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Prefeitura Municipal de
Quixabeira publica:
• Decreto Financeiro nº 11 - Abre crédito orçamentário e suplementar por
Anulação de Dotação no valor total de R$ 668.370,51,para fins que se
especifica e da outras providências.
• Decreto Financeiro nº 12 - Estabelece normas para alteração dos
Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.
• Decreto Financeiro nº 13 - Abre crédito especial por Crédito Especial no
valor total de R$ 320.700,00, para fins que se especifica e da outras
providências.
• Edital Nº. 026/2019 Pregão Presencial Nº. 015/2019 - Contratação de
empresa para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios que
compõem o cardápio da Merenda Escolar para atender aos alunos
matriculados na Educação Básica e educação de jovens e adultos (EJA)
do Município de Quixabeira - Bahia.
• Errata do Ato de Publicação de Resumo de Contatos Nº 089/2019 e
090/2019
• Edital de Notificação 003/2109 - Notifica recursos recebidos do
Governo Federal.
• Calendário de Reuniões Ordinárias 2019 - FUNDEB
• Plano de Ações e Metas 2019 - Conselho do FUNDEB
• Regimento Interno do Conselho Municipal de Acompanhamento e
Controle Social do FUNDEB no Município de Quixabeira-BA

Gestor - Reginaldo Sampaio Silva / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Quixabeira - BA
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Decretos
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA
PRAÇA 21 DE ABRIL - CENTRO
CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44.713-000 - QUIXABEIRA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
DECRETO nº 11 DE 03 DE JUNHO DE 2019
Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por
Anulação de Dotação no valor total de R$ 668.370,51
(Seiscentos e sessenta e oito mil e trezentos e setenta
reais e cinqüenta e um centavos ), para fins que se
especifica e da outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXABEIRA , no uso de suas atribuições legais, constituicionais e de
acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 373 de 14 de dezembro de 2018, edita o seguinte Decreto:
Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$
(Seiscentos e sessenta e oito mil e trezentos e setenta reais e cinqüenta e um centavos) a saber:

668.370,51

Dotações Suplementares
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

2.010 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
4.6.90.71.00 / 00 - Principal da Divida Contratual Resgatado

20.970,00
Total por Ação:

20.970,00

Total por Ação:

6.440,00

Total por Unidade Orçamentária:

27.410,00

2.064 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAL
3.3.90.93.00 / 00 - Indenizações e Restituições

6.440,00

0701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO
3.3.90.14.00 / 01 - Diarias - Civil

980,00

3.3.90.92.00 / 01 - Despesas de Exercicios Anteriores

5.320,00
Total por Ação:

6.300,00

2.014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.00 / 15 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica

9.100,00
Total por Ação:

9.100,00

2.017 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
3.3.90.30.00 / 19 - Material de Consumo

46.480,00

3.3.90.39.00 / 19 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica

176.960,00
Total por Ação:

223.440,00

Total por Ação:

10.010,00

2.018 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%
3.3.90.30.00 / 19 - Material de Consumo

10.010,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA
PRAÇA 21 DE ABRIL - CENTRO
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DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Total por Unidade Orçamentária:

248.850,00

0702 - UNIDADE DE CULTURA

2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA
3.3.90.32.00 / 00 - Material de Distribuicao gratuita

10.010,00

3.3.90.36.00 / 10 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

5.040,00
Total por Ação:

15.050,00

Total por Ação:

8.050,00

Total por Unidade Orçamentária:

23.100,00

2.022 - REALIZAÇÃO E APOIO AS FESTIVIDADES POPULARES TRADICIONAIS
3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica

8.050,00

0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

2.026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOM., AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
3.3.90.14.00 / 00 - Diarias - Civil

1.050,00

3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo

5.040,00
Total por Ação:

6.090,00

Total por Unidade Orçamentária:

6.090,00

0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.031 - CONSTR. , AMPL. E REFORMA DE UNID. DE SAÚDE, CENTROS RECUPERAÇÃO E OUTROS BENS USO COMUM
4.4.90.51.00 / 14 - Obras e Instalacoes

42.000,00
Total por Ação:

42.000,00

2.027 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.00 / 02 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica

17.550,00

3.3.90.39.00 / 14 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica

1.000,00
Total por Ação:

18.550,00

2.028 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90.30.00 / 14 - Material de Consumo

54.250,00

3.3.90.39.00 / 02 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica

20.440,00

3.3.90.39.00 / 14 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica

14.700,00
Total por Ação:

89.390,00

2.029 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO ASSIST. FARMACÊUTICA
3.3.90.32.00 / 02 - Material de Distribuicao gratuita

19.950,00

3.3.90.32.00 / 14 - Material de Distribuicao gratuita

39.970,00
Total por Ação:

59.920,00

Total por Ação:

50.050,00

2.030 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE
3.1.90.11.00 / 14 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

50.050,00

1917334

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: L8YLGKEJPFW/GUCJHA7MOG

Esta edição encontra-se no site: www.quixabeira.ba.gov.br

Página: 2 de 6

Quarta-feira
24 de Julho de 2019
4 - Ano - Nº 1782

Quixabeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA
PRAÇA 21 DE ABRIL - CENTRO
CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44.713-000 - QUIXABEIRA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Total por Unidade Orçamentária:

259.910,00

Total por Ação:

420,00

1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

2.038 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DESENVOLV. SOCIAL E CIDADANIA
3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica

420,00

2.039 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
3.3.90.30.00 / 29 - Material de Consumo

7.000,00

3.3.90.39.00 / 29 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica

2.590,00
Total por Ação:

9.590,00

Total por Ação:

6.860,00

Total por Unidade Orçamentária:

16.870,00

2.341 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3.3.90.32.00 / 00 - Material de Distribuicao gratuita

6.860,00

1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇO PÚBLICO

2.050 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE DESENV. URBANO E SERV. PÚBLICOS
3.3.90.14.00 / 00 - Diarias - Civil

840,00

3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo

15.050,00

3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica

62.020,00
Total por Ação:

77.910,00

2.054 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.30.00 / 42 - Material de Consumo

2.100,00
Total por Ação:

2.100,00

Total por Ação:

6.130,51

Total por Unidade Orçamentária:

86.140,51

Total Suplementado:

668.370,51

2.075 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
4.4.90.93.00 / 24 - Indenizacoes e Restituicoes

6.130,51

Art 2º. - A propósito cabe -me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou
totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1917334
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DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
1.007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES
4.4.90.51.00 / 01 - Obras e Instalacoes

300.000,00
Total por Ação:

300.000,00

1.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES
4.4.90.51.00 / 01 - Obras e Instalacoes

6.300,00
Total por Ação:

6.300,00

Total por Ação:

4.100,00

Total por Ação:

5.000,00

Total por Unidade Orçamentária:

315.400,00

2.019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL
3.3.90.39.00 / 15 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica

4.100,00

2.020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PDDE
3.3.90.36.00 / 15 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

5.000,00

0702 - UNIDADE DE CULTURA

1.004 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CULTURA
3.3.90.39.00 / 01 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica

20.000,00

4.4.90.51.00 / 00 - Obras e Instalacoes

20.000,00
Total por Ação:

40.000,00

Total por Ação:

5.040,00

Total por Unidade Orçamentária:

45.040,00

2.022 - REALIZAÇÃO E APOIO AS FESTIVIDADES POPULARES TRADICIONAIS
3.3.90.36.00 / 10 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

5.040,00

0703 - UNIDADE DE ESPORTE E LAZER

1.020 - CONSTR, REFORMA E REEQUIPAM. ESTÁDIO MUNICIPAL, QUADRAS, GINÁSIO, CENTROS ESPORTIVOS
3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo

11.900,51
Total por Ação:

11.900,51

Total por Unidade Orçamentária:

11.900,51

Total por Ação:

232.420,00

0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.022 - IMPLANTAÇÃP DE REDE DE DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO
4.4.90.51.00 / 23 - Obras e Instalacoes

232.420,00

2.353 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.14.00 / 02 - Diarias - Civil

500,00

4.4.90.52.00 / 02 - Equipamentos e Material Permanente

2.000,00
Total por Ação:

1917334
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DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Total por Unidade Orçamentária:

234.920,00

Total por Ação:

26.530,00

1001 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

1.123 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS
3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo

26.530,00

1.126 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS
4.4.90.51.00 / 24 - Obras e Instalacoes

24.990,00
Total por Ação:

24.990,00

Total por Unidade Orçamentária:

51.520,00

1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

2.345 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE
3.1.90.11.00 / 29 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

5.000,00

3.3.90.36.00 / 29 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

4.590,00
Total por Ação:

9.590,00

Total por Unidade Orçamentária:

9.590,00

Total Anulado:

668.370,51

1917334
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA
PRAÇA 21 DE ABRIL - CENTRO
CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44.713-000 - QUIXABEIRA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao
cumprimento deste Decreto.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 3 de junho de 2019.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXABEIRA, Estado da Bahia, em 03 de junho de 2019.

VANDERLEI NOVAIS DA CRUZ
Sec. Mun. da Fazenda
CPF
: 173.367.998-76

REGINALDO SAMPAIO SILVA
Prefeito Municipal
CPF
: 501.760.645-91

1917334
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA
PRAÇA 21 DE ABRIL - CENTRO
CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44.713-000 - QUIXABEIRA - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

DECRETO nº 12 DE 03 DE JUNHO DE 2019
ESTABELECE normas para alteração dos Quadros
de Detalhamento da Despesa - QDD,
e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXABEIRA, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo da
lei de nº 362 de 17 de julho de 2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.
Decreta:
Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo , aprovado pelo Decreto Nº
140 de 17 de dezembro de 2018, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados
ao Prefeito.

0101 - CÂMARA MUNICIPAL
ACRÉSCIMO

REDUÇÃO

0,00

950,00

4.001 - ADMINISTRAÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
3.3.90.14.00 / 00 - Diarias - Civil
3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo
3.3.90.35.00 / 00 - Servicos de Consultoria
3.3.90.36.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

1.450,00

0,00

0,00

400,00

0,00

100,00

Total por Ação:

1.450,00

1.450,00

Total por Unidade Orçamentária:

1.450,00

1.450,00

ACRÉSCIMO

REDUÇÃO

0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
3.3.90.14.00 / 00 - Diarias - Civil
3.3.90.35.00 / 00 - Servicos de Consultoria

630,00

0,00

0,00

630,00

Total por Ação:

630,00

630,00

Total por Unidade Orçamentária:

630,00

630,00

ACRÉSCIMO

REDUÇÃO

0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA
3.3.90.14.00 / 00 - Diarias - Civil
3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo

1.540,00

0,00

0,00

1.540,00

Total por Ação:

1.540,00

1.540,00

Total por Unidade Orçamentária:

1.540,00

1.540,00
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DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ACRÉSCIMO

REDUÇÃO

3.3.90.18.00 / 01 - Auxilio Financeiro a Estudantes

0,00

1.000,00

3.3.90.32.00 / 01 - Material de Distribuicao gratuita

8.221,34

0,00

0,00

10.820,00

2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO

3.3.90.35.00 / 01 - Servicos de Consultoria
3.3.90.39.00 / 01 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.90.48.00 / 01 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
3.3.90.93.00 / 01 - Indenizações e Restituições
Total por Ação:

5.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

401,34

13.221,34

13.221,34

0,00

20.020,00

2.015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
3.1.90.11.00 / 18 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.13.00 / 18 - Obrigacões Patronais
Total por Ação:

20.020,00

0,00

20.020,00

20.020,00

0,00

5.040,00

2.017 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
3.1.90.11.00 / 19 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.13.00 / 19 - Obrigacões Patronais
Total por Ação:

5.040,00

0,00

5.040,00

5.040,00

2.031 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
3.3.90.30.00 / 04 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 / 04 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

9.030,00

0,00

0,00

9.030,00

Total por Ação:

9.030,00

9.030,00

Total por Unidade Orçamentária:

47.311,34

47.311,34

ACRÉSCIMO

REDUÇÃO

0,00

80,00

0702 - UNIDADE DE CULTURA

2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA
3.3.90.14.00 / 00 - Diarias - Civil
3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo

10.080,00

0,00

3.3.90.33.00 / 00 - Passagens e Despesas com Locomocao

0,00

2.000,00

3.3.90.39.00 / 00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica

0,00

6.000,00

3.3.90.48.00 / 00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas

0,00

2.000,00

Total por Ação:

10.080,00

10.080,00

Total por Unidade Orçamentária:

10.080,00

10.080,00

ACRÉSCIMO

REDUÇÃO

0,00

7.350,00

1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

2.268 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF
3.3.90.35.00 / 29 - Servicos de Consultoria
3.3.90.39.00 / 29 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica

7.350,00

0,00

Total por Ação:

7.350,00

7.350,00

Total por Unidade Orçamentária:

7.350,00

7.350,00
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DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD
Total Geral:

68.361,34

68.361,34

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de
Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância
com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.
Art. 3º - Este(a) Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 3 de junho de 2019.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXABEIRA, Estado da Bahia, em 03 de junho de 2019.

VANDERLEI NOVAIS DA CRUZ
Sec. Mun. da Fazenda
CPF
: 173.367.998-76

REGINALDO SAMPAIO SILVA
Prefeito Municipal
CPF
: 501.760.645-91
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA
PRAÇA 21 DE ABRIL - CENTRO
CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44.713-000 - QUIXABEIRA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ESPECIAL - Crédito Especial
DECRETO nº 13 DE 25 DE JUNHO DE 2019
Abre CRÉDITO ESPECIAL por Crédito Especial no valor
total de R$ 320.700,00 (Trezentos e vinte mil e setecentos
reais ), para fins que se especifica e da outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXABEIRA , no uso de suas atribuições legais, constituicionais e de
acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 384 de 19 de junho de 2019, edita o seguinte Decreto:
Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$
(Trezentos e vinte mil e setecentos reais ) a saber:

320.700,00

Dotações Suplementares
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.359 - Manutenção da Saúde da Família - SF - Recurso Federal.
3.1.90.04.00 / 14 - Contratacao por Tempo Determinado

1.000,00

3.1.90.11.00 / 14 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

10.000,00

3.1.90.13.00 / 14 - Obrigacões Patronais

1.000,00

3.3.90.30.00 / 14 - Material de Consumo

1.000,00

3.3.90.36.00 / 14 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

89.000,00

3.3.90.39.00 / 14 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica

10.000,00

4.4.90.52.00 / 14 - Equipamentos e Material Permanente

1.000,00
Total por Ação:

113.000,00

2.360 - Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Recurso
3.1.90.04.00 / 14 - Contratacao por Tempo Determinado

1.000,00

3.1.90.11.00 / 14 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

10.000,00

3.1.90.13.00 / 14 - Obrigacões Patronais

1.000,00

3.3.90.30.00 / 14 - Material de Consumo

1.000,00

3.3.90.36.00 / 14 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

58.000,00

3.3.90.39.00 / 14 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica

1.000,00

4.4.90.52.00 / 14 - Equipamentos e Material Permanente

1.000,00
Total por Ação:

73.000,00

2.361 - Manutenção da Saúde Bucal - SB - Recurso Federal.
3.1.90.04.00 / 14 - Contratacao por Tempo Determinado

1.000,00

3.1.90.11.00 / 14 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

1.000,00

3.1.90.13.00 / 14 - Obrigacões Patronais

1.000,00

3.3.90.30.00 / 14 - Material de Consumo

1.000,00

3.3.90.36.00 / 14 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

48.000,00

3.3.90.39.00 / 14 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica

1.000,00

4.4.90.52.00 / 14 - Equipamentos e Material Permanente

1.000,00
Total por Ação:
1941904
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DECRETO DE CRÉDITO ESPECIAL - Crédito Especial
2.362 - Manutenção da Atenção Psicossocial - CAPS - Recurso Federal.
3.1.90.04.00 / 14 - Contratacao por Tempo Determinado

1.000,00

3.1.90.11.00 / 14 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

1.000,00

3.1.90.13.00 / 14 - Obrigacões Patronais

500,00

3.3.90.30.00 / 14 - Material de Consumo

500,00

3.3.90.36.00 / 14 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

4.000,00

3.3.90.39.00 / 14 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica

500,00

4.4.90.52.00 / 14 - Equipamentos e Material Permanente

500,00
Total por Ação:

8.000,00

Total por Unidade Orçamentária:

248.000,00

1001 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

2.363 - Manutenção da Piso Básico Fixo - PBF - Recurso Federal.
3.1.90.04.00 / 29 - Contratacao por Tempo Determinado

1.000,00

3.1.90.11.00 / 29 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

1.000,00

3.1.90.13.00 / 29 - Obrigacões Patronais

500,00

3.3.90.30.00 / 29 - Material de Consumo

500,00

3.3.90.36.00 / 29 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

59.000,00

3.3.90.39.00 / 29 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica

500,00

4.4.90.52.00 / 29 - Equipamentos e Material Permanente

500,00
Total por Ação:

63.000,00

2.364 - Manutenção da Piso Básico Variável - PBV - Recurso Federal.
3.1.90.04.00 / 29 - Contratacao por Tempo Determinado

1.000,00

3.1.90.11.00 / 29 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

1.000,00

3.1.90.13.00 / 29 - Obrigacões Patronais

200,00

3.3.90.30.00 / 29 - Material de Consumo

500,00

3.3.90.36.00 / 29 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

1.000,00

3.3.90.39.00 / 29 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica

500,00

4.4.90.52.00 / 29 - Equipamentos e Material Permanente

500,00
Total por Ação:

4.700,00

2.365 - Manutenção do Serviço de Convivência e fortalecimento de Vinculo -SCFV - Recurso Federal.
3.1.90.04.00 / 29 - Contratacao por Tempo Determinado

1.000,00

3.1.90.11.00 / 29 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

1.000,00

3.1.90.13.00 / 29 - Obrigacões Patronais

500,00

3.3.90.30.00 / 29 - Material de Consumo

500,00

3.3.90.36.00 / 29 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

1.000,00

3.3.90.39.00 / 29 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica

500,00

4.4.90.52.00 / 29 - Equipamentos e Material Permanente

500,00
Total por Ação:

5.000,00

Total por Unidade Orçamentária:

72.700,00

Total Suplementado:

320.700,00

1941904
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA
PRAÇA 21 DE ABRIL - CENTRO
CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44.713-000 - QUIXABEIRA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ESPECIAL - Crédito Especial

Art 2º. - A propósito cabe -me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou
totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.022 - IMPLANTAÇÃP DE REDE DE DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO
3.3.90.30.00 / 23 - Material de Consumo

5.000,00
Total por Ação:

5.000,00

1.031 - CONSTR. , AMPL. E REFORMA DE UNID. DE SAÚDE, CENTROS RECUPERAÇÃO E OUTROS BENS USO COMUM
4.4.90.51.00 / 23 - Obras e Instalacoes

10.000,00
Total por Ação:

10.000,00

Total por Ação:

125.000,00

Total por Unidade Orçamentária:

140.000,00

2.028 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90.36.00 / 14 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

125.000,00

1001 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

1.126 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS
4.4.90.51.00 / 24 - Obras e Instalacoes

180.700,00
Total por Ação:

180.700,00

Total por Unidade Orçamentária:

180.700,00

Total Anulado:

320.700,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA
PRAÇA 21 DE ABRIL - CENTRO
CNPJ: 16.443.723/0001-03 - CEP: 44.713-000 - QUIXABEIRA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ESPECIAL - Crédito Especial

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao
cumprimento deste Decreto.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de terça-feira, 25 de junho de 2019.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXABEIRA, Estado da Bahia, em 25 de junho de 2019.

VANDERLEI NOVAIS DA CRUZ
Sec. Mun. da Fazenda
CPF
: 173.367.998-76

REGINALDO SAMPAIO SILVA
Prefeito Municipal
CPF
: 501.760.645-91

1941904

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: L8YLGKEJPFW/GUCJHA7MOG

Esta edição encontra-se no site: www.quixabeira.ba.gov.br

Página: 4 de 4

Quarta-feira
24 de Julho de 2019
15 - Ano - Nº 1782

Quixabeira
Licitações

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - COPEL
UMA NOVA HISTÓRIA
RECIBO DO EDITAL Nº 026/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019
(FAVOR ENVIAR VIA E-MAIL)

Para Editais retirados o licitante interessado em participar deste Pregão Presencial, deve,
encaminhar a COPEL os dados necessários, para possibilitar comunicações consideradas
importantes por parte da Comissão Permanente de Licitação, através do e-mail:
copel.pmq@gmail.com Horário de expediente para, duvidas, questionamentos e retirada
de edital na sede da COPEL é das 08.00 as 12h00 horas.
Preencher os seguintes dados:
NOME DA LICITANTE:
CNPJ:
ENDERECO:
CIDADE:
ESTADO:
CEP:
TELEFONE: ( )
FAX: ( )
E-MAIL:
PESSOA PARA CONTATO:
DATA :

_________________________
(assinatura do responsável)

OBS.: Toda informação adicional deste certame será divulgada conforme exigência em
Lei. Faz-se saber que o não envio deste documento preenchido corretamente, exime a
Administração da obrigação de qualquer eventual informação deste Pregão Presencial
diretamente ao licitante.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - COPEL
UMA NOVA HISTÓRIA

EDITAL Nº. 026/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019
PARTE A - PREÂMBULO

I - Regência Legal
Lei Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelos Decretos n.ºs 3.555 e 3.693, bem como pela Lei
Federal Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações e Lei Complementar nº 123/06 e 147/14.
II - Órgão/Repartição interessada e setor:
Secretaria Municipal de Educação

(X)

III - Número de ordem:
Pregão Presencial
Nº. 015/2019

IV - Tipo de licitação:
Menor Preço Por Lote

V - Finalidade da licitação/objeto:
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios que compõem o cardápio
da Merenda Escolar para atender aos alunos matriculados na Educação Básica e educação de jovens e
adultos (EJA) do Município de Quixabeira - Bahia.
VI - Processo administrativo
073/2019

VII - FORMA DE EXECUÇÃO
Indireta

VIII - Regime de Execução
Indireto Por Preço Global

Parcelado

IX - Prazo
O prazo de vigência do contrato, a
contar da data da sua assinatura, será
de será de 12 (doze) meses.

X - Local data e horário para início da sessão pública da licitação:
Secretaria de Governo e Planejamento, situada na Praça 21 de Abril, s/n, Centro, Quixabeira Endereço:
Bahia, CEP: 44.713-000.
Data:
Horário:
31 de julho de 2019
09h:00min
XIII - Aquisição, local, horário e responsável pelos esclarecimentos sobre este instrumento:
O Edital poderá ser consultado e/ou adquirido na Secretaria de Governo e Planejamento, no endereço previsto no
item X deste Edital, com a Comissão de Licitação.
copel.pmq@gmail.com
Horário:
E-mail
Telefone:
08.00 as 12h00 horas
(074) 3676-1026
BRUNO FAGNER NOVAES E CUNHA
Servidor responsável e portaria de designação:
Designado Pregoeiro através do Portaria nº. 002/2017.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - COPEL
UMA NOVA HISTÓRIA
1 - OBJETO
1.1 - A presente licitação tem por escopo o objeto descrito no item V do preâmbulo,
conforme especificações, quantitativos e condições constantes no Anexo I deste
Instrumento.
1.2 - O prazo de vigência do contrato, a contar da data da sua assinatura, está indicado
no item IX do preâmbulo.
1.3 - O tipo da licitação está indicado no item IV do preâmbulo deste Edital.
1.4 - A contratação com a empresa vencedora obedecerá às condições do instrumento
de contrato constante do anexo IV deste convocatório.
1.5 - É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão,
cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por
nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
1.6 - O objeto desta licitação não poderá sofrer solução de continuidade durante todo o
prazo da sua vigência, devendo ser executados por empregados da contratada, sob a
inteira responsabilidade funcional e operacional desta, mediante vínculo de
subordinação dos trabalhadores para com a empresa contratada, sobre os quais
manterá estrita e exclusiva fiscalização.
2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1 - Poderão participar desta licitação, os licitantes estabelecidos no país, que atendam a
todas as exigências contidas neste edital.
2.2. Não poderão participar desta licitação:
a) Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto da
licitação.
b) Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;
c) Empresas impedidas de licitar ou contratar com a União (art. 7º da Lei nº
10.520/02 e art. 28 do Decreto nº 5.450/05) ou suspensas temporariamente de
participar de licitação ou impedidas de contratar com a Administração Pública
(Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93);
d) Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8º,
V da Lei nº 9.605/98;
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e) Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
f) Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação
judicial ou extrajudicial;
g) Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores servidores do
legislativo ou executivo municipal (cfr. art. 54, II da Constituição);
h) Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei
nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa);
i) Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº
8.666/93.
2.3. - A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições
estabelecidas neste instrumento convocatório.
2.4 - Somente serão admitidas a participar desta licitação pessoas jurídicas,
observadas as seguintes exigências:
a) As empresas deverão comprovar REGULARIDADE JURÍDICO FISCAL,
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA
E REGULARIDADE FISCAL, em obediência ao que estabelecem os artigos 27, 28,
29,30, 31, 32 e 33 da Lei 8.666/93.
3 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (PREGÃO PRESENCIAL)
3.1 - Observar-se-ão as disposições da Seção IV do Capitulo II da Lei 8.666/93, com as
alterações decorrentes da Lei 8.883/94 e alterações posteriores, tudo combinado com o
Art. 37, XXI da Constituição Federal, Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 123 de 14
de dezembro de 2006 de 147/2014.
4 - CREDENCIAMENTO
4.1 - O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro,
pessoalmente ou por um representante que, devidamente munido de documento que
credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua
representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a
cópia do RG ou outro documento equivalente com foto.
4.2 - O Credenciamento far-se-á mediante a apresentação de documento de identidade:
4.2.1 - Se sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, apresentar cópia do
Estatuto ou Contrato Social e cópia de documento de itentidade com foto, todos os
documento tem que esta autenticados, conforme iten 8.9, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
Edital nº 026/2019 do Pregão Presencial n° 015/2019

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: L8YLGKEJPFW/GUCJHA7MOG

Esta edição encontra-se no site: www.quixabeira.ba.gov.br

4

Quarta-feira
24 de Julho de 2019
19 - Ano - Nº 1782

Quixabeira

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - COPEL
UMA NOVA HISTÓRIA

4.2.2 - Procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida, se
representante, atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar
de todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, com cópia do
contrato social e documento de indentificação com foto do autorgante e do autorgado,
todos os documento tem que esta autenticados, conforme iten 8.9.
4.2.3 - Cada credenciado poderá representar apenas 01 (uma) empresa.
4.3 - Concluída a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a
Declaração de Atendimento às Exigências de Habilitação e Tratamento Direfenciado
previstas neste edital, Anexo V, e os envelopes das propostas de preços e dos documentos
de habilitação, não sendo mais aceitas novas propostas.
4.4 - O documento de credenciamento e a declaração mencionadas nos subitens anteriores
serão entregues separadamente dos envelopes de “PROPOSTA” e de
“DOCUMENTAÇÃO”.
4.4.1 - No caso da não apresentação desses documentos, a licitante ficará excluída da
etapa de lances verbais e será mantido o seu preço apresentado na proposta escrita, para
efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.
4.5 - O documento de credenciamento deverá obedecer preferencialmente o modelo do
Anexo II.
4.6 - Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência das propostas.
5 - APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - ENVELOPE “A”
5.1 - As Propostas de Preços e os documentos que a instruírem devem ser entregues em
original, datilografados apenas no anverso sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas
e assinada pelo representante legal ou mandatário especificadamente credenciado.
5.2 - Todas as páginas da proposta deverão ser rubricadas por sua signatária, devendo ser
suas folhas obrigatoriamente numeradas, passiva de desclassificação da mesma.
5.3 - Deverão as propostas serem entregues em envelope devidamente fechados e
indevassáveis, e rubricado pelo representante legal da empresa ou por seu mandatário,
identificada como Proposta de Preços e endereçada à Comissão de Licitação, com
indicação do nome ou razão social, modalidade, número da licitação (Pregão Presencial).
5.5 - Para a correta elaboração da Proposta de Preços, deverá a empresa atender e aceitar
integralmente todas as exigências de documentação do Edital e seus anexos.

6 - HABILITAÇÃO - ENVELOPE “B”
6.1 - A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação de:
Edital nº 026/2019 do Pregão Presencial n° 015/2019

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: L8YLGKEJPFW/GUCJHA7MOG

Esta edição encontra-se no site: www.quixabeira.ba.gov.br

5

Quarta-feira
24 de Julho de 2019
20 - Ano - Nº 1782

Quixabeira

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - COPEL
UMA NOVA HISTÓRIA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedade comerciais, e no caso da sociedade por ações,
acompanhado de documentos da eleição de seus administradores;
c) A inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova
da Diretoria em exercício;
d) Cópia da Cédula de Identidade do proprietário da empresa individual ou sócios.
e) Certidão simplificada perante a Junta Comercial.
6.2 - A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação
dos seguintes documentos:
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ
(www.receita.fazenda.gov.br);
b) Certidão de Regularidade para com o FGTS emitido pela Caixa Econômica
Federal (sítio: www.caixa.gov.br);
c) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União
incluindo
débitos
da
Previdência
Social
INSS
(www.receita.fazenda.gov.br);
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei N° 5.452 de 1° de
maio de 1943. (www.tst.gov.br/certidao);
e) Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhista que infringem a legislação de proteção à
criança e ao adolescente emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego das suas
respectivas regionais, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas para com o
Tribunal Superior do Trabalho (http://consultacpmr.mte.gov.br/ConsultaCPMR);
f) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Estadual, do domicílio/sede da
licitante;
g) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal, do domicílio/sede
da licitante;
h) Certidão Negativa de Registro Impeditivos de Contratação por improbidade
administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de
Improbidade Administrativa (www.cnj.jus.br);
i) Alvará de licença, para funcionamento, expedido pelo município sede da licitante.
Dentro do prazo de validade, caso não conste validade no documento. O
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pregoeiro só aceitara documentos emitidos com até 1 (um) ano contado na
data de apresentação da proposta deste pregão;
6.2.1 - Da Regularidade Fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
nos termos das Leis Complementares nº 123/06 e 147/14:
As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado
e favorecido previsto nas Leis Complementares nº 123/06 e 147/14, deverão apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição.
a) As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem postergar a
comprovação da sua regularidade fiscal para o momento da assinatura do contrato
deverão apresentar também, declaração de que estão enquadradas como
microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme o caso) nos termos do art.
3º da Lei supracitada, conforme o modelo do Anexo V deste Edital.
b) Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal,
será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá
ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
c) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
na Lei Federal 10.520, especialmente a definida no art. 7º.
6.3 - A Qualificação Econômica - Financeira será comprovada mediante a apresentação
dos seguintes documentos:
a) Comprovação de possuir na data da apresentação da proposta, capital social
integralizado ou patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento), mediante
apresentação da Certidão Simplificada do Estado ou Contrato Social e suas
alterações se houver, podendo ser atualizados pela variação de índices oficiais,
quando obtido de balanço encerrado a mais de 3 (três) meses da data da
apresentação da proposta
b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma de lei, que comprovem boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisório,
acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento,
devidamente registrados na Junta Comercial ou Cartórios de Títulos e
Documentos.
c) No caso de empresas criadas no exercício em curso deverá ser apresentado
Balanço de Abertura devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial
da sede ou domicílio da empresa.
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d) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
Pessoa Jurídica, com data de no máximo 30 (trinta) dias da data da sessão da
abertura dos envelopes contendo toda a documentação de habilitação.
6.3.1 - As Microempresas (ME) e/ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), estão isentas das
exigencias referentes à Qualificação Econômica-Finançeira acima, mediante apresentação
da documentação nas letras “a, b e c” expecificado abaixo.
a) Declaração assinada pelo contador, afirmando que a empresa esta enquadrade nos
termos das Leis Complementares nº 123/06 e 147/14, conforme Anexo VI deste
Edital.
b) Declaração de Informação Socioeconomica e Fiscal (DEFIS)
c) CRP - (Certidão de Regularidade Profissional), conforme Resolução nº 1.402,
de 27/07/2012, do CFC - (Conselho Federal de Contabilidade).

6.4 - A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
6.4.1 - Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível
com o objeto da licitação (Pregão Presencial), através da apresentação de atestado de
capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
6.4.1.1 - O atestado de capacidade técnica, referido no sobintem “6.4.1”, quando
fornecido por pessoa jurídica de direito privado, tem que esta com firma reconhecida do
representante da empresa que atesta o comprimento do objeto referido no atestado e
acampanhado com uma comprovação de fornecimento do objeto (Nota Fiscal),
comprovando que a empresa forneceu os produtos.
6.4.1.2 - Alvará da Vigilância Sanitária, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde, do
município sede da licitante. Dentro do prazo de validade, caso não conste validade no
documento. O pregoeiro só aceitara documentos emitidos com até 1 (um) ano
contado na data de apresentação da proposta deste pregão;
6.4.2 - Juntamente com os documentos referidos nesta cláusula (6 - DA
HABILITAÇÃO), serão apresentados para fins de habilitação as seguintes declarações:
6.4.3 - Declaração de que a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e
contratar com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a
Administração Municipal, Estadual e Federal. (Modelo a seguir):
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DECLARAÇÃO
A empresa .................................................., CNPJ n º. ..............................., declara, sob as
penas da lei, que, até a presente data, não se acha declarada inidônea para licitar e contratar
com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração
Municipal, Estadual e Federal.
Data e local
_____________________________________
Assinatura do Diretor ou Representante Legal
6.4.4 - Declaração de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos
realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de
16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com
redação dada pela Lei nº. 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz,
a partir de 14 anos, na forma da Lei (modelo a seguir).
DECLARAÇÃO
A empresa ................................................, CNPJ n º. ..............................., declara, sob as
penas da lei, que não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o
inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei n.º 9854 de 27 de
outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei.
Data e local
_____________________________________
Assinatura do Diretor ou Representante Legal
6.4.5 - Encerrada a etapa de lances, o licitante classificado em primeiro lugar deverá
apresentar uma (01) amostra de cada item no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
no Departamento de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação as
amostras deverão estar acompanhadas de relação nominal, ficha técnica e laudo técnico
microbiológico, assinado pelo Nutricionista responsável pela empresa no qual será
emitido pelo Nutricionista da Prefeitura declaração de recebimento das amostras,
aceitando ou não cada item apresentado como amostra, atendendo a Resolução 026 do
FNDE Art.33 e seus parágrafos.
7 - ORDEM DOS TRABALHOS
7.1 - Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das
empresas proponentes, ao Pregoeiro declarará aberta a sessão do PREGÃO, oportunidade
em que não mais aceitará novos proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes
contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos
participantes devidamente credenciados.
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8 - ABERTURA DOS ENVELOPES
8.1 - Deverá ocorrer no dia, hora e local previamente designados no PREÂMBULO do
presente Edital.
8.2 - AO PREGOEIRO fará, primeiramente, a abertura do envelope “A Preço”,
conferindo as propostas nele contidas, bem como a autenticidade das empresas, exibindoos a todos os presentes.
8.3 - Ao Pregoeiro julgará as propostas, declarará o vencedor, restituindo fechados aos
respectivos prepostos, os envelopes “B” - Documentação, daqueles considerados
inabilitados.
8.4 - Uma vez proclamada a habilitação, não poderão os licitantes retirar as propostas
apresentadas, ficando esclarecido que a desistência posterior acarretará as sanções
previstas no Capitulo IV, da Lei 8.666/93, com as alterações da Lei 8.883/94.
8.5 - Ao Pregoeiro franqueará a palavra aos licitantes para que registrem em ata os
protestos ou impugnações que entenderem cabíveis, podendo os mesmos ser apreciados e
decididos de imediato, salvo quando envolverem aspectos que exijam análise mais
apurada.
8.6 - Não havendo registro de protestos ou impugnações, e, se os houver, forem
decididos de imediato, a Comissão prosseguirá no andamento dos trabalhos, com a
abertura dos envelopes “B” (Documentação), dos licitantes habilitados, desde que haja
declaração expressa, de todos os participantes, de renúncia a recurso.
8.7 - Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas de licitantes retardatários.
8.8 - O prazo de validade da Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias, a contar da data
da entrega da proposta, ficando após essa data os licitantes liberados dos compromissos
assumidos.
8.9 - Os documentos prosedetes de cópia devem ser autencicados em cartário ou pelo
Agente Público da COPEL de Quixabeira - BA, até 01 (um) antes da abertura do certame.
8.9.1 - A empresa que deixar de apresentar os documentos procedentes de cópias sem
autenticação conforme o que determina o iten 8.9, estaram automaticamente dezabilitada.
9 - PROCEDIMENTO E FORMULAÇÃO DE LANCES VERBAIS
9.1

- Abertura do Envelope “A” – Proposta de Preços.
a) Instalada a sessão e recebidas as credenciais dos representantes das empresas
licitantes, o Pregoeiro procederá à abertura dos Envelopes “A” contendo as
propostas de preço e à leitura, em voz alta, dos valores respectivos.
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b) O Pregoeiro verificará a conformidade das Propostas de Preços,
desclassificando as licitantes que não atenderem às especificações do objeto,
prazos e condições do Edital.
c) As Propostas de Preços serão verificadas quanto à exatidão das operações
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo às correções no
caso de eventuais erros, aceitando-se como corretos os preços unitários. As
correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor final da
proposta.
d) As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
9.2

Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores
àquela;

9.2.1 Não havendo pelo menos 03 (três) empresas com preços na condição definida na
alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem menor preço,
até o máximo de 03 (três;
9.2.1.1 Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade para nova disputa, por meio
de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do
autor da proposta classificada de maior preço e os demais. Esclarecendo que o
lance mínimo deverá ser de 1% (um por cento) do menor preço apresentado.
Na elaboração do contrato será observada a porcentagem de desconto no
total proposto onde será distribuído o novo preço já com desconto oferecido.
9.2.1.2 No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes.
9.2.2

Concluída a fase de classificação, o Pregoeiro convidará individualmente as
licitantes classificadas, a partir da que ofertou proposta de maior preço e as
demais em ordem decrescente de valor, a apresentar oralmente lances de
forma sequencial, decidindo-se por meio de sorteio em caso de empate.

9.2.3

No caso de empate, decidindo-se por meio de sorteio, a licitante sorteada em
primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação
às demais empatadas, e assim sucessivamente até a definição completa da
ordem de lances.

9.2.4

Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes
inferiores à proposta de Menor Preço Por Lote.

9.2.5

Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante
desistente as penalidades constantes deste Edital.

9.2.6

A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os licitantes dessa
etapa declinar da formulação de lances.
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9.2.7

9.3

O Pregoeiro poderá negociar com a licitante que ofertar menor valor com
vistas a redução do preço. Após a negociação, se houver o Pregoeiro
examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a
respeito.

Abertura do Envelope “B” – Habilitação.
9.3.1

Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope “B”
contendo a documentação de habilitação, exigida neste Edital.

9.3.2

Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas neste Edital, a
licitante que houver ofertado menor preço será declarada vencedora.

9.3.3

Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço,
negociará com seu autor, decidirá sobre sua aceitabilidade e, em caso positivo
verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração
de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso
em que será declarada vencedora.

9.4

Todas as Propostas de Preços e os documentos de habilitação serão rubricados,
obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes dos
licitantes presentes no final da sessão deste Pregão.

9.5

A licitante vencedora obriga-se a fornecer, no prazo de 02 (dois) dias úteis a
contar da data da sessão pública, nova Planilha de Preços com os devidos preços
unitários e totais ofertados na sessão.

9.6

Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão
à disposição para retirada, após celebração do Contrato.

9.7

Até a assinatura do Contrato, poderá a autoridade desclassificar licitante, em
despacho motivado, sem direito a indenização ou ressarcimento, e sem prejuízo de
outras sanções, se tiver ciência de fato ou circunstância anterior ou posterior ao
julgamento desta licitação, que revele inidoneidade ou incapacidade jurídica,
financeira, técnica ou administrativa.

10 - DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
10.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão.
10.2 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 01 (um) dia útil.
10.3 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, ao Pregoeiro terá o prazo de 03 (três)
dias úteis, para decidir o recurso, para a realização do certame.
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10.4 - Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, quando lhe será
concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso,
ficando os demais licitantes desde logo intimados a apresentar contra-razões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do decorrente.
10.5 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante para recorrer da decisão
dao Pregoeiro importará a decadência do direito de recurso e conseqüentemente à
adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.
10.6 - Não é aceita manifestação de impugnação por meio de E-mail ou Fax, o mesmo
deve ser protocolado na Prefeitura Municipal, no setor de protocolo.
11 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1 - Será de Menor Preço Por Lote.
11.2 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, Ao Pregoeiro selecionará todas
as propostas em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
11.3 - Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e
estando o seu preço compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser
aceita, devendo ao Pregoeiro negociar, visando obter preço melhor.
11.4 - Em caso de empate, será assegurada, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, a
preferência de Contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte
beneficiárias do regime diferenciado e favorecido, nos termos que se seguem:
11.5 - Entendem-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à
proposta mais bem classificada.
11.6 - Nesta hipótese, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora
do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
11.7 - O direito a ofertar proposta de preço inferior somente será deferido às licitantes
que estejam presentes na sessão e deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) minutos
após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
11.8 - O licitante detentor da melhor oferta deverá comprovar a situação de regularidade
na forma prevista no edital, devendo a comprovação se dar, de imediato.
11.9

- ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS DE PREÇO

11.9.1 - Não serão aceitas Propostas de Preços que não estejam de acordo com as
condições deste Edital e especificação do objeto ou que contenham emendas, rasuras ou
entrelinhas.
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11.9.2 - Não serão aceitas Propostas de Preços que ofereçam vantagens não previstas
neste Edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes.
11.9.3 - Não serão aceitas Propostas de Preço que apresentarem preços globais ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este
Pregão não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a material e
instalações de propriedade da própria licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.
11.9.4 - O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de
pessoal desta Prefeitura ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para
orientar sua decisão.
11.9.5 - Ao Pregoeiro caberá o julgamento da obediência às condições, dúvidas ou
omissões deste Edital.
12 - CONTRATAÇÃO
12.1 - Para a contratação, em caso de negociação, o participante vencedor deverá
encaminhar no prazo máximo de até 01 (um) dia útil após o encerramento da sessão, nova
proposta de preço com os valores readequados ao que foi ofertado no lance verbal.
12.2 - O adjudicatário da presente licitação será convocado para assinatura do contrato,
na forma da Lei, após a homologação, se não houver interposição de recurso. Havendo
interposição de recurso, o adjudicatário deverá aguardar o esgotamento de todos os
prazos, até que a decisão final seja publicada no Diário Oficial do Municipio.
12.2.1- Os veículos serão contratados com quilometragem livre.
12.2.2 - A licitante fica obrigada a apresentar 50% (Cinquenta por cento) da frota
contratada para que seja vistoriada pelo Setor de Transporte desta Prefeitura, no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após solicitação, no horário das 08:00 às 12:00
horas, sob pena de desclassificação.
12.3 - As microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime
diferenciado e favorecido das Leis Complementares nº. 123/06 e 147/14, que se sagrarem
vencedoras do certame e que contem com alguma restrição na comprovação da
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
12.4 - A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93,
definida no art. 86, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
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remanescentes, na ordem de classificação, assegurando-se às microempresas e empresas
de pequeno porte em situação de empate o exercício do direito de preferência.
12.5 - Na hipótese da não-contratação das microempresas e empresas de pequeno porte, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.
12.6 - Para a assinatura do contrato o adjudicatário deverá se fazer representar por:
a) Sócio que tenha poderes de administração, apresentando o contrato social e suas
alterações, além de comunicação expressa da empresa onde mencione qual o
sócio que assinará o contrato;
b) Procurador com poderes específicos.
c) Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do
contrato, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato.
d) O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato, dentro do
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação
para tal, através de FAX ou correio eletrônico.
12.7 - O contrato a ser firmado obedecerá a Minuta do Anexo III deste Edital.
12.8 - A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do
Contrato, com a devida atualização.
13 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 - A despesa decorrente desta licitação correrá por conta das dotações orçamentárias:
UNIDADE
07.01

PROJ./ATIV.
2.013 / 2.032

ELEM. DE DESP.
3.3.90.30.00

FONTE
00 / 04 / 15 / 95

14 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
14.1 - O pagamento devido à Contratada será efetuado após o recebimento da Nota
Fiscal/Fatura atestada pelo setor competente.
14.2 - O pagamento indicado no item anterior somente será liberado mediante
apresentação da Nota Fiscal/Fatura e termo de recebimento definitivo.
14.3 - Nenhum material que não esteja descrito na planilha de especificação deverá
constar em Nota Fiscal/Fatura da empresa licitante vencedora.
14.4 - Caso a Nota Fiscal/Fatura seja devolvida, por estar inexata, será contado novo
prazo para o pagamento a partir da data de sua reapresentação;
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14.5 - Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas,
no todo ou em parte, a tramitação da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a
CONTRATADA tome as providências necessárias à sua correção. Passará a ser
considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação do documento em
questão, corrigido e atestado.
15 - REAJUSTAMENTO
15.1- Os preços são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 meses.
15.2 - Em consonância com a Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações, a revisão de
preços, dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se
tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria administração
quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
16 - REGIME DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO
CONTRATO.
16.1 - O Contratado fornecerá o material licitado parceladamente, diariamente
ou/e semanalmente nas Escolas Polo e Demais Escolas determinadas conforme
solicitação da secretaria requerente e entregará no local indicado pela mesma num
prazo de até 02 (dois) dias para os itens perecíveis e 03 (três) dias para os demais itens.
16.2 - Os transportes do material licitado devem ser em veículo de carroceria fechada,
com Certificado de Vistoria concedido pela autoridade sanitária da sede da empresa,
devendo obedecer Portaria da Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado da
Bahia (DIVISA), para o transporte de mercadorias perecíveis e não perecíveis. O
motorista e o ajudante devem estar devidamente uniformizados para entrega
nas Unidades Polo ou Escolares atendendo também normas da (DIVISA).
16.3 - A Contratante procederá ao acompanhamento e à fiscalização do cumprimento do
contrato, como pactuado, na forma da Lei 8.666/93.
17 - SANÇÃO/INADIMPLEMENTO
17.1 - A inexecução parcial ou total do contrato sujeitará a contratada à suspensão ou à
declaração de sua inidoneidade para licitar ou contratar com o Município de Quixabeira Bahia.
17.2 - A multa por descumprimento do contrato corresponderá a 20% (vinte por cento) do
valor do contrato.
17.3 - Suspensão temporária do direito de licitar com a Prefeitura Municipal de
Quixabeira/BA e com outros entes municipais;
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18 - RESCISÃO
18.1 - A inexecução parcial ou total do objeto da licitação (Pregão Presencial) ensejará a
rescisão contratual, observadas, para tanto, as disposições da Seção V, Capitulo III da Lei
8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei 8.666/94.
19 - REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO
19.1 - A licitação (Pregão Presencial) poderá ser revogada ou anulada nos termos do
artigo 49 da Lei 8.666/93, com as alterações inclusas na Lei 8.883/94.
20 - DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 - A qualquer tempo, antes da data fixada para a apresentação das propostas, poderá o
Pregoeira, se necessário, modificar o Edital, hipótese em que deverá proceder a
divulgação de novo, com renovação de todos os prazos exigidos em Lei.
20.2 - É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação (Pregão Presencial), a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo
Licitatório.
20.3 - No ato da aquisição do Edital, o interessado deverá observar, cuidadosamente, se
o seu exemplar está devidamente completo, acompanhado dos anexos:
I
- MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
II
- CREDENCIAL/PROCURAÇÃO
III
- PLANILHA DE DADOS PARA PREENCHIMENTO DO CONTRATO
IV
- MINUTA DO CONTRATO
V
- DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E
ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
VI - DECLARAÇÃO DE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
20.4 - Ao Pregoeiro poderá, em qualquer fase da Licitação (Pregão Presencial),
suspender os trabalhos, devendo promover o registro da suspensão e a convocação dos
participantes para a continuidade dos trabalhos.
20.5 - Os encargos de natureza tributária, social e parafiscal são de exclusiva
responsabilidade das empresas a serem contratadas.
20.6 - As apresentação das propostas 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 do edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação (Pregão
Presencial).
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20.7 - As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto
desta licitação (Pregão Presencial) serão prestados pelao Pregoeiro, de 2º a 6º feira, das
08:00 às 12:00 horas, na sede, situada na Praça 21 de Abril, s/n, Centro, Quixabeira Bahia, CEP: 44.713-000.

Quixabeira, BA, 19 de abril de 2019.

BRUNO FAGNER NOVAES E CUNHA
Pregoeiro Oficial
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(MODELO PROPOSTA DE PREÇO)
.................................... , .............. de ........................de.................
Ao Pregoeiro Oficial,
Pregão Presencial nº 015/2019
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de gêneros
alimentícios que compõem o cardápio da Merenda Escolar para atender aos
alunos matriculados na Educação Básica e educação de jovens e adultos (EJA) do
Município de Quixabeira - Bahia.
Lote I
ITEM

DESCRIÇÃO

ALMONDEGA LATA 830 G ALMÔNDEGAS AO MOLHO,
almôndegas, arredondadas, íntegra de
consistência própria, a base de: carne
1. bovina / sal / farinha de rosca / alho /
cebola / condimentos (permitidos),
com molho de tomate: água / polpa
de tomate / amido / cebola / açúcar /
alho / sal, não podendo conter soja.
LINGUIÇA
CALABRESA.
Embalagem
em
filme
PVC
transparente ou saco plástico
transparente com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
2. de validade e peso liquido, de acordo
com as Portarias do Ministério da
Agricultura, DIPOA n.304 de
22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da
Resolução da ANVISA n.105 de
19/05/99.
SALSICHA de Frango, para hot dog,
congelada. Embalagem em filme
PVC transparente ou saco plástico
transparente com identificação do
3.
produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso liquido, de acordo
com as Portarias do Ministério da
Agricultura, DIPOA n.304 de

PREÇO
PREÇO MARCA
QUANT. UNID. UNITÁRIO TOTAL
(R$)
(R$)

5.000

LTA.

800

KG

1.500

KG
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22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da
Resolução da ANVISA n.105 de
19/05/99. Composição: 500mg de
sódio por 100g ou ml e inferior a 5,5g
de gordura saturada por 100g ou
inferior a 2,75g de gordura saturada
por 100ml
SARDINHA
EM
ÓLEO
COMESTÍVEL (EXCETO BOCA
TORTA E FAVELHA) LATA DE
125 G liquido 85g drenado - O
produto referido deve ser elaborado
com
sardinhas
íntegras,
descabeçadas,
descamadas,
evisceradas e livres de nadadeiras. O
Produto deverá ser cozido, ter por
cobertura óleo comestível puro e no
máximo apresentar 250mg de sódio.
Não deve apresentar embalagem
amassada, enferrujada e estufada ou
conter perfurações. Apresentar data
de fabricação e prazo de validade
estampada na embalagem de no
mínimo 1 ano a partir da data do
recebimento.

4.

6.000

LTA.

Total lote I

TOTAL: R$

LOTE II
ITEM

DESCRIÇÃO

PREÇO
PREÇO MARCA
QUANT. UNID. UNITÁRIO TOTAL
(R$)
(R$)

Carne Bovina Moída tipo acém
congelada, proveniente de animais,
sadios, abatidos sob inspeção
veterinária, devendo apresentar
coloração
vermelho-vivo,
odor
característico e aspecto próprio não
amolecido e nem pegajosa. Isento
de: vestígios de descongelamento,
1.
5.000
excesso de gordura, cartilagem e
aponervose, coloração arroxeada,
acinzentada e esverdeada, odor forte
e desagradável, parasitas, sujidades,
larvas e qualquer substância
contaminante. Acondicionado em
embalagem de polietileno atóxica,
transparente e resistente, a vácuo,

KG
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peso líquido de 500g , contendo na
embalagem a identificação do
produto, peso, marca do fabricante,
prazo de validade, carimbos oficiais
e selo de inspeção do órgão
competente e data de embalagem.
Validade mínima de 06 (seis) meses,
a contar da data de entrega
CHARQUE - CARNE, bovina,
charqueada, dianteiro. Embalagem
em filme PVC 500g transparente ou
saco plástico transparente, contendo
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marcas
2.
3.000
e carimbos oficiais, de acordo com
as Portarias do Ministério da
Agricultura, DIPOA n.304 de
22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da
Resolução da ANVISA n.105 de
19/05/99
Figado - bovino, apresentado em
pecas inteiras, congelado, com
aspecto
brilhante
avermelhado
escuro,
sabor
e
cheiro
3.
caracteristicos, isento de manchas 800
esverdeadas,
sem
manchas
esverdeados
ou
amarelados,
acondicionado em em saco de
polietileno transparente.
PEITO DE FRANGO, congelado.
Embalagem
em
filme
PVC
transparente ou saco plástico
transparente, contendo identificação
do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, marcas e
4.
8.500
carimbos oficiais, de acordo com as
Portarias
do
Ministério
da
Agricultura, DIPOA n.304 de
22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da
Resolução da ANVISA n.105 de
19/05/99

KG

KG

KG

Total Lote II TOTAL: R$
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LOTE III
ITEM

DESCRIÇÃO

BOLINHO DE PADARIA: sabor
ovo. Composto por farinha de trigo,
ovo, leite, fermento em pó, manteiga
1. e açúcar. Embalagem individual de
60 gramas, contendo procedência
data de fabricação, validade e tabela
nutricional.
Pão de Cachorro Quente com peso
líquido de 50 gramas cada unidade,
cortado ao meio longitudinalmente
para
colocação
de
recheio,
acondicionado em saco plástico
atóxico, transparente, resistente,
fechado, com peso líquido de 200 à
300 gramas. Fabricado com
matérias-primas
de
primeira
2.
qualidade, isentas de matéria terrosa,
parasitos e em perfeito estado de
conservação. Cada embalagem
deverá conter de 04 às 06 unidades,
de acordo com NTA 47 do Decreto
Estadual 12.486 de 20.10.78 e
Resolução – RDC nº12 de
02/01/2001 – Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – Anvisa PÃO DE LEITE - Composto de
farinha de trigo especial, água, sal, e
fermento químico acondicionado em
sacos de papel não reciclável,
fechados, em perfeitas condições de
higiene. Atender as especificações
3.
técnicas da RDC nº 90, de 18 de
Outubro de 2000. O fornecedor
deverá garantir validade do produto,
no prazo mínimo de 24 (vinte e
quatro) horas após a entrega.
Unidade 50g
PÃO
FRANCES
Formato
fusiforme com adição de sal,
composto de farinha de trigo
4.
especial, água, sal, e fermento
químico.
Deverão
ser
acondicionadas em sacos de

PREÇO
PREÇO MARCA
QUANT. UNID. UNITÁRIO TOTAL
(R$)
(R$)

35.000

UND.

8.000

UND.

8.000

UND.

100.000

UND.
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polietileno atóxico, resistente e
transparente de forma que o produto
seja entregue íntegro. O produto
deverá apresentar validade mínima
de 24 horas após entrega. 50g
Total Lote III

TOTAL: R$

LOTE IV
ITEM

1.

2.

3.

4.

DESCRIÇÃO
AÇAFRÃO
Condimento,
apresentação industrial, matériaprima açafrão/curry, aspecto físico
pó. Validade mínima 6 meses a
partir da data de entrega do
produto. Pacote com 70g.
ACHOCOLATADO
LIQUIDO
EM CX 200ml - Informação
Nutricional Porção de 200ml
Quantidade por porção %VD*
Valor
Energético
60
Kcal
Carboidratos 30g Proteínas 2,0g.
Ingredientes:
Leite
integral
reconstituído, açúcar, soro de leite
em pó, cacau em pó, gordura
vegetal hidrogenada, extrato de
malte, sal, espessantes: mono e de
glicerídeos, citrato de sódio e
lecitna de soja, aromatizante. NÃO
CONTÉM GLÚTEN.
ACHOCOLATADO, em pó, a base
de açúcar, cacau em pó,
maltodextrina,
complexo
vitamínico, sal e lecitina de soja.
Embalagem: pacote de polietileno
com 400 gramas, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
liquido e atender as Normas e/ou
Resoluções
vigentes
da
ANVISA/MS.
AÇUCAR CRISTAL - cristalizado,
sacarose de cana-de-açúcar, na cor
branca. Embalagem em polietileno,
contendo dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data

PREÇO
QUANT. UNID. UNITÁRIO
(R$)

200

pct

25.000

UND

5.500

PCT.

20.000

KG

PREÇO
TOTAL
(R$)
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5.

6.

7.

8.

de fabricação, prazo de validade, de
acordo com as Normas e/ou
Resoluções
vigentes
da
ANVISA/MS.
ADOÇANTE
DIETÉTICO
LÍQUIDO COM CONTEÚDO
MÍNIMO
100ML,
FRASCO
PLÁSTICO COM BICO TIPO
CONTA
GOTAS,
RÓTULO
DEVERÁ CONTER NOME DO
FABRICANTE, INGREDIENTES,
DADOS NUTRICIONAIS, E
PRAZO DE VALIDADE
ARROZ BRANCO TIPO 1 Embalagem contendo 1 kg, com
dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com as Normas
e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS.
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1
- Embalagem contendo 1 kg, com
dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com as Normas
e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS.
Biscoito doce, tipo maisena,
diversas formatações, composição
básica farinha de trigo, gordura
vegetal hidrogenada, açúcar e
outras substâncias permitidas,
acondicionado em saco plástico
impermeável, fechado, reembalado
em caixa de papel vedada, caixa
com 20 pacotes de 400 gramas com
sub embalagens internas. As
embalagens
devem
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número
de lote, data de validade,
quantidade de produto. Validade
mínima de 6 meses a partir da data
de entrega.

500

UND.

10.000

KG

4.500

KG

1.000

CX
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Biscoito salgado tipo cream
cracker. Ingredientes: farinha de
trigo fortificada com ferro e ácido
fólico, açúcar, gordura vegetal
hidrogenada, açúcar invertido, sal
refinado,
extrato
de
malte,
estabilizante lecitina de soja,
fermentos químicos bicarbonato de
sódio, amido de milho. Valor
nutricional na porção de 30g:
mínimo 122 kcal, carboidrato 21g
de proteína e 3,2g gorduras totais.
O biscoito deverá ser fabricado a
partir de matérias primas sãs e
9. limpas, isenta de matérias terrosas,
parasitos e em perfeito estado de
conservação,
serão
rejeitados
biscoitos mal cozidos, queimados e
de
caracteres
organolépticos
anormais, não podendo apresentar
excesso de dureza e nem se
apresentar
quebradiço
–
embalagem primaria em pacotes
impermeáveis lacrados com peso
líquido de 400g com dupla
embalagem e em embalagem
secundária de caixa de papelão. –
caixa com 20 pacotes de 400
gramas
CAFÉ,
torrado
e
moído.
Embalagem de 250 gramas, de
primeira qualidade, com selo de
pureza da Associação Brasileira da
Indústria do Café – ABIC. O
produto deverá ter registro no
10. Ministério da Saúde e atender a
Portaria 451/97 do Ministério da
Saúde e a Resolução 12/78 da
Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos – CNNPA.
Embalagem contendo data de
fabricação e prazo de validade.
CANELA
EM
PAU
(EMBALAGEM 70G) - tipo
11. condimento, apresentação natural.
Aplicação culinária em geral. Sua
embalagem deve estar intacta, e sua

1.000

CX

3.000

PCT.

250

PCT
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

consistência deve ser firme, isentas
de matérias terrosas
COLORAU: Colorau (urucum) pó
fino,
homogêneo,
coloração
vermelho intensa, embalagem com
10 pacotes de 97g com marca do
fabricante, prazo de validade e peso
líquido.
COMINHO
Condimento,
apresentação industrial, matériaprima cominho, aspecto físico pó.
embalagem com 10 pacotes de 97g
FARINHA DE MANDIOCA Fina, branca, crua, embalada em
pacotes plásticos, Transparentes,
limpos, não violados, resistentes,
acondicionados em fardos. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto.
Deverá apresentar validade mínima
de 05 (cinco) meses a partir da data
de entrega. De acordo com a
resolução 12/78 da cnnpa Pct1Kg
FEIJÃO, carioquinha, tipo 1.
Embalagem com 01 kg, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso
liquido, de acordo com as Normas
e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS.
FEIJÃO, preto, tipo 1. Embalagem
com 01 kg, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de validade, peso liquido, de
acordo com as Normas e/ou
Resoluções
vigentes
da
ANVISA/MS.
Feijão, tipo fradinho, tipo 01, novo,
constituído de grãos inteiros e
sadios, com umidade permitida em
lei, isento de material terroso,
sujidades e mistura de outras
espécies, acondicionado em pacote
de 01 kg e embalagem secundária

200

PCT

200

KG

1.500

KG

2.000

KG

2.500

KG

2.000

KG
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plástica resistente com peso líquido
de 30kg, com registro do ministério
da agricultura. Prazo de validade de
no mínimo 6 meses a partir da
entrega do produto.
Total IV

TOTAL: R$

LOTE V
ITEM

1.

2.

3.

DESCRIÇÃO
Gelatina – pó para preparo de
gelatina,
sabores
variados.
embalagem: caixa com no minimo
15 gramas, data de fabricação,
prazo de validade e numero do lote.
IOGURTE NATURAL garrafinha
com
200g
Adoçado
artificialmente isento de açúcar,
com fibras, zero % de gordura,
sabores variados, com consistências
cremosas
ou
líquidas,
acondicionadas em pote, garrafa ou
frasco de plástico, atóxico e estéril,
fechado a vácuo, acondicionados
em caixas lacradas. A embalagem
deverá conter externamente os
dados
de
identificação,
procedência,
informações
nutricionais, número de lote, data
de validade, quantidade do produto.
Validade mínima de 20 (vinte) dias
a partir da data de entrega na
unidade
requisitante
unidade
aproximada com 140ml
LEITE EM PÓ INTEGRAL LEITE,
em
pó,
integral.
Embalagem com 200 g O produto
deve estar seco e solto na
embalagem, apresentar teor de
proteína mínima de 26%. Não deve
apresentar cor alaranjada ou
amarelo forte, manchas escuras ou
esverdeadas (mofo), nem ser do
tipo MODIFICADO. Estar de

PREÇO
QUANT. UNID. UNITÁRIO
(R$)

1.000

UND.

55.000

UND.

11.000

PCT.

PREÇO
TOTAL
(R$)
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4.

acordo com as exigências da
Vigilância Sanitária e apresentar
prazo de validade de no mínimo 06
meses a partir da data do
recebimento. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto,
número do registro no Ministério
da
Agricultura/SIF/DIPOA
e
carimbo de inspeção do SIF.
Deverá atender as especificações
técnicas da Portaria nº 369 de
04/09/1997 do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento e
do Regulamento da Inspeção
Industrial e Sanitária de produtos
de origem Animal do Ministério da
Agricultura.
LEITE EM PÓ sem lactose LEITE, em pó, sem lactose.
Embalagem lata com 380g. O
produto deve estar seco e solto na
embalagem, apresentar vitaminas:
A, C, D e E e conter Calcio, Ferro e
Zinco. Não deve apresentar cor
alaranjada ou amarelo forte,
manchas escuras ou esverdeadas
(mofo), nem ser do tipo
MODIFICADO. Estar de acordo
com as exigências da Vigilância
Sanitária e apresentar prazo de
validade de no mínimo 06 meses a
partir da data do recebimento. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto,
número do registro no Ministério
da
Agricultura/SIF/DIPOA
e
carimbo de inspeção do SIF.
Deverá atender as especificações
técnicas da Portaria nº 369 de
04/09/1997 do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento e

300

Lata.
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5.

6.

7.

8.

9.

do Regulamento da Inspeção
Industrial e Sanitária de produtos
de origem Animal do Ministério da
Agricultura.
MACARRÃO
PARAFUSO.
Macarrão curto tipo parafuso, de
cor
amarelo,
obtida
pelo
amassamento da farinha de trigo
especial, isenta de corantes
artificiais, sujidades, parasitas,
admitindo umidade máxima 13%,
acondicionada em saco plástico
transparente, atóxico. Embalagem
com 500 gramas. Prazo de validade
de no mínimo 6 meses a partir da
data da entre.
Margarina cremosa com sal, teor
lipídico de 65% a 85%. Não deve
conter em sua composição gordura
do tipo trans. Embalada em pote
plástico resistente de 250g, com
proteção interna pós tampa (lacre).
No seu rótulo deve conter prazo de
validade/lote
e
informação
nutricional.
Macarrão espaguete - tipo seca para
macarronada, formato espaguete,
de cor amarela, obtida pelo
amassamento da farinha de trigo
especial, e demais substâncias
permitidas, isenta de corantes
artificiais, sujidades, parasitas,
admitindo umidade máxima 13%,
acondicionada em saco plástico
transparente, atóxico. Embalagem
com 500 gramas. Prazo de validade
de no mínimo 6 meses a partir da
entrega do produto
MASSA P/SOPA 500G - MASSA,
de sopa, a base de farinha de trigo,
Embalagem com 500 gramas, com
dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido, de acordo
com as Normas e/ou Resoluções
vigentes da ANVISA/MS.
MILHO P/ MUNGUNZÁ 500G -

6.000

PCT

2.500

UND.

1.500

PCT.

5.000

PCT.

3.200

PCT.
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Milho seco processado em grãos
crus, inteiros, para o preparo de
mungunzá, com aspectos, cor,
cheiro e sabor próprio livre de
fertilizantes, sujidades, parasitas,
larvas e detritos animais ou
vegetais, acondicionados em saco
plástico resistente. A embalagem
deve conter a validade de no
mínimo 06 a 01 ano. Pct com 500g.
ÓLEO DE SOJA 900ML comestível, vegetal de soja, puro,
refinado, sem colesterol, rico em
vitamina E. Embalagem com 900
10. ml, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de validade, peso liquido, e de
acordo com as Normas e/ou
Resoluções da ANVISA/MS.
POLPA DE TOMATE - Polpa de
tomate
concentrada.
Pasta
homogênea. Sabor característico de
polpa de tomate com ausência de
sabores estranhos, cor vermelho
intenso. Odor característico de
polpa de tomate com ausência de
odores estranhos, identificação do
fabricante, data de fabricação e
11.
validade,
identificação
de
série/lote,
peso
líquido,
características físico-químicas e
microscópicas, além de código de
barras com a numeração sequencial
de lote/série. Embalagem: sache de
340g Prazo de validade mínimo 12
meses a contar a partir da data de
entrega.
QUEIJO FATIADO PRATO - 1ª
qualidade, a embalagem original a
vácuo em saco plástico transparente
e atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade
12.
do produto até o momento do
consumo, acondicionado em caixas
lacradas. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação,
procedência,

1000

LT.

4.000

UND.

2.500

KG
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informações nutricionais, nº lote,
quantidade do produto, número do
registro
no
Ministério
da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo
de inspeção do SIF. Produto deve
apresentar validade mínima de 30
dias a partir da data de entrega na
unid. requisitante. Fatiado em
lâminas de 30g Kg
SAL REFINADO - SAL, refinado,
iodado, para consumo doméstico.
Embalagem contendo 01 kg, com
identificação do produto, marca do
13. fabricante, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com as Normas
e/ou Resoluções da ANVISA/MS
ou registro no Ministério da
Agricultura
Vinagre, envasado em garrafa de
polietileno
atóxica
resistente
transparente, contendo 500 ml, com
identificação
na
embalagem
14. (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data
de fabricação e validade. Validade
mínima de 12 meses a contar da
data de entrega.

250

KG

250

UND.

Total V

TOTAL: R$

Lote VI
ITEM

1.

2.

DESCRIÇÃO
SOPA PRÉ COZIDA DIVERSAS,
Produto NÃO poderá conter glúten e
ser totalmente isento de gordura trans.
Embalagem com capacidade para
1kg, bem fechada e intacta.
MINGAU PRÉ COZIDO DIVERSOS
SABORES
Pré-cozida,
açúcar,
amido, sais minerais, vitamina E, e
aromatizante, acondicionada em
embalagem íntegra, resistente, vedada
hermeticamente
e
limpa.
A
embalagem
deverá
constar
externamente,
os
dados
de

PREÇO
QUANT. UNID. UNITÁRIO
(R$)

2.000

KG

5.000

KG

PREÇO
TOTAL
(R$)
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identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto, número
de
registro
e
Normas
de
CodexAlimentarius para fórmulas
destinadas a lactentes-FAO/OMS. O
produto deverá apresentar validade
mínima de 10 (dez) meses a partir da
data de entrega. Pacote 1kg
Fubá de Milho fina fabricadas a partir
de matérias primas sãs e limpas
isentas de matérias terrosas e
parasitos. Embalagem de 500 G.
RISOTO PRÉ COZIDO DIVERSOS
- Produto NÃO poderá conter glúten e
ser totalmente isento de gordura trans.
Embalagem com capacidade para
1kg, bem fechada e intacta.
Flocos de Milho produto obtido pela
moagem do grão de milho,
desgerminado ou não, deverão ser
fabricadas a partir de matérias primas
sãs e limpas isentas de matérias
terrosas e parasitos. Não poderão
estar úmidos ou rançosos, com
umidade máxima de 15%p/p, com
acidez máxima de 5%p/p, com no
mínimo de 7%p/p de proteína. Com o
rendimento mínimo após o cozimento
de 2,5 vezes a mais do peso antes da
cocção. – emb. 500g
Proteína Texturizada de Soja - Deve
apresentar cor, odor e sabor
característico, deve estar livre de
sujidades,
parasitas
e
larvas.
Embalagem: deve estar acondicionada
em sacos plásticos bem vedados, com
peso líquido de 400g. Prazo de
validade mínimo 06 meses a partir da
data de entrega.
CANJIQUINHA CX 200g - Com
açúcar, aromatizante, acondicionada
em sacos plásticos, íntegros e
resistentes, acondicionados em caixas
limpas, íntegras e resistentes. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de

2.500

PCT.

1.500

KG

8.000

UND.

2.000

PCT.

6.500

Cx
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identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6
(seis) meses a partir da data de
entrega. Resolução CNNPA nº 12, de
1978. Embalagem aproximada 500g
Amendoim - Produto de boa
qualidade, sem casca, inteiro, em
embalagem primária, saco polietileno
atóxico, resistente, validade mínima
de 6 meses a contar da data da
entrega, pacote com 500g
Amendoim verde para cozimento,
com casca externa. Características
adicionais: sãos, com grau máximo de
tamanho, livre de enfermidade e
sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou
mecânica.

250

KG

250

KG

Total
lote I

TOTAL: R$

Resumo geral
Total Lote I
Total Lote II
Total Lote III
Total Lote IV
Total Lote V
Total Lote VI
Total Geral
Declaramos que,
1) Nos preços indicados em nossa proposta estão computadas todas as despesas com
a prestação do serviço, a exemplo de tributos, encargos sociais e trabalhistas, e
demais custos que os compõem.
2) O prazo de validade de nossa proposta e de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da
abertura da licitação.
3) O período contratual será de será de 12 (doze) meses, com execução do objeto
licitado após a assinatura do contrato, de acordo com a necessidade da Secretaria
requisitante, num prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação.
4) O pagamento devido ao contratado será efetuado através de transferencia
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bancaria, na conta da contratada, em até 05 (cinco) dias do mês subsequente a
prestação do serviço, após emissão da Nota Fiscal Eletronica e Certidões Fiscais,
devidamente atestado o cumprimento da obrigação do objeto da licitação (Pregão
Presencial) pela Secretaria requisitante.
5) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições
estabelecidas no Edital e seus anexos.

___________________________________
Assinatura e Carimbo CNPJ do Proponente
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ANEXO II - MODELO DE CREDENCIAMENTO
PREGÃO N° 015/2019 - TIPO PRESENCIAL - PROCESSO N° 073/2019

PROCURAÇÃO

A (nome da empresa) _______________, CNPJ n.º ________________, com sede à
______________________, neste ato representada 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(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e
endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto ao Prefeitura Municipal de
Quixabeira Estado da Bahia praticar os atos necessários para representar a outorgante na
licitação na modalidade de pregão presencial n.º 015/2019, usando dos recursos legais e
acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos,
interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar,
transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação. Dando tudo
por bom firme e valioso, e, em especial para licitação na modalidade Pregão Presencial nº
015/2019.

Local, data e assinatura.

RECONHECER FIRMA(S)
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ANEXO III - MODELO DE PLANILHA DE DADOS
PREGÃO N° 015/2019 - TIPO PRESENCIAL - PROCESSO N° 073/2019

PLANILHA DE DADOS PARA PREENCHIMENTO DO CONTRATO

Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax
E-mail
Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
Cart. Id./Órgão Exp.
CPF
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Dados Bancários da Empresa

Banco
Agência
Conta

Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail

Empresa optante pelo SIMPLES?
(X) Sim
(X) Não
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO
PREGÃO N° 015/2019 - TIPO PRESENCIAL - PROCESSO ADM N° 073/2019
CONTRATO Nº XX/2019 QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE
QUIXABEIRA, E, DO OUTRO
LADO, A EMPRESA XXXXXXXX,
NA FORMA ABAIXO:
O MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA, ESTADO DA BAHIA, através da
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA, inscrita no CNPJ nº:
16.443.723/0001-03, situada na PRAÇA 21 DE ABRIL, S/N, CENTRO,
QUIXABEIRA - BAHIA CEP: 44.713-000, neste ato representado pelo seu Prefeito, o
Sr. REGINALDO SAMPAIO SILVA, brasileiro, solteiro, RG nº 03.864.772-99 SSP/BA, e CPF nº. 501.760.645-91, e, do outro lado, a empresa xxxxxxxxxxxx, inscrita
no CNPJ nº xxxxxxxxxxxx, situada na xxxxxxxxxxxxx, CEP: xxxxxx, neste ato
representado pelo Sr. xxxxxxxxxxxx, brasileiro, solteiro, comerciante, residente e
domiciliado na xxxxxxxx, CEP: xxxxxx, portador da cédula de identidade RG nº xxxxxx,
SSP/xx, CPF nº. xxxxxxx, doravante denominado simplesmente CONTRATADA,
resolvem celebrar o presente Contrato, conforme Processo Administrativo nº. 073/2019 e
de acordo com as diretrizes da Lei nº. 8.666/93, mediante as seguintes cláusulas e
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa para fornecimento
parcelado de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da Merenda Escolar para
atender aos alunos matriculados na Educação Básica e educação de jovens e adultos
(EJA) do Município de Quixabeira - Bahia, de acordo com as especificações constantes
no Anexo I ao Edital Convocatório do Pregão Presencial nº 015/2019 e com a proposta da
CONTRATADA, que fazem partes integrantes deste instrumento.
1.2 PLANILHA DE PREÇO
Lote I
ITEM
1.

DESCRIÇÃO
XXXXXXXXXXXXXXX

QUANT.
XXXX

PREÇO PREÇO
MARCA
UNITÁRIO TOTAL
XXXXXX
XXX
XXX XXXXX
Total lote
TOTAL:
UNID.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
2.1 Constituem obrigações:
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I - Da CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação
legal, obriga-se a:
a) Fornecer à CONTRATADA os elementos indispensáveis ao cumprimento do
contrato, dentro de, no máximo, 10 (dez) dias da assinatura;
b) Realizar o pagamento pela execução do contrato;
c) Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos
na imprensa oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo
de 10 (dez) dias corridos da sua assinatura.
d) A CONTRATANTE deverá requisitar o objeto de acordo com as suas
necessidades, através de Ordem de Serviço estabelecendo a quantidade, devendo a
CONTRATADA observar para o que foi estabelecido na cláusula primeira.
II - Da CONTRATADA, além das determinações contidas no anexo I do instrumento
convocatório e daquelas decorrentes de Lei, obriga-se a:
a) Designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente
responsável pela perfeita execução deste contrato, inclusive para atendimento de
emergência e que possa tomar as providências pertinentes para que sejam
corrigidas todas as falhas detectadas ou ocasionadas;
b) Executar o objeto deste contrato de acordo com as especificações ou
recomendações efetuadas pela CONTRATANTE;
c) Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e recursos
humanos para execução completa e eficiente do serviço objeto deste contrato;
d) Zelar pela boa e completa execução do serviço contratado e facilitar, por todos os
meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pela
CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe
forem solicitadas;
e) Comunicar a CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento dos serviços/fornecimentos;
f) Atender com presteza as requisições de credenciamento determinadas pela
CONTRATANTE;
g) Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado a
CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em conseqüência de erros,
imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem
como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou
interrupção do serviço contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência da
CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que
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deverão ser comunicadas no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a sua
ocorrência;
h) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;
i) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do
presente contrato, bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual
e Municipal, relativas ao serviço prestado;
j) Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única
empregadora do pessoal designado para execução do serviço ora contratado,
inclusive indenizações decorrentes de acidentes de trabalho, demissões, vales
transporte, obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislações trabalhista e
previdenciário, sendo-lhe defeso invocar a existência deste contrato para tentar
eximir-se destas obrigações ou transferi-las para o CONTRATANTE;
k) Adimplir os serviços/fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e
pelos quais se obriga, visando à perfeita execução deste contrato.
l) Agilizar a imediata correção das falhas apontadas pela CONTRATANTE,
concernente a execução do contrato.
m) Tributos, encargos sociais e trabalhistas, hospedagem, alimentação e demais
custos que os compõem.
n) O Contratado fornecerá o material licitado parceladamente, diariamente
ou/e semanalmente nas Escolas Polo e Demais Escolas determinadas conforme
solicitação da secretaria requerente e entregará no local indicado pela mesma num
prazo de até 02 (dois) dias para os itens perecíveis e 03 (três) dias para os demais
itens.
o) Os transportes do material licitado devem ser em veículo de carroceria fechada,
com Certificado de Vistoria concedido pela autoridade sanitária da sede da
empresa, devendo obedecer Portaria da Diretoria de Vigilância Sanitária do
Estado da Bahia (DIVISA), para o transporte de mercadorias perecíveis e não
perecíveis. O motorista e o ajudante devem estar devidamente uniformizados para
entrega nas Unidades Polo ou Escolares atendendo também normas da (DIVISA).
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
I - Dar-se-á ao presente contrato o valor global de R$ xxxxxx (por extenso), a ser pago
pela CONTRATANTE à CONTRATADA, da seguinte forma:
§1º O preço a ser pago pelo CONTRATANTE inclui todas as despesas/custos
necessárias à execução integral do contrato, a exemplo de combustível, motorista entre
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outros, não se admitindo assim nenhum acréscimo ao preço estipulado. O pagamento
devido ao contratado será efetuado através de Transferencia bancaria na conta da em que
a empresa seja titular ou em cheque nominal a empresa, em até 05 (cinco) dias úteis do
mês subsequente a prestação do serviço, após emissão da Nota Fiscal e Certidões Fiscais.
§2º Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir da
sua regularização por parte da CONTRATADA.
§3º A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de
mora, será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo
pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
§4º A CONTRATANTE descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou
atrasos na execução dos serviços/fornecimentos/fornecimento ocorrido no mês, com base
no valor do preço vigente.
§5º As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao
recolhimento dos impostos relacionados com a prestação dos serviços/fornecimentos, no
mês anterior à realização dos mesmos.
CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária descrita abaixo:
UNIDADE
07.01

PROJ./ATIV.
2.013 / 2.032

ELEM. DE DESP.
3.3.90.30.00

FONTE
00 / 04 / 15 / 95

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
As partes estabelecem as seguintes condições gerais:
I - O objeto será executado pela CONTRATADA, de acordo com os seus métodos e
padrões, desde que seja garantida a máxima qualidade, sempre baseados em práticas
profissionais corretas, observadas as normas técnicas e legais aplicáveis;
II - As partes concordam ser absolutamente necessário intercambiar informações, por
toda a execução do objeto, sobretudo aquelas informações que possam vir a influenciar
na definição de premissas e condições de contorno dos trabalhos.
CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA
6.1 A forma de execução é imediata, e o prazo de vigência do contrato será de será de 12
(doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, somente podendo ser
prorrogado mediante celebração de Termo Aditivo.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO ADITAMENTO
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O presente Contrato somente poderá ser aditado, de acordo com as disposições da Lei
8.666/93, por interesse de ambas as partes, mediante celebração de Termo Aditivo.
CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
A CONTRATANTE exercerá a fiscalização do Contrato pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE
QUIXABEIRA - BAHIA, na pessoa da Secretária Municipal, senhora GILVANDA
MENDES G. DE SOUSA.
Parágrafo Único: É prerrogativa do Município, conservar a autoridade normativa e
exercer controle e fiscalização sobre a execução deste Contrato, bem como de denunciar
ou rescindir este instrumento, no caso de paralisação ou de fato relevante superveniente
que venha a ocorrer.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a
inadimplência da CONTRATADA, sujeitando-a às seguintes penalidades:
I - Advertência que será aplicada sempre por escrito;
II - Multa, nos seguintes percentuais:
a) Multa no importe de 0,1% (um décimo por cento) do valor devido sobre o
serviço/fornecimento ou parte dele, por dia de atraso na entrega ou na assistência
técnica;
b) Mais multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato ou da parcela, no
caso de atraso superior a trinta dias, podendo ainda ser rescindido o contrato e
aplicadas outras penalidades.
III - Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Pública Municipal;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, no prazo não superior
a 5 (cinco) anos.
V - Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento de
indenização à CONTRATATE por perdas e danos;
VI - Indenização à CONTRATANTE da diferença de custo para contratação de outro
licitante;
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VII - As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, ou
não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.
VIII - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por
motivo de força maior ou caso fortuito.
a) Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: guerra, revolução,
bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou
acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das
partes contratantes.
§ 1º - A CONTRATANTE é competente para aplicar, nos termos da Lei Federal
8.666/93 e da Lei Federal de nº 10.520/02, as penalidades de suspensão temporária e
declaração de inidoneidade.
§ 2º - As multas estipuladas no inciso II desta cláusula serão aplicadas nas demais
hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas.
§ 3º - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à CONTRATANTE no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da notificação, podendo ainda, ser descontado das Notas
Fiscais e/ou Faturas por ocasião do pagamento, ou cobrado judicialmente se julgar
conveniente.
§ 4º - A critério da Administração poderão ser suspensas às penalidades no todo ou em
parte, quando o atraso na entrega do material for devidamente justificado pela firma e
aceito pela CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a
completa execução das obrigações assumidas.
CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO OU DENÚNCIA
10.1 Este contrato poderá ser rescindido, nos termos da Lei 8.666/93:
I - Pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste instrumento, de tal forma que
não subsistam condições para continuidade do mesmo;
II - Pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o
prosseguimento de sua execução.
III - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas na Lei nº 8.666/93 para rescisão do
presente Contrato, poderá a CONTRATANTE rescindi-lo, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à CONTRATADA direito a
qualquer indenização.
10.2 O presente contrato poderá ser denunciado a qualquer tempo, desde que, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
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§ 1º: Declarada a rescisão do Contrato, por qualquer dos motivos indicados nessa
Cláusula, a CONTRATADA terá direito apenas ao pagamento dos
serviços/fornecimentos já executados e aceitos pela CONTRATANTE e, a título de
indenização, o valor de eventuais despesas comprovadamente realizadas em função do
objeto.
§ 2º: Quando a rescisão ocorrer, sem que haja culpa da CONTRATADA, será este
ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
11.1 Fica eleito o foro do Município de Quixabeira/BA, em detrimento de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente
Contrato. Assim, por estarem justas e acertadas, assinam as partes o presente Contrato em
03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também o
subscrevem, para que produza os devidos e legais efeitos.

Quixabeira, Bahia, xx de xxxxxxxxx de 2019.

Prefeitura Municipal de Quixabeira
CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO
DIFERENCIADO E ATENDIMENTO AS CONDIÇOES DE HABILITAÇÃO
PREGÃO N° 015/2019 - TIPO PRESENCIAL - PROCESSO N° 073/2019
Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado,
declaramos para os fins da parte final do inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº
10.520/02, termos 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, alterada pela Lei Complementar 147/14, 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, alterada pela Lei Complementar
147/14.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na
condição de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta §
4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar
147/14.
No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação,
declaramos:
( ) para os efeitos do Inciso VII do Art. 4º da Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas
a teor do art. 7º do mesmo diploma.
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 das Leis complementares nº 123/06, alterada pela Lei
Complementar 147/14, haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, a
cuja regularização procederemos no prazo de 5 (cinco) 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.
86.
_____de __________________ de 20___.
________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINTURA
Edital nº 026/2019 do Pregão Presencial n° 015/2019

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: L8YLGKEJPFW/GUCJHA7MOG

Esta edição encontra-se no site: www.quixabeira.ba.gov.br

45

Quarta-feira
24 de Julho de 2019
60 - Ano - Nº 1782

Quixabeira

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - COPEL
UMA NOVA HISTÓRIA

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL
PREGÃO N° 015/2019 - TIPO PRESENCIAL - PROCESSO N° 073/2019

DECLARAÇÃO DE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Eu, (Nome do contador ___________), Técnico em Contabilidade, inscrito no CRC sob o
nº (_________), DECLARO para todos os fins e direitos que a empresa (nome da
empresa ________), inscrita no CNPJ sob o nº (_____________), sediada na (endereço
_________, Estado, Cidade, CEP:), é optante pelo SIMPLES NACIONAL como dispõe
as Leis Complementares nº 123/06 e 147/14 e encontra-se enquadrada como
(Microempresa/Empresa de Pequeno Porte), estando dispensada da apresentação do
Balanço Patrimonial, conforme o regimento das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte.
Por ser a verdade, assino a presente.

XX, Estado da(o) XXX, em XXX de XXXX de 2019

Nome do contador
CRC/xx nº xxx
CPF: xxxx

Nota: A falsidade desta DECLARAÇÃO, objetivando os benefícios das Leis
Complementares nº 123/06 e 147/14, caracterizará crime de que trata o Art. 299 do
Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das penalidades
previstas neste Edital.

Edital nº 026/2019 do Pregão Presencial n° 015/2019
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Resumos de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA
ADM. UMA NOVA HISTORIA

ERRATA DO ATO DE PUBLICAÇÃO DE REUMO DE
CONTATOS Nº 089/2019 e 090/2019
Tendo em vista os equívocos nos atos publicações de resumo de contatos nº 089/2019 e
090/2019, ocorridos na publicação da quarta-feira no dia 17 de julho de 2019, na edição nº
1772 do Diário Oficial da Prefeitura Municipal, o Presidente da Comissão Permanente de
Licitação retifica a publicação nos termos abaixo transcritos:

ONDE SE LÊ:
Prazo de vigência: 17 de fevereiro de 2020
Elsvagne Brito Rios
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Serviços Públicos

LEIA-SE:
*Prazo de vigência: 17 de março de 2020
*Antônio dos Santos Sousa
Secretário M. de Agricultura e Econômica

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA, ESTADO DA BAHIA, EM 24 DE
JULHO DE 2019.

Bruno Fagner Novaes e Cunha
Presidente da COPEL

Endereço: Praça 21 de Abril, s/n, Centro, Quixabeira – Bahia CEP: 44.713-000. CNPJ:16.443.723/0001-03
Tel: (074) 3676-1026 Site: www.quixabeira.ba.gov.br E-mail: quixabeira.gov@gmail.com
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Atos Administrativos
___________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA
ADM. UMA NOVA HISTORIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 003/2019

Notifica recursos recebidos do Governo
Federal.
O MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e em
cumprimento ao disposto no art. 2º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, combinado com
o artigo 6º, inciso XI, da Portaria Interministerial MPO/MF/CGU Nº 507, de 24/11/2011,
publicada no Diário Oficial da União, de 28 de novembro de 2011 notifica os partidos
políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste município
de Quixabeira, da liberação de recursos financeiros provenientes do Governo Federal, a seguir
especificados:
ÓRGÃO/
MINISTÉRIO
MINISTERIO
ESPORTE

DO

CONVÊNIO
SICONV:
863033/2017

DATA
PROGRAMA E/OU
AÇÃO À QUE SE DESTINA
DO
CRÉDITO
22/07/2019 Construção de uma Quadra
Coberta no Povoado de Cova
do Anjo

VALOR
R$
50.000,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Quixabeira (BA), em 24 de Julho de 2019.

Reginaldo Sampaio Silva
Prefeito Municipal

Endereço: Praça 21 de Abril, s/n, Centro, Quixabeira – Bahia CEP: 44.713-000.
Telefone: 74 3676 -1026 CNPJ:16.443.723/000103E-mail: quixabeira.gov@gmail.com
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Calendário de Reuniões Ordinárias 2019 - FUNDEB
Quixabeira-BA

Janeiro
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Q

Q
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09
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15
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17
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22

23

24

25

26

28

29

30

31

30 e 31- Jornada Pedagógica

D
07
14

S

Julho
Q
Q

T

S

S

D

Outubro
Q
Q

S

T

S

S

02
09

03
10

04
11

05

01

02

03

04

05

06

08

09

10

11

12

13

06

07

01
08

20

13

14

15

16

17

18

19

27

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

15

16

17

21

22

23

24

28

29

30

31

18
25

08- Volta às aulas

19
26

12 – Nossa Sr.ª Aparecida; 14- Formação; 15 –
Dia do Professor / 28 Funcionários Públicos

CALENDÁRIO REUNIÕES ORDINÁRIAS DE 2019
MÊS
JANEIRO
JULHO
OUTUBRO

DATA
30
16
23

12

HORÁRIO
14:30
8:30
14:30
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CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB
conselhofundebqxb@gmail.com
Avenida Jovito Sousa Novaes, N°64- Centro

CRONOGRAMA

AÇÕES

PLANO DE METAS 2019
1. IDENTIFICAÇÃO

Secretaria: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Quixabeira
Endereço: Praça da Feira, s/nº - Centro – Quixabeira - BA
Órgão Colegiado – Conselho Do Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica E De
Valorização Dos Profissionais Da Educação – Fundeb
Presidente: Orleângela Kelly Lima Rios Araújo
Vice-Presidente: Gildeci Silva Sousa dos Santos
1ª Secretária: Elizângela de Almeida Lopes Reis
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INICIO

FIM

1

Reunião ordinárias mensais ou trimestrais e extraordinárias, sempre que houver
necessidade relevante, para deliberações, estudo de documentos, legislação do
FUNDEB.

FEV/19

DEZ/19

Conselheiros

2

Registros em atas de todas as reuniões ordinárias e extraordinárias.

FEV/19

DEZ/19

Secretaria/FUNDEB

3

Contado e reunião com assessoria Contábil, Administrativa, Financeira e Jurídica,
para esclarecimentos necessários ao trabalho fiscalizador deste conselho.

FEV/19

DEZ/19

Comissão de Conselho

4

Deliberar sobre encaminhamentos e consultas dirigidas aos conselhos.

FEV/19

DEZ/19

Conselheiros

5

Solicitações descritivas e especificações dos serviços a serem executados nas
escolas/centros municipais beneficiadas com recursos do FUNDEB 2019

FEV/19

DEZ/19

Comissão de Conselheiros

6

Acompanhamento e fiscalização dos segmentos que regem o trabalho do FUNDEB

FEV/19

DEZ/19

Conselheiros

FEV/19

DEZ/19

Conselheiros

FEV/19

DEZ/19

Secretária executiva dos
Conselhos

7

8

Contatos com a Secretária Municipal de Educação, diretores, para conhecimentos,
acompanhamento e fiscalização de obras, ampliações, nas escolas/centros
municipais beneficiados com recursos do FUNDEN 2019.
Organizações de arquivos de todos os documentos recebidos e emitidos por este
conselho: Livros ata, Lista das reuniões, Documentos informativos, Requerimentos,
Ofícios sobre o FUNBEB
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Análise da prestação de contas de recursos recebidos ou repassados à conta do
FUNDEB, referentes aos meses de janeiro a dezembro de 2019, para o município de
Quixabeira.

FEV/19

DEZ/19

Conselheiros

Acompanhamento, durante o ano, do deposito do repasse FUNDEB, pelo governo
federal, para o município de Quixabeira.

FEV/19

DEZ/19

Conselheiros

Capacitação sobre o FUNDEB, sobre a Legislação desse conselho, orçamento público
municipal, Lei de responsabilidade fiscal, gestão de projetos públicos e participação
através de fórum.

FEV/19

DEZ/19

Conselheiros

Acompanhar a revisão periódica e o fiel cumprimento de carreira e remuneração dos
profissionais do magistério.

FEV/19

DEZ/19

Conselheiros/Comissão

JUN/19

DEZ/19

Conselheiros/Secretária

10

11

12
Elaboração do Relatório Sintético semestral das atividades Realizadas por este
conselho/2019.
13

_________________________________________
ORLEÂNGELA KELLY LIMA RIOS ARAUJO
PRESIDENTE

________________________________________
ELIZÂNGELA DE ALMEIDA LOPES REIS
SECRETÁRIA
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PREFEITURA DE QUIXABEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E
COTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.
Lei de Criação Nº 161/2007. Criação 25 de maio de 2007.
Email: conselhofundebqxb@gmail.com

Regimento Interno do Conselho Municipal do FUNDEB de Quixabeira-BA.
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SUMÁRIO
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB NO
MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA-BA.

Título I

- DA FINALIDADE E COMPETÊNCIA

Título II - DA COMPOSIÇÃO
Título III - DO FUNCIONAMENTO
Título IV - DA ORDEM DOS TRABALHOS E DAS DISCUSSÕES
Título V - DAS DECISÕES E VOTAÇÕES
Título VI - DA PRESIDÊNCIA
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REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB NO
MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA

DA FINALIDADE E COMPETÊNCIA DO CONSELHO

Art. 1°. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, instituído pelo Lei
Municipal nº 161/2007, é organizado na forma de órgão colegiado, cuja
principal função segundo o art. 24 da Lei Federal nº 11.494 será proceder ao
acompanhamento e controle social sobre a distribuição, transferência e
aplicação dos recursos financeiros, com organização e ação independente e ao
mesmo tempo, harmônico com os órgãos da administração pública do
Município de Quixabeira.

DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO

Art. 2°. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEB terá a seguinte composição, de acordo com o artigo 2º da Lei
Municipal n.° 161/2007, alterada pela Lei Nº205/2009, de 25 de novembro de
2009, conforme o estabelecido nos termos do § 1º do art. 24 da Lei nº 11.494,
de 20/06/2007:

I. 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos
1 (um) da Secretaria Municipal de Educação;
II. 1 (um) representante dos professores da educação básica pública;
III. 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas;
IV. 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas
básicas públicas;
V. 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública;
VI. 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública do
Município, um dos quais indicado pela entidade de estudantes secundaristas.

Regimento Interno do Conselho Municipal do FUNDEB de Quixabeira-BA.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: L8YLGKEJPFW/GUCJHA7MOG

Esta edição encontra-se no site: www.quixabeira.ba.gov.br

3

Quarta-feira
24 de Julho de 2019
70 - Ano - Nº 1782

Quixabeira

§ 1º. Outros segmentos podem ser representados no Conselho, desde que
definido na legislação municipal e que seja observada a paridade/equilíbrio na
distribuição das representações.
§ 2°. A cada membro titular corresponderá um suplente.
§3°. Os membros titulares e suplentes terão um mandato de dois anos,
permitida uma única recondução para o mandato subsequente por apenas uma
vez, conforme estabelecido no § 11 do art. 24 da Lei 11.494/2007.
§4°. A nomeação dos membros ocorrerá a partir da indicação ou eleição por
parte dos segmentos ou entidades previstas neste artigo.
§5°. Caberá ao membro suplente completar o mandato do titular e substituí-lo
em suas ausências e impedimentos.
§ 6º. São impedidos de integrar o Conselho, conforme disposto no § 5º do art.
24 da Lei nº 11.494/2007:
I. Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau, do prefeito, do
vice-prefeito e dos secretários municipais;
II. Tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria
que prestem serviços relacionados à administração ou controle interno dos
recursos do FUNDEB, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins,
até terceiro grau, desses profissionais;
III. Estudantes que não sejam emancipados; e
IV. Pais de alunos que:
a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no
âmbito dos órgãos do Poder Executivo Municipal; ou
b) prestem serviços terceirizados ao Poder Executivo Municipal.
Art. 3°. Compete ao Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle
Social do FUNDEB:

I. Acompanhar e controlar, em todos os níveis, a distribuição dos recursos
financeiros do FUNDEB Municipal;
II. Acompanhar e controlar, junto aos órgãos competentes do Poder Executivo
e ao Banco do Brasil, os valores creditados e utilizados à conta do FUNDEB;
III. Supervisionar a realização do censo escolar, no que se refere às atividades
de competência do Poder Executivo Municipal, relacionadas ao preenchimento
e encaminhamento dos formulários de coleta de dados, especialmente no que
tange ao cumprimento dos prazos estabelecidos;
IV. Supervisionar a elaboração da proposta orçamentária anual do Município,
especialmente no se refere à adequada alocação dos recursos do FUNDEB,
observando-se o cumprimento dos percentuais legais de destinação dos
recursos;
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V. Acompanhar, mediante verificação de demonstrativos gerenciais
disponibilizados pelo Poder Executivo, o fluxo e a utilização dos recursos do
FUNDEB, conforme disposto no art. 25 da Lei nº 11.494, de 20/06/2007;
VI. Exigir do Poder Executivo Municipal a disponibilização da prestação de
contas da aplicação dos recursos do FUNDEB, em tempo hábil à análise e
manifestação do Conselho no prazo regulamentar;
VII. Manifestar-se, mediante parecer gerencial, sobre as prestações de contas
do Município, de forma a restituí-las ao Poder Executivo Municipal em até trinta
dias antes do vencimento do prazo para sua apresentação ao Tribunal de
Contas competente, conforme Parágrafo Único do art. 27 da Lei 11.494, de
20/06/2007;
VIII. Observar a correta aplicação do mínimo de 60% dos recursos do Fundo na
remuneração dos profissionais do magistério, especialmente em relação à
composição do grupo de profissionais, cujo pagamento é realizado com essa
parcela mínima legal de recursos;
IX. Exigir o fiel cumprimento do plano de carreira e remuneração do magistério
da rede municipal de ensino;
X. Zelar pela observância dos critérios e condições estabelecidos para
exercício da função de conselheiro, especialmente no que tange aos
impedimentos para integrar o Conselho e para o exercício da presidência e
vice-presidência do colegiado, descritos nos §§ 5º e 6º do art. 24 da Lei nº
11.494/2007;
XI. Requisitar, junto ao Poder Executivo Municipal, a infraestrutura e as
condições materiais necessárias à execução plena das competências do
Conselho, com base no disposto no § 10 do art. 24 da Lei nº 11.494,de
20/06/2007.
XII. Acompanhar e controlar a execução dos recursos federais transferidos à
conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE e do
Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de
Jovens e Adultos, verificando os registros contábeis e os demonstrativos
gerenciais relativos aos recursos repassados, responsabilizando-se pelo
recebimento, análise da Prestação de Contas desses Programas,
encaminhando ao FNDE o Demonstrativo Sintético Anual da Execução FísicoFinanceira, acompanhado de parecer conclusivo, e notificar o órgão Executor
dos Programas e o FNDE quando houver ocorrência de eventuais
irregularidades na utilização dos recursos;
XIII. Exercer outras atribuições previstas na legislação federal ou municipal.

§ 1º - O Conselho deve atuar com autonomia, sem vinculação ou subordinação
institucional ao Poder Executivo Municipal e será renovado periodicamente ao
final de cada mandato dos seus membros.
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§ 2º - As decisões tomadas pelo Conselho deverão ser levadas ao
conhecimento do Poder Público Municipal e da Comunidade.

DO FUNCIONAMENTO
DAS REUNIÕES
Art.4º. As reuniões ordinárias do Conselho serão realizadas trimestralmente,
conforme programado pelo colegiado.
Parágrafo Único. O Conselho poderá se reunir extraordinariamente por
convocação do seu presidente ou de um terço dos seus membros.
Art. 5º. As reuniões serão realizadas com a presença da maioria dos membros
do Conselho.
§1º. A reunião não será realizada se o quórum não se completar até 30 (trinta)
minutos após a hora designada, lavrando-se termo que mencionará os
conselheiros presentes e os que justificadamente não compareceram.
§2º. Quando não for obtida a composição de quórum, na forma do parágrafo
anterior, será convocada nova reunião, a realizar-se dentro de dois dias, para a
qual ficará dispensada a verificação de quórum.
§3º. As reuniões serão secretariadas por um dos membros ou secretário
destinado ao conselho, a quem competirá a lavratura das atas.

DA ORDEM DOS TRABALHOS E DAS DISCUSSÕES

Art. 6º. As reuniões do Conselho obedecerão à seguinte ordem:
I. Leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior;
II. Comunicação da Presidência;
III. Apresentação, pelos conselheiros, de comunicações de cada segmento;
IV. Relatório das correspondências e comunicações, recebidas e expedidas;
V. Ordem do dia, referente às matérias constantes na pauta da reunião.

DAS DECISÕES E VOTAÇÕES

Art. 7º. As decisões nas reuniões serão tomadas pela maioria dos membros
presentes.
Art. 8º. Cabe ao presidente o voto de desempate nas matérias em discussão e
votação.
Art. 9º. As decisões do Conselho serão registradas no livro de ata.

Regimento Interno do Conselho Municipal do FUNDEB de Quixabeira-BA.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: L8YLGKEJPFW/GUCJHA7MOG

Esta edição encontra-se no site: www.quixabeira.ba.gov.br

6

Quixabeira

Quarta-feira
24 de Julho de 2019
73 - Ano - Nº 1782

Art. 10. Todas as votações do Conselho poderão ser simbólicas ou nominais, a
critério do colegiado.
§ 1°. Os resultados da votação serão comunicados pelo presidente.
§ 2°. A votação nominal será realizada pela chamada dos membros do
Conselho.

DA PRESIDÊNCIA E SUA COMPETÊNCIA

Art. 11. O presidente e o vice-presidente do Conselho serão eleitos por seus
pares em reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar essas funções o
representante do Poder Executivo Municipal, conforme disposto no § 6º do art.
24 da Lei nº 11.494/2007.
Art. 12. A presidência poderá ser modificada mediante solicitação formal do
presidente em atividade aos pares do colegiado, originando assim, pleito para a
escolha de um novo membro do presidente.
Parágrafo Único. O presidente será substituído pelo vice-presidente em suas
ausências ou impedimentos.
Art. 13. Compete ao presidente do Conselho:
I. Convocar os membros do Conselho para as reuniões ordinárias e
extraordinárias;
II. Presidir, supervisionar e coordenar os trabalhos do Conselho, promovendo
as medidas necessárias à consecução das suas finalidades;
III. Coordenar as discussões e tomar os votos dos membros do Conselho;
IV. Dirimir as questões de ordem;
V. Expedir documentos decorrentes de decisões do Conselho;
VI. Aprovar “ad referendum” do Conselho, nos casos de relevância e de
urgência, matérias que dependem de aprovação pelo colegiado;
VII. Representar o Conselho em juízo ou fora dele.

DOS MEMBROS DO CONSELHO E SUAS COMPETÊNCIAS

Art. 14. A atuação dos membros do Conselho do FUNDEB, de acordo com § 8º
do art. 24 da Lei nº 11.494/2007:

I - Não será remunerada;
II - É considerada atividade de relevante interesse social;
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III - Assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações
recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de
conselheiro, e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem
informações; e
IV - Veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e
diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato:
a) exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa, ou
transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;
b) atribuição de falta injustificada ao serviço, em função das atividades do
conselho; e
c) afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do
término do mandato para o qual tenha sido designado
V - Veda, quando os conselheiros forem representantes de estudantes em
atividades do conselho, no curso do mandato, atribuição de falta injustificada
nas atividades escolares.
Art. 15. Perderá o mandato o membro do Conselho que faltar a quatro reuniões
consecutivas ou a seis intercaladas durante o ano.
Art. 16. Compete aos membros do Conselho:
I. Comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias;
II. Participar das reuniões do Conselho;
III. Estudar e relatar, nos prazos estabelecidos, as matérias que lhes forem
distribuídas pelo presidente do Conselho;
IV. Sugerir normas e procedimentos para o bom desempenho e funcionamento
do Conselho;
V. Exercer outras atribuições, por delegação do Conselho.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 17. As decisões do Conselho não poderão implicar em nenhum tipo de
despesa.
Art. 18. Eventuais despesas dos membros do Conselho, no exercício de suas
funções, serão objeto de solicitação junto à Secretaria Municipal de Educação,
comprovando-se a sua necessidade, para fins de custeio.
Art. 19. Este Regimento poderá ser alterado em reunião extraordinária,
expressamente convocada para esse fim, e por deliberação de 2/3 (dois terços)
dos membros do Conselho.
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Art. 20. O Conselho, caso julgue necessário, definirá os relatórios e os
demonstrativos orçamentários e financeiros que deseja receber do Poder
Executivo Municipal.
Art. 21. O Conselho poderá, sempre que julgar conveniente, conforme
Parágrafo Único do art. 25 da Lei nº 11.494/2007:
I - apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e
externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos
demonstrativos gerenciais do Fundo;
II - por decisão da maioria de seus membros, convocar o Secretário de
Educação competente ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos
acerca do fluxo de recursos e a execução das despesas do Fundo, devendo a
autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 (trinta) dias;
III - requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos referentes a:
a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e serviços custeados
com recursos do Fundo;
b) folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais deverão
discriminar aqueles em efetivo exercício na educação básica e indicar o
respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam
vinculados;
c) convênios com as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas
sem fins lucrativos e conveniadas com o poder público;
d) outros documentos necessários ao desempenho de suas funções;
IV - realizar visitas e inspetorias in loco para verificar:
a) o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições
escolares com recursos do Fundo;
b) a adequação do serviço de transporte escolar;
c) a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com
recursos do Fundo.
Art. 22. Nos casos de falhas ou irregularidades, o Conselho deverá solicitar
providências ao chefe do Poder Executivo e, caso a situação requeira outras
providências, encaminhar representação à Câmara Municipal, ao Tribunal de
Contas do Município/Estado e ao Ministério Público.
Art. 23. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação deste
Regimento serão solucionados por deliberação do Conselho, em qualquer de
suas reuniões, por maioria de seus membros presentes.

Quixabeira-BA, 22 de agosto de 2017.
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___________________________________________
ORLEÂNGELA KELLY LIMA RIOS ARAÚJO
Presidente do Conselho do FUNDEB

CONSELHEIROS:
ELIZANGELA DE ALMEIA LOPES REIS
MATHEUS SANTOS DE CARVALHO
MARIA ARLETE DA SILVA RODRIGUES
ALLEN DA CRUZ SOUSA
GILDECI SILVA SOUSA DOS SANTOS
EDNA LIMA ANSELMO
GILVANCLÉIA MENDES GONÇALVES SILVA
MARIA DA SILVA ALVES
RENIVALDO SOUSA GONÇALVES
WELITON SOUSA SILVA
VANUSA SILVA DE OLIVEIRA
GEUSA SOUSA RIBEIRO
CLAUDIANE DA SILVA TRIDADE
ANTONIO GONÇALVES DA SILVA
CARMEN SILVA PEIXOTO DE OLIVEIRA
EINAVIRAM AUTO ARAUJO
DULCINEIDE OLIVEIRA SOUSA
EVÂNIA DE LIMA OLIVEIRA
GRACIENE MAXIMIANA SILVA
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