de 08 meses a contar na data de entrega.

21. FEIJÃO VERDE, de 1ª qualidade, débulhado, íntegro, de colheita recente; com aspecto, odor,
cor e sabor próprio, livre de insetos, parasitas, larvas, material terroso, sujidade ou corpos
estranhos; com grau de maturação adequado para o consumo, sem Sinais de germinação ou
resíduos de fertilizante ou outras substâncias químicas. Embalados em sacos plásticos
transparentes com peso líquido de 01 Kg. Transportados deforma adequada.

22. HORTELÃ, fresca, com folhas frescas, aspecto de cor e cheiro próprios do alimento, de
primeira qualidade. Livre de sujidades, parasitas e larvas, pesando aproximadamente 30
gramas 0 maço, com folhas íntegras e frescas. Entregue em embalagem individual, integra,
que favoreça a conservação e integridade do alimento, conforme quantidade solicitada.
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23. INHAME, tubérculo in natura, extra, aplicação alimentícia, apresentação 1ª qualidade,
apresentando grau de maturação adequada à manipulação, transporte e consumo, isento de
sujidades, parasitas e larvas, cultivar bem desenvolvida, da família dioscoreácea, sem
podridão, sem deformações, sem lesões internas e externas.

24. LARANJA, pêra , casca lisa, fina e brilhante, suculenta e doce, de primeira qualidade, com
grau de maturação médio, suportando o transporte, armazenamento e consumo. Com
ausência de sujidades, perfurações, parasitas e objetos estranhos na casca.

25.

LIMA, in natura, tipo Citrus aurantiifolia, casca lisa, fina e brilhante, suculenta e doce, de primeira
qualidade, com grau de maturação médio, suportando o transporte, armazenamento e consumo.
Com ausência de sujidades, perfurações, parasitas e objetos estranhos na casca

26. LIMÃO, in natura, tipo Taiti, de primeira qualidade, em adequado estado de conservação e
consumo no período de entrega.

27. MAMÃO, papaia ou formosa, de 1ª qualidade, casca Sã. Apresentando tamanho e cor
uniformes, sem rupturas, sem danos físicos e mecânicos, isento de partes pútridas. Devendo
estar em adequando estado de maturação, suportando a entrega, recebimento, transporte e
consumo. Entregue em embalagem que favoreça a integridade do alimento. Livre de
sujidades, parasitas e objetos estranhos. Ausência de lesões e/ou machucados de origem
física, mecânica e/ou microbiológica.

28. MANGA, tipo rosa ou Palmer, aspecto globoso, mista verdes e maduras, cor própria com
polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, de boa qualidade, livre de resíduos e
fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e sem lesões de origem física, acondicionadas em
embalagem própria

29. MANJERICÃO, de 1ª QUALIDADE , in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para
o consumo. Deve ser isento de condições matéria terrosa, parasitos e detritos animais. Maço
mínimo de 120g

30. MARACUJÁ , Fruto de tamanho médio, de primeira qualidade, fresco, limpo. Isento de
sujidades, fungos, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superfície externa.
Não devem apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.

31. MELANCIA, redonda, graúda, de 1ª qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho
e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, estado de maturação que suporte o
transporte, entrega e consumo, com polpa firme e intacta, livre de cortes, rachaduras e
lesões físicas, mecânicas e/ou por parasitas, acondicionada em granel, pesando entre (6kg a
10kg) cada unidade.

32. QUIABO, in natura, verde. Liso, de boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, sem danos
físico e/ou mecânico oriundo do transporte (rachaduras e cortes). Ponto de maturação que

suporte a entrega e consumo.

33. PEPINO, extra in natura, de 1ª qualidade, tipo: pepino extra, aplicação: alimentar.
Apresentação: firme, íntegra, sem rachaduras, com casca lisa e Iustrosa, sem manchas, sem
podridão, sem deformações. Bem desenvolvido, tamanho unitário médio - comprimento entre
mínimo de lºcm, diâmetro mínimo de 45mmgrau de maturação que suporte o transporte,
recebimento e consumo. Isento de insetos, parasitas ou larvas, bem como de danos por estes
provocados, conforme a resolução 12/78 da CNNPA. Pouco tempo de estocagem. Fornecido em
embalagens limpas, secas, de material que não provoque alterações externas ou internas nos
produtos e não transmita odor ou sabor estranho aos mesmos.

34. SALSA, folha fresca, íntegra, de primeira qualidade, sem manchas e coloração uniforme,
intactas e firmes, com ausência de sujidades e parasitas. Entregue em embalagem individual,
integra, que favoreça a conservação e integridade do alimento, conforme quantidade
solicitada.

35. TANGERINA, de 1ª qualidade, casca íntegra e de cor alaranjada, odor agradável e doce.
Tamanho uniforme e mediano, pesando no mínimo 150g. Grau de maturação tal que lhes
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permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para
o consumo mediato e imediato.
36.

TOMATE, de 1ª qualidade, tamanho médio, apresentando grau médio de maturação, que
suporte o transporte, entrega e consumo, com casca Sã, sem rupturas, livre de enfermidades,
isento de partes pútridas. Entregue em embalagem que não danifique a integridade da
matéria prima.

7. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS
A entrega dos gêneros alimentícios deverá respeitar O cronograma abaixo:
PERIODICIDADE DA ENTREGA
(QUINZENALMENTE)
ITEM
PRODUTO
UND
QUA NTITATIVO QUINZENAL
ABACAXI,tipo pérola ou havaí, de primeira, in natura,

apresentando grau de maturação que permita suportar a
manipulação, o transporte, a conservação e o consumo, em
UND

200

KG

100

AÇAFRÃO, de 1ª qualidade — seco, fino, sem grumos ou
qualquer condição estranha ao produto e sem grumos ou
qualquer condição estranha ao produto e de cor firme. Deve
ser isento de matéria terrosa, parasitos e detritos animais.

KG

0,5

AIPIM, in natura, aplicação alimentícia, apresentação 1ª
qualidade, tamanho médio a grande. Cultivar bem
desenvolvida, com diâmetro de 30 a 50 mm e comprimento de
220 a 440 mm. Tipo: branco ou amarelo, escovado (retirado
excesso de terra), com polpa íntegra, sem rachaduras ou
filetes escuros e de fácil cocção, com casca de fácil retirada,
sem pontas fibrosas, sem partes murchas ou secas, sem
podridão, sem manchas e sem fungos. Isentos de umidade
exterior anormal, de cheiro e/ou sabor anormais

KG

100

ALFACE, fresca, de primeira qualidade, lisa ou crespa, de
primeira qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme,
firme, intacta, isenta de material terroso, sem parasitas ou
larvas. Entregue em embalagem individual, integra, que
favoreça a conservação e integridade do alimento, conforme
quantidade solicitada.

MOLHO

75

KG

0,5

KG

150

condições adequadas de consumo, com peso mínimo de 01 kg
por unidade, com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de
acordo com a Resolução nºlZ/78 da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos (CNNPA).
ABÓBORA, de pescoço ou moranga, de primeira, in natura,

apresentando grau de maturação que permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação, em condições
adequadas de consumo, sem defeitos, intacta, firme e bem
desenvolvida, livre de terra ou materiais estranhos aderidos à
superfície

ARARUTA, goma, de primeira qualidade, embalada em saco
transparente lacrado, pesando 1 kg. Produto fabricado a partir
de matéria prima Sã e limpa Isenta de matérias terrosas
BANANA, da terra, de 1ª qualidade, graúdas, em pencas, frutos
com 60 a 70% de maturação climatizada, com casca uniforme
no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da
espécie, sem ferimento ou defeitos, firmes e com brilho
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

BANANA, prata, com médio grau de maturação, in natura,
procedente de espécie sadia, fresca, em adequado estado de
conservação e consumo, com ausência de amassados, fissuras
e danificações por quaisquer lesões de origem física, mecânica
ou biológica, que afetem sua aparência. Ausência de
substâncias terrosas, sujidades, parasitos, odores estranhos.

DUZIA

200

KG

200

BEIJU, proveniente da fécula de mandioca, sabor cenoura,
beterraba, maracujá e coco. Envolto em embalagem plástica
transparente, com as devidas informações nutricionais. Sem
apresentar furos na face exterior é isento de impurezas. O
produto deve ser inteiro e crocante. Validade de 90 dias.
Embalagem contendo 1 kg.

KG

40

CAJU, de primeira qualidade, tamanho grande, cor e formação
uniforme, com polpa intacta e firme sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte,
acondicionados em embalagem própria.

KG

150

CEBOLA, branca ou pera, in natura, com grau de maturação
que suporte o transporte, conservação e consumo, de lº
qualidade, lavada, lisa, compacta e firme, com ausência de
parasitas, objetos estranhos ao alimento e lesões de origem
física ou mecânica, com tamanho uniforme devendo ser
graúda.

KG

25

KG

25

MOLHO

150

UND

100

BATATA DOCE, roxa, branca ou tipo cenoura, tubérculo in
natura, tipo batata doce, espécie roxa/lavada, aplicação
culinária em geral. Limpa, firme, com polpa íntegra e de fácil
cocção, sem lesões de origem física ou mecânica, não
apresentarem rachaduras ou cortes na casca, livre de
enfermidades, isenta de partes pútridas, sem deformações.
Cultivar bem desenvolvida, com peso igual ou superior a 150g.
Embalagens limpas, secas, de material que não provoque
alterações externas ou internas nos produtos e não transmita
odor ou sabor estranho aos mesmos.

CEBOLA, roxa, in natura, com grau de maturação que suporte
o transporte, conservação e consumo, de lº qualidade, lavada,
lisa, compacta e firme, com ausência de parasitas, objetos
estranhos ao alimento e lesões de origem física ou mecânica,
com tamanho uniforme devendo ser graúda.
CEBOLINHA, fresca, de primeira qualidade, in natura, de
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvida, de qualidade firme e intacta, isenta de
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal,
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte. Entregue em embalagem individual, integra, que
favoreça a conservação e integridade do alimento, conforme
quantidade solicitada.
COCO, maduro, seco, in natura, de boa qualidade, intactas.
Tamanho médio com no mínimo 700g. Casca sem perfuração,
com todas as partes comestíveis aproveitáveis. Cor, odor e
sabor característicos. Ausência de sujidades e parasitas de
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

COENTRO, fresca, de primeira, in natura, aspecto e sabor
próprio, isenta de Sinais de apodrecimento, sujidades e
materiais terrosos, de tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvida, de qualidade firme e intacta,
isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa
anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio
e transporte. Entregue em embalagem individual, integra, que
favoreça a conservação e integridade do alimento, conforme
quantidade solicitada.

MOLHO

200

COUVE, manteiga, in natura, de 1ª qualidade, folha verde?
escura, integra, livre de parasitas, sujidades e objetos
estranhos ao alimento. Entregue em embalagem individual,
integra, que favoreça a conservação e integridade do
alimento, conforme quantidade solicitada.

MOLHO

75

MOLHO

50

ESPINAFRE: Fresco, tamanho e coloração uniformes, ser
desenvolvida firme e intacta, isento de materiais terrosos, livre
de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos,
com folhas íntegras, frescas, verde escura e sem Sinais de
apodrecimento, molhos com mínimo de 150g cada
aproximadamente.
FARINHA DE MANDIOCA, branca, matériafprima integra, de
primeira qualidade, ponto de cozimento adequado, com
ausência de sujidades, umidade, parasitas e objetos estranhos
ao gênero alimentício. Saco de 50kg, embalado em
embalagens individuais de 1kg, em saco plástico transparente,
lacrado, não violado. Validade mínima 6 meses

SACO

FARINHA DE TAPIOCA, fécula de mandioca hidratada, de
primeira qualidade. Embalagem plástica vedada, contendo
500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva.
Validade mínima de 08 meses a contar na data de entrega.

KG

30

FEIJÃO VERDE, de 1ª qualidade, débulhado, íntegro, de
colheita recente; com aspecto, odor, cor e sabor próprio, livre
de insetos, parasitas, larvas, material terroso, sujidade ou
corpos estranhos; com grau de maturação adequado para o
consumo, sem Sinais de germinação ou resíduos de fertilizante
ou outras substâncias químicas. Embalados em sacos plásticos
transparentes com peso líquido de 01 Kg. Transportados de
forma adequada.

KG

50

HORTELÃ, fresca, com folhas frescas, aspecto de cor e cheiro
próprios do alimento, de primeira qualidade. Livre de
sujidades, parasitas e larvas, pesando aproximadamente 30
gramas 0 maço, com folhas íntegras e frescas. Entregue em
embalagem individual, integra, que favoreça a conservação e
integridade do alimento, conforme quantidade solicitada.

MOLHO

100

INHAME, tubérculo in natura, extra, aplicação alimentícia,
apresentação 1ª qualidade, apresentando grau de maturação
adequada à manipulação, transporte e consumo, isento de
sujidades, parasitas e larvas, cultivar bem desenvolvida, da
família dioscoreácea, sem podridão, sem deformações, sem
lesões internas e externas.

KG

150
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24.

LARANJA, pêra , casca lisa, fina e brilhante, suculenta e doce,
de primeira qualidade, com grau de maturação médio,

suportando o transporte, armazenamento e consumo. Com

CENTO

ausência de sujidades, perfurações, parasitas e objetos

estranhos na casca.
25.

26.

LIMA, in natura, tipo Citrus aurantiifolia, casca lisa, fina e
brilhante, suculenta e doce, de primeira qualidade, com grau
de maturação médio, suportando o transporte,
armazenamento e consumo. Com ausência de sujidades,
perfurações, parasitas e objetos estranhos na casca
LIMÃO, in natura, tipo Taiti, de primeira qualidade, em
adequado estado de conservação e consumo no período de

CENTO

KG

15

KG

25

KG

50

MOLHO

50

KG

60

KG

200

KG

25

KG

20

entrega.
27.

MAMÃO, papaia ou formosa, de 1ª qualidade, casca Sã.

Apresentando tamanho e cor uniformes, sem rupturas, sem
danos físicos e mecânicos, isento de partes pútridas. Devendo
estar em adequando estado de maturação, suportando a

entrega, recebimento, transporte e consumo. Entregue em
embalagem que favoreça a integridade do alimento. Livre de
sujidades, parasitas e objetos estranhos. Ausência de lesões
e/ou machucados de origem física, mecânica e/ou
microbiológica.

28.

29.

MANGA, tipo rosa ou Palmer, aspecto globoso, mista verdes e
maduras, cor própria com polpa firme e intacta, isenta de
enfermidades, de boa qualidade, livre de resíduos e
fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e sem lesões de
origem física, acondicionadas em embalagem própria
MANJERICÃO, de 1ª QUALIDADE , in natura, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Deve ser isento de condições
matéria terrosa, parasitos e detritos animais. Maço mínimo de

120g
30.

31.

MARACUJÁ , Fruto de tamanho médio, de primeira qualidade,
fresco, limpo. Isento de sujidades, fungos, insetos, parasitas,
larvas e corpos estranhos aderidos a superfície externa. Não
devem apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica
ou biológica.
MELANCIA, redonda, graúda, de 1ª qualidade, livre de
sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvida, estado de maturação que

suporte o transporte, entrega e consumo, com polpa firme e
intacta, livre de cortes, rachaduras e lesões físicas, mecânicas
e/ou por parasitas, acondicionada em granel, pesando entre
(6kg a 10kg) cada unidade.

32.

QUIABO, in natura, verde. Liso, de boa qualidade, tamanho e
coloração uniforme, sem danos físico e/ou mecânico oriundo
do transporte (rachaduras e cortes). Ponto de maturação que

suporte a entrega e consumo.
33.

PEPINO, extra in natura, de 1ª qualidade, tipo: pepino extra,
aplicação: alimentar. Apresentação: firme, íntegra, sem
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rachaduras, com casca lisa e Iustrosa, sem manchas, sem
podridão, sem deformações. Bem desenvolvido, tamanho
unitário médio , comprimento entre mínimo de 10cm,
diâmetro mínimo de 45mmgrau de maturação que suporte o
transporte, recebimento e consumo. Isento de insetos,
parasitas ou larvas, bem como de danos por estes provocados,
conforme a resolução 12/78 da CNNPA. Pouco tempo de
estocagem. Fornecido em embalagens limpas, secas, de
material que não provoque alterações externas ou internas
nos produtos e não transmita odor ou sabor estranho aos

mesmos.
34.

35.

36.

SALSA, folha fresca, íntegra, de primeira qualidade, sem
manchas e coloração uniforme, intactas e firmes, com
ausência de sujidades e parasitas. Entregue em embalagem
individual, integra, que favoreça a conservação e integridade
do alimento, conforme quantidade solicitada.

MOLHO

50

TANGERINA, de 1ª qualidade, casca íntegra e de cor
alaranjada, odor agradável e doce. Tamanho uniforme e
mediano, pesando no mínimo 150g. Grau de maturação tal
que lhes permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo
mediato e imediato.

CENTO

3

KG

90

TOMATE, de 1ª qualidade, tamanho médio, apresentando
grau médio de maturação, que suporte o transporte, entrega
e consumo, com casca sã, sem rupturas, livre de enfermidades,
isento de partes pútridas. Entregue em embalagem que não
danifique a integridade da matéria prima.

*Quantitativo sujeito a alteração diante de acordo prévio entre as partes.

8. PAGAMENTO
O pagamento será realizado até 30 (trinta) dias corridos após a última entrega do mês,

mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento
efetuado, vedada à antecipação de pagamento, para cada faturamento.
9. DISPOSIÇÓES GERAIS
9.1. Os produtos alimentícios deverão atender aO disposto na legislação sanitária (federal,
estadual ou municipal) específica para os alimentos de origem animal e vegetal.
9.2. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a
alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), por
DAP/Ano/Entidade Executora, e obedecerá as seguintes regras:
I - Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos
individuais firmados deverão respeitar o valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), por
DAP/Ano/E.Ex.
II - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o
resultado do número de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica multiplicado pelo
limite individual de comercialização, utilizando a seguinte fórmula: Valor máximo a ser
contratado : nº de agricultores familiares inscritos na DAPjurídica x R$ 20.000,00.
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9.3. A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar que
estabelecerá com Clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em Cláusulas
que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os
termos do credenciamento e da proposta a que se vinculam, bem como do Capítulo III — Dos
Contratos, da Lei 8.666/1993.
9.4. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
a) ANEXO I - MODELO PROPOSTO DE CONTRATO DE VENDA
b) ANEXO II - MODELO PROPOSTO DE PESQUISA DE PREÇO
c) ANEXO III - MODELOS DE PROJETOS DE VENDA
d) ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE QUE OS GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM ENTREGUES SÃO
ORIUNDOS DE PRODUÇÃO PROPRIA, RELACIONADA NO PROJETO DE VENDA. (FORNECEDOR
INDIVIDUAL)
e) ANEXO V - DECLARAÇÃO DE QUE OS GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM ENTREGUES SÃO
PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES FAMILIARES RELACIONADOS NO PROJETO DE VENDA.

(GRUPO INFORMAL)
f) ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE QUE OS GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM ENTREGUES SÃO
PRODUZIDOS PELOS ASSOCIADOS/COOPERADOS
g) ANEXO VII - DECLARAÇÃO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL DE RESPONSABILIDADE PELO
CONTROLE
DO
ATENDIMENTO
DO
LIMITE
INDIVIDUAL
DE
VENDA
DE
SEUS

COOPERADOS/ASSOCIADOS.
h) ANEXO VIII — RECIBO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROJETO DE VENDA

SÃO FELIPE-BA, 27 de agosto de 2020.

Milton Couto Ribeiro Bloisi
Presidente COPEL

ANEXO II
MODELO PROPOSTO DE CONTRATO DE VENDA (MODELO)
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CONTRATO N.º

/2020

CONTRATO

DE

GENEROS

ALIMENTÍCIOS

AQUISIÇÃO

DE
DA

AGRICULTURA FAMILIAR PARA A
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
O MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita nO CNPJ
sob nº 13.827.027/0001-02, com sede administrativa na Praça Cônego José Lourenço, nº
42, Centro,

representada pelo seu

Prefeito ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA,

brasileiro, portador de RG nº XXXXXX—SSP/BA, inscrito nO CPF sob O nº XXXXXXXXX,
residente e domiciliado nO XXXXXXXX, S/Nº - Centro, neste Município de São Felipe,
doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado (nome dO grupo formal ou
informal ou fornecedor individual), com situado à Av. , n.º, em (município), inscrita nO
CNPJ sob n.º ,(para grupo formal), CPF sob n.º (grupos informais e individuais), doravante
denominado(a) CONTRATADO(A), fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947/2009 e
da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista O que consta nO Credenciamento nº 004-2020,
resolvem celebrar O presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULAPRIMEIRA:
Éobjeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar
para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba
FN DE/PNAE, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a

Credenciamento n.º 004—2020, O qual fica fazendo parte integrante do presente
contrato, independentemente de anexação Ou transcrição.
CLÁUSULASEGUNDA:
OCONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato.

CLÁUSULATERCEIRA:
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, será de até R$

20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULAQUARTA:
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no
quadro), de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, O(a) CONTRATADO (A)
receberá O valor total de R$ ( ).
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a)

O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de
Recebimento e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela
alimentação no local de entrega, consoante anexo deste Contrato.

b) O preço de aquisição e O preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no
cálculo do preço já devem estar incluídas as despesas com frete, recursos
humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais,

trabalhistas e previdenciários e quaisquer Outras despesas necessárias ao
cumprimento das Obrigações decorrentes do presente contrato.

'[

Periodicidadede

Unidade Q antidade Preço ceAquisição Entrega

Preço Unitário (divulgado
no credenciamento)

Preço Total

Valor Total do Contrato

CLÁUSULA QUINTA:
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As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes
dotações orçamentárias:
13 — FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 13.00.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: 2045 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE
ELEMENTO DE DESPESA: 3330.30.00 — MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15 —TRANSF. REC. FNDE / 00 — RECURSOS ORDINÁRIOS

CLÁUSULASEXTA:
OCONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea

a , e após a tramitação do processo para instrução e liquidação, efetuará O seu
pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior.

CLÁUSULASÉTIMA:
O CONTRATANTE que não seguir a forma deliberação de recursos para pagamento do
CONTRATADO, está sujeito a pagamento de multa de2%, mais juros de 0,1% ao dia,

sobre O valor da parcela vencida.

CLÁUSULAOITAVA:
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no 511 do
artigo 45 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013

As cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade,

apresentados nas prestações de contas, bem como O Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos,
estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA NONA:

É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO O ressarcimento de danos causados
ao CONTRATANTE Ou a terceiros, decorrentes de sua culpa Ou dolo na execução do
contrato, não excluindo Ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

CLÁUSULADÉCIMA:
O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses
particulares poderá:
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a) modificar unilateralmente O contrato para melhor adequação às finalidades de
interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;

b) rescindir unilateralmente O contrato, nos casos de infração contratual Ou inaptidão
do CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;

d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total Ou parcial do ajuste;

Sempre que O CONTRATANTE alterar ou rescindir O contratos em restar caracterizada
culpado CONTRATADO, dever á respeitar O equilíbrio econômico-financeiro, garantindo Ihe O aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesasjá realizadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
A multa aplica da após regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE Ou, quando for 0 caso,
cobradajudicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato, da
Secretaria Municipalde Educação, da Entidade Executora,do Conselho de Alimentação
Escolar - CAE e Outras entidades designadas pelo contratante Ou pela legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:
O

presente

contrato

rege-se,

ainda,

pelo

Credenciamento

n.º 001-2020,

pela

Resolução CD/FN DE nº 038/2009, pela Lei nº 8.666/1993 e pela Lei nº 11.947/2009,

em todos os seus termos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as
partes, resguardadas as suas condições essenciais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por
meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de

recebimento Ou por fax, transmitido pelas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

lIIIIIII.II.III-II-IIIF.I III+HquLIIIngIIIIIIIFu.IIIIIII:IIIjIIMINIIIIIIII'qurIIIEjIII.'.I13ILIr.IIjIj:ngIII3IjIg1jIILIIFIMIRIMIII

http://saofelipe.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quarta-feira
09 de setembro de 2020
Ano I • Edição Nº 1929

-50Prefeitura Municipal de São Felipe - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação,por
carta, consoante Cláusula Décima Quinta, poderá ser rescindido, de pleno direito,

independentemente de notificação Ou interpelação judicial Ou extrajudicial, nos
seguintescasos:

a) por acordo entre as partes;
b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
c) por quais quer dos motivos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos
mediante O cronograma apresentado (Cláusula Quarta) Ou até 31/12/2019.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:
É competente O Foro da Comarca de Jequié, Estado da Bahia, com exclusão de

qualquer Outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam O presente instrumento em três

vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.
(município), dede.

CONTRATADO(S) (Individual Ou Grupo Informal)

CONTRATADA (Grupo Formal)

PREFEITO MUNICIPAL
TESTEMUNHAS:

ANEXOIII
MODELO PROPOSTA DE PESQUISA DE PREÇO
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PRODUTOS CONVENCIONAIS (aqueles produzidos com o uso de agroquímicos).

Produtos

Mercado 01 Data:

Mercado 02 Data:

Mercado 03 Data:

Nome: CNPJ:

Nome: CNPJ:

Nome: CNPJ:

Preço

Preço de

Endereço:

Endereço:

Endereço:

Médio

Aquisição*

*Preço pago ao fornecedor da agricultura familiar.
Os produtos pesquisados para definição de preços deverão ter as mesmas características
descritas nO edital de credenciamento. Na pesquisa de preços, Observar O Artigo 29 da
Resolução FNDE nº 26/2013 alterada pela Resolução/CD/FNDE/MEC nº 4, de 3 de abril
de 2015, para a seleção de mercado e definição dO preço de aquisição. Priorizar os
mercados da agricultura familiar como feiras livres e outros. Na definição dos preços de
aquisição dos gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/Ou dos Empreendedores
Familiares Rurais ou suas organizações, a Entidade Executora deverá considerar todos os
insumos exigidos tais como despesas com frete, embalagens, encargos e quaisquer
outros necessários para O fornecimento dO produto.

Estas despesas deverão ser

acrescidas aO preço médio para definir O preço de aquisição.
Produtos Orgânicos ou Agroecológicos (produzidos sem o uso de

agroquímicos).

Produtos

*MercadoOlNome:
CNPJ: Endereço:

Mercado 02 Nome:
CNPJ: Endereço:

Mercado 03 Nome:
CNPJ: Endereço:

Preço Médio

Preço de
Aq uisição*

*Preço pago ao fornecedor da agricultura familiar.
A Entidade Executora que priorizar no credenciamento a aquisição de produtos
orgânicos Ou agroecológicos poderá acrescer os preços em até 30% (trinta por cento)

em relação aos preços estabelecidos para produtos convencionais, conforme Lei nº
12.512, de 14 de Outubro de 2011. (Resolução nº 26/2013, Art.29:52º).
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Quando houver mercados de produtos orgânicos a pesquisa de preços deve ser
nesses mercados. Os produtos pesquisados para definição de preços deverão ter as
mesmas características descritas no edital de credenciamento. Na pesquisa de
preços, Observar O Artigo 29 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 alterada pela
Resolução/CD/FNDE/MEC nº 4, de 3 de abril de 2015, para a seleção de mercado e

definição do preço de aquisição. Priorizar os mercados da agricultura familiar como
feiras livres e Outros. Na definição dos preços de aquisição dos gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar e/Ou dos Empreendedores Familiares Rurais Ou suas
organizações, a Entidade Executora deverá considerar todos os insumos exigidos tais

como despesas com frete, embalagens, encargos e quaisquer Outros necessários para
O fornecimento do produto. Estas despesas deverão ser acrescidas ao preço médio
para definir O preço de aquisição.

ANEXO IV
MODELO DE PROJETO DE VENDA MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS FORMAIS
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PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CREDENCIAMENTO Nº
I- IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
GRU PO FORMAL
1.Nomedo Proponente

2.CN PJ

3.Endereço

4.MunicípiO/UF

5.E-mai|

6.DDD/Fone

8.NºDAPJurídica

9.Banco

12.Nº de Associados

13.Nº de Associados de acordo com a Lei

14. Nº de Associados

nº 11.326/2006

com DAP Física

16.CPF

17.DDD/Fone

15.Nome do representante

7.CEP
10.Agência Corrente

11.Conta Nº da Conta

legal

18.Endereço

19.MunicípiO/UF
II-IDENTIFICAÇÃODAENTI DADEEXECUTORADOPNAE/FNDE/M EC

1.NomedaEntidade

2.CNPJ

3.MunicípiO/UF

4.Endereço

5.DDD/Fone

6.Nome do representante e e-mail

7.CPF
III-RELAÇÃO DE PRODUTOS

1.PrOdutO

2.Unidade

3.Quantidade 4.PreçodeAquisiçãO*

5. Cronograma
de Entregados

4.1.Unitário

4.2.TOtaI

OBS:* Preço publicado no Edital nº xxx/xxxx (O mesmo que consta no credenciamento).
Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações
acima conferem com as condições de fornecimento.

Local eData

Assinatura do Representante do Grupo Formal

Fone/E-maiI:

ANEXOIV - A
MODELOPROPOSTOPARAOSGRUPOSINFORMAIS
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PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CREDENCIAMENTO Nº

I-IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
GRUPO INFORMAL
1.NomedOPrOponente

2.CPF

3.Endereço

4.MunicípiO/UF

6.E-mai| (quando houver)

7.Fone

8.0rganizado por Entidade Articuladora

9.Nome da Entidade

10.E-maiI/Fon

( )Sim( )Não

Articuladora

e

5.CEP

II- FORNECEDORESPARTICIPANTES

ÁlgrlIIITJIthIÍIZ)

2. CPF

3. DAP

4. Banco

5. NºAgência

Gªiª:?

Familiar

III-IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
1. Nomeda Entidade

2.CNPJ

3.Município

4. Endereço

5.DDD/Fone

6. Nome do representante e e-mail

7.CPF

III-RELAÇÃODEFORNECEDORESEPRODUTOS
1.Identificaçãod

2.Produto 3.Unidade 4.Quantidade

5.PreçodeAquisiç

6.Valor Total

ão*/ Unidade

OAgricuItor(a)
Familiar

Total agricultor
Total agricultor
Total agricultor
Total agricultor
Total agricultor
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Total agricultor
Total

OBS:* Preço publicado no Edital n xxx/xxxx (O mesmo que consta no credenciamento).
IV- TOTALIZAÇÃOPOR PRODUTO
6.CronogramadeEntrega
S.Valor Total

2.Unidade _ .Quantidade 4. P eço/Unidade dos porFroduto
Produtos

Total

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações
acima conferem com as condições de fornecimento.
Local eData:

Assinatura do Representante do Grupo Informal

Fone/E-mail: CPF:

Local eData:

Agricultores (as) Fornecedores (as)do Grupo Informal

Assinatura

ANEXOIV - B

MODELO PROPOSTO PARA OS FORNECEDORES INDIVIDUAIS
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PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR/PNAE
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATEN DIMENTO AO EDITAL/Credenciamento nº 004-2020 IIDENTIFICAÇÃODOFORN ECEDOR
FORNECEDOR (A)INDIVIDUAL
1.NomedOPrOponente

2.CPF

3.Endereço

4.MunicípiO/UF

5.CEP

6.NºdaDAPFísica

7.DDD/Fone

8.E-mai| (quando houver)

9.Banco

10.NºdaAgência

11.Nº da Conta Corrente

II-ReIaçãO dos Produtos
Produto

Unidade

Preço de Aquisição*

Cronograma de

Unitário

Entrega dos

Quantidade
Total

Produtos

OBS:* Preço publicado no
Edital Nº Nanxx/xxxx( O

mesmo que consta na
chamada pública).
III-IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
Nome

CNPJ

Endereço

Município
Fone

Nome do Representante Legal

CPF

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações
acima conferem com as condições de fornecimento.
Local eData:

Assinatura do Fornecedor

CPF:

Individual

ANEXO V
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DECLARAÇÃO DE QUE OS GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM ENTREGUES SÃO
PRODUZIDOS PELO AGRICULTOR FAMILIAR RELACIONADO NO PROJETO DE VENDA.
[FORNECEDOR INDIVIDUAL)

O(A)

(nome do fornecedor individual de acordo com O Projeto

de Venda)

(nacionalidade)

(estado civil),

(profissão) .................. portador (a) da Cédula de Identidade RG nº
............ , emitida por (pela) /, em //,
inscritO(a) nO Cadastro de Pessoas Físicas— CPF nº

................. , residente e

domiciliado (a) ...................................... , CEP .................... , na cidade de
.................................................... , DECLARA, sob pena de lei, que os produtos cotados na
CREDENCIAMENTO Nº ***-2020, são por este fornecedor individual conforme normas

que regem a O Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE.
Local, Data

NOME DO AGRICULTOR FAMILIAR
Declarante

ANEXO VI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DECLARAÇÃO DE QUE OS GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM ENTREGUES SÃO
PRODUZIDOS PELOS ASSOCIADOS/COOPERADOS

O(A)

(Grupo Informal de acordo com O Projeto de Venda),

representado por
civil),

(nacionalidade)

(profissão) ..................

(estado

portador (a) da Cédula de Identidade RG nº

emitida por
(pela)...............
/..
em
inscrIto(a) no Cadastro de Pessoas Físicas — CPF nº ....................
domiciliado (a),,
, CEP .....................................

, residente e
,

na

cidade de

, representante dos Agricultores abaixo relacionados,

DECLARA, sob pena de lei, que os produtos cotados e a ser entregue na
CREDENCIAMENTO Nº ***-2020, serão produzidos pelos Associados e Cooperados
adiante relacionados, conforme normas que regem a O

Programa

Nacional de

Alimentação Escolar — PNAE.

Local, Data

NOME DO AGRICULTOR FAMILIAR REPRESENTANTE DO GRUPO INFORMAL
Declarante

AGRICULTORES PRODUTORES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANEXO VII - DECLARAÇÃO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL DE RESPONSABILIDADE
PELO CONTROLE DO ATENDIMENTO DO LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA DE SEUS
COOPERADOS/ASSOCIADOS.

O(A)

(nome do Grupo Formal)

,

pessoa jurídica de direito privado, inscrita nO CNPJ sob O nº
sede

, CEP

,com

, na cidade de

representado(a) por _

, neste ato

___ (nome dO representante legal de acordo

com O Projeto de Venda)

(nacionalidade)

,

(estado civil), ................. (profissão) .................. portador (a) da Cédula de Identidade RG
nº ......................... , emitida por (pela) ............... /,,,,,,,,,,

, em

/ ................. ,

inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas — CPF nº ......................

, residente e

dnmIcIIIadn (a]..........

, CEP .....................................
, nos termos

do Estatuto Social,

,

na cidade de

representante dos

Agricultores abaixo relacionados, DECLARA, sob pena de lei, que responsabiliza-se pelo
controle dO atendimento dO limite individual de venda de seus associados e cooperados
dos produtos cotados e a ser entregue na CREDENCIAMENTO Nº ***-2020, conforme
normas que regem a O Programa Nacional de Alimentação Escolar— PNAE.

Local, Data

NOME DO GRUPO FORMAL
Declarante

AGRICULTORES PRODUTORES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANEXO VIII
RECIBO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROJETO DE VENDA

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipalde São Felipe, designada
pela Portaria nº 001/2020 de 02 de janeiro de 2020, através do membro que a esta

subscreve, declara que recebeu aos _/_/2020, às _h_min, 02 (dois) envelopes
lacrados e identificados contendo documentos relativos à Credenciamento nº 0042020, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural destinados ao preparo das refeições Oferecidas aos
alunos matriculados na Rede de Ensino de Município de São Felipe no período letivo de
2020, entregue pela pessoa adiante identificada em favor do Fornecedor
Individual/Grupo informal/Grupo Formal adiante identificado:

( ) FORNECEDOR INDIVIDUAL( ) GRUPO INFORMAL( ) GRUPO FORMAL
NOME/RAZÃO SOCIAL:
CNPJ/CPF Nº:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
EMAIL:
RESPONSÁVEL PELA ENTREGA DOS ENVELOPES:
NOME:
CPF:

Local, Data.

COMISÃO PERMANENTE DE LICITAÇõES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE
Nome Completo - Matrícula
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