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 DADOS DO EDITAL                                            Camaçari, 05 de fevereiro de 2020. 
 
PREGÃO N° 029/2020 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 

I - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
00084.11.07.611.2020 
 

II – DATA, HORA E LOCAL PARA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: 
Data:  18/02/2020 – 09h00min. 
Local: Auditório da Coordenação de Material e Patrimônio da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na 

Av. Francisco Drummond, s/n.º, Prédio da Secretaria de Educação, térreo, Centro Administrativo, 
Camaçari, Bahia. 

 

III – OBJETO DA LICITAÇÃO: 
Contratação de empresa especializada para serviços de transporte e logística na distribuição das Cestas de 
Páscoa e Peixes Congelados aos beneficiários cadastrados pelo serviço social da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania do Município de Camaçari. 

IV – PRAZOS: 
a) VIGÊNCIA: A vigência do contrato será de 90 (noventa) dias, contados a partir da assinatura do mesmo. 

O prazo deste contrato poderá ser aumentado ou reduzido mediante Termo Aditivo, obedecendo aos 
limites legais, do art. 57 e art. 65 da Lei Federal n. º 8.666/93 e alterações posteriores. 

 
b) ENTREGA: Conforme Anexo I – Termo de Referencia do Edital. 
 
c) EXECUÇÃO: Os serviços deverão ser realizados das 8 horas do dia 27 de março de 2020 e finalizados às 

8 horas do dia 01 de abril de 2020. 
 

V – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Projeto/Atividade: 4045; Elemento de Despesa: 33903900; Fonte: 0100000 
 

VI - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente 
atestada, referente aos serviços efetivamente prestados. 
 

VII – LOCAIS DE ENTREGAS: 
Locais determinados no Anexo I – Termo de Referência do Edital 
 

VIII – ANEXOS:  
Anexo I  Termo de Referência; 
Anexo II  Modelo de Proposta de Preços; 
Anexo III Modelo de Carta de Credenciamento;  
Anexo IV  Modelo de Declaração de Atendimento Às Condições de Habilitação;  
Anexo V  Minuta do Contrato;  
Anexo VI  Modelo de Dados para assinatura do Contrato;  
Anexo VII  Modelo de Declaração de cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;  
Anexo VIII Modelo de Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte; 
 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, designada 
pelo Decreto Municipal n.º7261/2020, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação 
na modalidade PREGÃO, na forma presencial, tipo menor preço, de acordo com as condições estabelecidas 
neste edital e seus anexos. 
 

OS INTERESSADOS DEVERÃO ACOMPANHAR AS MENSAGENS REFERENTES A ESTA LICITAÇÃO (RESPOSTAS A 
QUESTIONAMENTOS, IMPUGNAÇÕES, RECURSOS, ETC.) NO PORTAL DE COMPRAS DE CAMAÇARI 
(WWW.CAMACARI.BA.GOV.BR), SENDO EXCLUSIVOS RESPONSÁVEIS PELO ÔNUS DECORRENTE DA PERDA DE 
NEGÓCIOS DIANTE DA INOBSERVÂNCIA DE QUAISQUER MENSAGENS EMITIDAS PELO PORTAL. 
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1. REGÊNCIA LEGAL 
 

1.1 Lei Federal 10.520/02; 
1.2 Decreto Municipal 4.071/05; 
1.3 Lei 8.666/93 na sua atual redação, subsidiariamente; 
1.4 Lei Municipal n.º 803/2007; 
1.5 Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações posteriores; 
1.6 Lei Federal 12.440/2011. 

 
2.  TIPO 
 

2.1 Menor Preço global. 
 
3. OBJETO 
 

3.1 Indicado no campo III - Dados do Edital, quantificado e especificado no Anexo I deste Edital. 
 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

4.1 Poderão participar do processo os interessados que atendam a todas as exigências contidas neste 
edital e seus anexos, e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.  
 

4.2 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se enquadre em 
uma ou mais das situações a seguir: 

 
a) Declarados inidôneos por ato da Administração Pública e Empresa Privada; 
b) Estejam sob falência, concordata, dissoluções ou liquidações; 
c) Reunidos sob forma de consórcio; 
d) Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pelo município de Camaçari, nas 

hipóteses previstas no art. 88 da Lei 8.666/93; 
e) Enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei 8.666/93; 
f) Tenham funcionário ou membro da Administração Municipal, mesmo subcontratado, como dirigente, 

acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, ou controlador ou 
responsável técnico, consoante o art. 9º da Lei 8.666/93. 

 
5. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 

5.1 O encaminhamento de propostas pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital. 

 
5.2 A apresentação de proposta implicará na plena aceitação por parte da proponente, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 

5.3 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome, assumindo 
como firmes e verdadeiras sua proposta e lances. 

 
6. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DA DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS 

CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO  
 

6.1  Os interessados, no dia, hora e local fixado no preâmbulo deste Edital, para a realização desta licitação, 
deverão apresentar os seus envelopes contendo as Proposta de Preços (Envelope nº 01) e os 
Documentos de Habilitação (Envelope n.º 02) devidamente fechados e indevassáveis, rubricados no seu 
fecho, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:  
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ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/2020– COMPEL 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 

ENVELOPE N.º 02 – HABILITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/2020– COMPEL 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 

 
7. Aberta à sessão, os interessados ou seus representantes, deverão apresentar: os envelopes contendo 

as Proposta de Preços (Envelope nº 01) e os Documentos de Habilitação (Envelope n.º 02), 
credenciamento conforme exigência do item 7 do edital, juntamente com a declaração dando ciência 
de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (modelo no Anexo IV deste edital), bem 
como  a comprovação de enquadramento como ME ou EPP, conforme subitem 7.4 do edital. 
 

8. A inversão do conteúdo dos envelopes acarretará na desclassificação ou inabilitação da licitante. 
 
7. CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES: 
 

7.1 O credenciamento, se houver, deverá ser entregue a comissão em separado, fora dos envelopes 01 e 
02, contendo identificação do credenciado ou procurador (nome completo, número de identidade e do 
CPF), dando poderes para a prática dos atos necessários e inerentes ao procedimento licitatório, em 
conformidade com a legislação em vigor, devidamente assinado pelo titular ou representante legal da 
licitante. 

 
7.1.1 Quando a licitante se fizer representar por sócio deverá apresentar os documentos abaixo 

relacionados em cópia autenticada ou cópia acompanhada do original: 
 

a) Cédula de identidade do sócio que estará representando a empresa na sessão; 
 
b) Contrato social da empresa devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão 

equivalente, comprovando tal situação.  
 

7.1.2 Quando a licitante se fizer representar por credenciado através de Carta de Credenciamento ou 
Procurador através de Procuração Particular, deverá apresentar cópia autenticada ou cópia 
acompanhada do original dos seguintes documentos: 
 
a) Cédula de identidade do credenciado que estará representando a empresa na sessão; 
 
b) Cédula de identidade do sócio que designou o credenciado ou procurador; 
 
c) Contrato social da empresa devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão 

equivalente. 
 
d) Carta de Credenciamento ou Procuração Particular, redigida em papel timbrado da licitante, 

com firma reconhecida, dando poderes para formular proposta de preços, ofertar lances e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. (Modelo no 
Anexo III deste edital). 

 
7.1.3 Quando o representante da licitante se fizer representar por Procuração Pública, além deste 

documento, deverá apresentar cópia autenticada ou cópia acompanhada do original da: 
 
a) Cédula de identidade do Procurador que estará representando a empresa na sessão. 

 
7.1.4 Quando a licitante se fizer representar por credenciado através de Carta de Credenciamento ou 

Procurador através de Procuração Particular, designado por Procurador através de 
substabelecimento além dos documentos elencados no subitem 7.1.2, deverá apresentar cópia 
autenticada ou cópia acompanhada do original da identidade de quem substabeleceu. 
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7.2  O representante legal da licitante que não se credenciar perante o (a) Pregoeiro (a) ficará impedido 
de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor 
recurso, de renunciar ao direito de interposição de recurso, enfim, de representar o licitante durante 
a reunião de abertura dos envelopes A - Proposta de Preços ou B - Habilitação relativa a este 
Pregão. 

 
7.2.1 Neste caso, o licitante ficará excluído da etapa de lances verbais e mantido o seu preço 

apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do 
menor preço. 

 
7.3 Não será admitida participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 
 
7.4 Será exigida, para fins de aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 

N.º 123/06 e alteração posterior, a comprovação de tal enquadramento, mediante a 
apresentação de um dos seguintes documentos: 

 
a)  Certidão Simplificada em nome da licitante, expedida pela Junta Comercial do Estado; 

 
c)  Declaração do próprio licitante, atestando, sob as penas da lei, o seu enquadramento como 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 

7.5 Não será aplicado o tratamento diferenciado às empresas que não atenderem ao disposto no 
subitem 7.4 deste edital. 

 
7.6  Uma vez entregue todas as credenciais, não será permitida a participação de licitantes retardatários, 

salvo se com isso, os presentes concordarem, expressamente e em unanimidade, devendo essa 
circunstância ficar consignada na Ata da Sessão. 

 
 
8. PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE N.º 1 
 

8.1 A proposta de preços deverá ser apresentada na forma do Anexo II deste ato convocatório, redigida 
em papel timbrado da licitante, por meio mecânico ou informatizado, de forma clara e inequívoca, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações contidas neste edital, 
assinada a última folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou representante legal da licitante, 
devidamente identificado, nela constando, obrigatoriamente: 

 
a) Razão Social, número do CNPJ, telefone/fax/mail/contato da empresa. 

 
b) O prazo de validade da proposta deverá ser no mínimo de 120 (cento e vinte) dias. 
 
c) Prazos de entrega conforme indicado no campo IV – Dados do Edital. 
 
d) Condições de pagamento conforme indicado no campo VI – Dados do Edital. 
 
e) Preço unitário e global, em moeda corrente nacional, com duas casas decimais. 
 
f) A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas 

necessárias para execução do objeto desta licitação, tais como: transporte; todos os custos com 
seus profissionais envolvidos na execução do objeto da licitação; tributos; emolumentos; 
contribuições sociais, fiscais e parafiscais; fretes para entrega de quaisquer produtos 
CIF/Camaçari; seguros; encargos sociais e trabalhistas; produtos de proteção individual e demais 
despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do 
objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito 
de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 
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8.3 Deverão ser apresentados juntamente com a proposta de preço os dados do 
representante legal, conforme modelo constante no anexo VI deste edital. Em caso de 
terceira pessoa que não o credenciado na sessão ou sócio, a licitante deverá apresentar 
dados do representante legal juntamente com a proposta. No caso de representação por 
procurador, deverá ser anexada a procuração com firma reconhecida em cartório, 
acompanhada da cópia autenticada da cédula de identidade do outorgante e do 
outorgado, dando poderes para o outorgado assinar Contrato. 

 

8.4 A falta de data e/ou rubrica na Proposta de Preços, somente poderá ser sanada pelo representante 

presente na sessão, desde que apresente documento com poderes para tanto. 
 

8.5 Nos preços unitários propostos deverão estar inclusos todos os custos com salários (inclusive as 

remunerações decorrentes da prestação serviço em horas extras por parte dos empregados da 

contratada), encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, gratificação, fardamento, alimentação, 

transporte de qualquer natureza, procedimentos de sinalização e segurança do seu pessoal, de 

equipamentos e de terceiros; a permanência de técnico de segurança responsável, organização de 

CIPA e todos os demais requisitos legais de segurança e medicina do trabalho administração, impostos, 

taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel 

cumprimento, pela contratada de suas obrigações, inclusive todos os custos com fornecimento de 

materiais e demais insumos das obras e serviços a serem realizados. 
 

8.6 O custo do transporte dos materiais para qualquer ponto do território do Município de Camaçari deverá 

estar contabilizado nas respectivas composições de preços unitários. 

 
8.7 Na formulação da proposta de preços a empresa deverá prever todas as despesas diretas ou indiretas, 

e custos relacionados com o fornecimento, quantitativos de pessoal, os turnos e as horas previstas, 

especialmente, os de natureza tributária, trabalhista e previdenciária. Administração não admitirá 

qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não considerados nos preços. 

 
8.8 Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando-se a 

condição de pagamento à vista, não devendo por isso, incluir qualquer custo financeiro para o período 

de processamento das faturas. 

 
8.9 A(o) Pregoeira(o) classificará ou não a proposta com base na aceitabilidade dos produtos ofertados. 
 

8.10 A licitante poderá incluir em sua proposta dados de caráter exclusivamente técnico sobre o produto 

ofertado, bem como informações que não constem em sua amostra, entretanto, necessárias ao 

julgamento objetivo, conforme especificações do mobiliário solicitado. 

 
8.11 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de 

pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 

8.12 Os tributos incidentes sobre a execução do serviço deverão ser levados em conta, na formulação da 

Proposta de Preços da CONTRATADA, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa 

avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade 

competente. 

 

8.13 Não será aceita cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se 

alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o 

objeto desta licitação, na forma da Lei. 
 

8.14 Não serão admitidas cotações de preços para produtos recondicionados ou recuperados sob qualquer 

forma. 
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9 DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO – ENVELOPE N.º 2 
 
9.3 Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que, 

por sua natureza, não contenham validade, e poderão ser apresentados em originais, por qualquer 
processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor da unidade que realizará o Pregão, 
ou publicação em órgãos da imprensa oficial, não sendo aceitos “protocolos” ou “solicitação de 
documento” em substituição aos documentos requeridos neste edital. 
 
9.3.1 As Certidões deverão ter a validade relativa à data de ocorrência do certame. Serão inabilitadas 

as licitantes que não atenderem a este disposto, salvo se convocados na ordem remanescente 
por força da desclassificação do arrematador do lote, que deverão ser relativa à data da 
convocação. 

 
9.4 Para habilitação nesta licitação será exigida a seguinte documentação: 

 
9.4.1 Habilitação Jurídica 
 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou inscrito, 

em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 

 
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
9.4.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista 
 

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da 
União, no âmbito da RFB e da PGFN abrangendo inclusive as contribuições sociais 
previstas nas alíneas “a” e “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho 
de 1991. 
 

b) Prova de regularidade com as fazendas municipal e estadual. 
 

c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da 
Certidão Negativa de Débito/CND. 

 
d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante 

apresentação de Certificado de Regularidade de Situação/CRF. 
 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com prazo de 
validade de 180 (cento e oitenta dias), contados da data de sua emissão, de acordo com a 
Legislação federal “Lei nº. 12.440, de 07 de julho de 2011”. 

 
 9.2.3    Qualificação Técnica 

 
a) Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01(um) atestado em nome da 
licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para desempenho de atividade 
pertinente e compatível com o objeto da licitação; 

 
a.1) Os atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando as seguintes informações da 
eminente: papel timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de 
quem assina o documento, bem como conter objeto, atividades desenvolvidas e período da 
contratação; 
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a.2) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da 
Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais participem 
sócios ou diretores da Concorrente. 
 

 
9.2.4 Qualificação Econômico-Financeira 

 
a) Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica. 

 
9.2.5 Declaração assinada pelo titular ou representante legal da licitante, devidamente 

identificado, de cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal (Vide modelo Anexo VII deste edital). 

 
9.2.6 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão 

válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 
 
9.2.7 A regularidade dos documentos exigidos no subitem 9.2.2 será confirmada a autenticidade 

por meio de consulta “on-line”. 
 
9.2.8 Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia 

autenticada ou ainda em cópia simples neste caso, mediante a apresentação dos originais, 
para conferência e autenticação. 

 
9.2.9 Os documentos referentes à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Qualificação 

Econômica e Financeira, poderão ser substituídos pelo Certificado de Registro Cadastral da 
Prefeitura Municipal de Camaçari (CADFOR), desde que apresentado dentro do prazo de 
validade, sendo necessário que os mesmos encontrem-se listados no CRC, caso contrário, o 
licitante fica obrigado a apresentá-los. 

 
9.2.10.  Se a licitante estiver participando da licitação com a documentação de habilitação da filial, 

deverá apresentar os documentos relativos à prova de regularidade com a Fazenda Federal, 
com a Seguridade Social e Certidão de Falência ou Concordata da sede da licitante. 

 
10. SESSÃO DO PREGÃO 
 

10.1 A sessão do pregão será realizada em local, data e horário indicados no campo II – Dados do Edital, 
sendo recomendável a presença dos participantes 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para a 
sua abertura, e desenvolver-se-á de acordo com o roteiro estabelecido neste Capítulo. 

 
10.2 Abertura da sessão pelo (a) Pregoeiro (a), após o que, não mais serão admitidos novos proponentes. 
 
10.3 Identificação e credenciamento de 01 (um) representante por empresa, na forma do item 07 deste 

Edital.  
 
10.4 Os documentos de credenciamento serão solicitados pelo (a) Pregoeiro (a) e serão analisados e 

passarão a compor o processo. 
 
10.4.1 Não serão aceitos credenciamentos que desatendam as exigências contidas no item 07 deste 

edital. Nesse caso, a licitante participará da licitação tendo seu valor global registrado, porém 
não poderá participar da disputa por lances, nem se manifestar durante a sessão.  

 
10.5 Recolhimentos dos envelopes n.º 01 – Proposta de Preço e n.º 02 - Documentos de Habilitação. 
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10.6 Análise das propostas, considerando, para fins de apuração do menor preço, os custos acessórios e 
encargos tributários incidentes sobre o preço para os serviços, e a sua aceitabilidade quanto ao objeto 
e valor, devendo o (a) Pregoeiro (a) decidir motivadamente a respeito para: 

 
10.6.1 desclassificação das propostas que estejam em desacordo com o solicitado no Edital ou; 
 
10.6.2 classificação das propostas que estejam em consonância com o exigido. 

 
10.7 O (A) Pregoeiro (a) poderá solicitar ao licitante correção de erros materiais irrelevantes na forma do 

subitem 11.6 deste edital. 
 

10.8 Indicação dos licitantes que participarão da rodada de lances verbais. 
 

10.8.1 Da rodada de lances verbais participará o licitante que ofertar o menor preço e todos os demais 
cujas propostas de preços situarem-se no limite de até 10% (dez por cento) acima do menor 
preço. 

 
10.8.2 Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, na 

rodada de lances verbais participarão as empresas ofertantes das 03 (três) melhores 
propostas, quaisquer que tenham sido os preços oferecidos. 

 
10.9  A convocação para a oferta de lances, pelo (a) Pregoeiro (a), terá como referencial os valores 

ofertados, iniciando-se com a empresa ofertante do maior preço e finalizando com a ofertante do 
menor preço, devendo o lance ofertado cobrir o de menor preço. O primeiro lance verbal da sessão 
deverá cobrir o valor da proposta escrita de menor preço. A cada nova rodada será efetivada a 
classificação momentânea das propostas, que definirá a sequência dos lances seguintes. 

 
10.9.1  O licitante que não apresentar seu lance na forma indicada no subitem 10.9, quando 

convocado pelo (a) Pregoeiro (a), será excluído da etapa de lances verbais e será mantido 
o último preço apresentado para efeito de ordenação das propostas. 

 
10.10  Ordenamento das empresas por preço. 
 
10.11  Negociação direta com o proponente de menor cotação, para a obtenção de melhor preço, se for o 

caso. 
 
10.12  Abertura do envelope nº. 02 do arrematador do lote constatando o atendimento pleno às exigências 

editalícias, será habilitada e declarada vencedora. 
 
10.13  Se a licitante arrematadora do lote desatender às exigências de habilitação, o (a) Pregoeiro (a) 

examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do 
proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta 
que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do 
certame; 

 
10.14 Vistos e rubricas, pelo (a) Pregoeiro (a), pela equipe de apoio e pelos representantes das empresas 

participantes, em todas as propostas, documentos de habilitação do vencedor e nos envelopes de 
habilitação remanescentes; 

 
10.15  Manifestação dos demais licitantes quanto à intenção de recorrer, devidamente motivada, se houver 

manifestação positiva nesse sentido; 
 
10.16 Fechamento e assinatura da ata da reunião pelo (a) Pregoeiro (a), pela equipe de apoio e pelos 

representantes dos licitantes; 
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10.17  No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas 
todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda da 
equipe de apoio da COMPEL e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, 
na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 

 
10.18 Os envelopes que não forem abertos durante a sessão, por qualquer motivo, ficarão retidos sob a 

guarda da Comissão, salvo se a licitante tiver sua proposta desclassificada e o seu representante, 
depois de declarado o vencedor para os lotes os quais tenha apresentado proposta, não manifestar a 
intenção de recorrer da decisão do (a) Pregoeiro (a), neste caso os envelopes serão devolvidos na 
sessão e registrado em Ata. 

 
 
11.  CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 
11.1 Para julgamento será adotado o critério de menor preço global, observados os prazos para 

fornecimento, as especificações técnicas e demais condições definidas neste Edital. 
 

11.1 A classificação das propostas será por ordem crescente, a partir da mais vantajosa, considerando-
se os critérios estabelecidos neste Edital. 

 
11.2 Ocorrendo divergência entre os valores unitários e totais prevalecerá o valor unitário. Os valores 

unitários deverão ser arredondados e apresentados com no máximo 02 (duas) casas decimais. 
 
11.3 Os valores totais deverão ser arredondados e apresentados com no máximo 02 (duas) casas 

decimais. 
 
11.4 Serão desclassificadas as propostas que: 
 

a) Estejam em desacordo com o solicitado no Edital, e que não possibilite a aplicação do 
disposto no subitem 11.4 deste edital. 
 

b) Apresentarem divergência entre os quantitativos da planilha da licitante e a planilha do 
Município. 
 

c) Não atenderem a(s) diligência(s) solicitada(s) pela comissão, inclusive as constantes no 
subitem 11.4 deste Edital. 

 
d) Que deixarem de atender a quaisquer das condições contidas no edital, omissão, 

irregularidade ou defeitos que dificultem o julgamento objetivo. 
 
12. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
12.1 A Adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo (a) Pregoeiro (a) sempre que não 

houver recurso. 
 
12.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Superior e só poderá ser realizada 

depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo (a) Pregoeiro (a) ou, quando houver 
recurso, pela própria Autoridade Superior. 

 
13. INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 
13.1 Homologada a licitação pela Autoridade Superior, o Município de Camaçari convocará o proponente 

vencedor para assinar o Contrato, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da 
convocação. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 
proponente vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo 
órgão comprador. 
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13.2 Havendo recusa da licitante vencedora em atender a convocação no prazo mencionado no item 
anterior é facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para assinar o Contrato ou revogar a licitação. Contudo, antes de tal convocação, deverão ser 
examinados os seus documentos habilitatórios, que deverão atender as exigências editalícias. 

 
13.3  Não é permitida subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, da execução do objeto 

desta licitação sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 
 
13.4 No ato da contratação, o proponente vencedor deverá apresentar documento de procuração 

devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a retirar a nota de empenho, em 
nome da empresa. 

 
13.5  A licitante obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e dentro 

do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação, e as supressões resultantes de 
acordo celebrados entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

 
14. ENTREGA DOS PRODUTOS 
 

14.1  A entrega dos produtos deverá ser efetuada no prazo estabelecido no item VII – Dados do edital, 
mediante conferência obrigatória pela Comissão de Recebimento da CONTRATANTE, se estiver de 
acordo com as especificações da Proposta de Preços e do Termo de Referência deste instrumento. 

 
14.2  Correrá por conta da CONTRATADA, toda e qualquer despesa com ensaios, testes, laudos e 

demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto deste 
instrumento. 

 
14.3  A CONTRATADA deverá a corrigir, remover ou substituir totalmente às suas expensas, os produtos 

e/ou serviços os quais se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no total ou em parte com 
o objeto desta licitação. 

 
14.4 Correrão por conta da CONTRATADA, toda e qualquer despesa com ensaios, testes, laudos e 

demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto deste 
instrumento.  

 
15. PAGAMENTO 

 
15.1 O pagamento será realizado pela CONTRATANTE nas condições indicadas no campo VI – Dados do 

Edital. 
 
15.2 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o 

decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em 
que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira. 

 
15.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso 
gere direito a reajustamento de preço. 

 
16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

16.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA estão elencadas na Cláusula Sétima – 
Minuta do Contrato, e fazem parte deste edital, independente de transcrição. 

 
17. RESILIÇÃO 
 

17.1 Por conveniência da Administração Municipal, devidamente motivada. 
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18. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
18.1 Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, as quais 

prevalecerão até a vigência das garantias previstas na Legislação. 
 

18.2 A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações contratuais, às 
penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 com alterações posteriores, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal. 
 

19. SANÇÕES 
 

19.1 Ao LICITANTE que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, será aplicada a seguinte sanção, 
graduada conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio 
processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório: 

 
19.1.1 Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 

(cinco) anos quando: 
 

a) Não celebrar o contrato; 
b) Deixar de entregar documentação exigida para o certame; 
c) Apresentar documentação falsa; 
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
e) Não mantiver a proposta; 
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
g) Comportar-se de modo inidôneo; 
h) Cometer fraude fiscal. 

 
19.2  Ao CONTRATADO estará sujeito à aplicação das seguintes penalidades, após regular apuração pelo 

descumprimento parcial ou total dos compromissos assumidos: 
 

19.2.1 Advertência sempre que forem constatadas infrações leves. 
 

19.2.2  Multa por atraso imotivado na execução do objeto, nos prazos abaixo definidos: 
 

a)  até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor global do contrato; 
 
b)  superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota de 

empenho ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor global do contrato; 
 

c)  superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho 
ou documento correspondente: 20% sobre o valor global do contrato. 

 
19.2.3 Suspensão nos prazos abaixo definidos: 

 
a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 (quinze) 

dias; 
 
b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, 

no âmbito da Administração Pública Municipal. 
 

19.2.4 Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor global do contrato, a depender do 
prejuízo causado à Administração Pública Municipal, quando: 

 
a)  não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato: multa 

de 10% a 20%; 
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b)  paralisar a entrega do objeto contratado, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração: multa de 10% a 20%; 

 
c)  adulterar ou alterar substancias e características físicas do objeto contratado: multa de 

20%; 
 
d)  entregar, como em bom estado ou verdadeiro, objeto contratado falsificado, furtado, 

deteriorado ou danificado: multa de 20% e rescisão contratual; 
 
e)  executar o objeto do contrato de forma que venha causar quaisquer danos à Contratante 

e/ou a terceiros: multa de 20%. 
 
19.3 A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em 

vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o 
cumprimento da penalidade que lhe foi imposta. 

 
19.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, por até 05 

(cinco) anos, quando o licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no subitem 19.2.3 
e 19.2.4. e/ou enquanto perdurarem os motivos determinantes de qualquer punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 
prazo da penalidade aplicada. 

 
19.5 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou 

serão deduzidas do valor correspondente ao valor global do contrato, após prévio processo 
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério 
da Secretaria Municipal da Administração. 

 
19.6 Caso o somatório das multas seja superior ao valor do contrato, o contratado responderá pela sua 

diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, 
ainda, cobrada judicialmente. 

 
19.7 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da 

infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não 
impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato. 

 
19.8 As sanções previstas no item 19 deste edital são de competência exclusiva do titular da Secretaria 

Municipal da Administração, permitida a delegação para a sanção prevista no subitem 19.2.1, 
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de 
vistas. 

 
19.9 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 

após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da 
notificação administrativa à Contratada, sob pena de multa. 

 
 

20. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 
 

20.1 Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital de Pregão, perante a Prefeitura Municipal de 
Camaçari, aquele que não protocolar na Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
(horário de atendimento das 8h às 14h), até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da 
sessão do pregão, apontando as falhas e irregularidade que o viciou. 

 
20.2 Apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a caracterizará 

como recurso, recebendo tratamento como mera informação. 
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20.3 Dos demais atos relacionados com o pregão, o recurso dependerá de manifestação do licitante ao 
final da sessão pública, fazendo constar em ata a sua intenção de interpor recurso com a síntese 
das suas razões, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar memoriais 
relacionados à intenção manifestada, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar ao término daquele 
prazo, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 
20.3.1 O recurso deverá ser protocolado na Comissão Central Permanente de Licitação – 

COMPEL, dirigida a (o) Pregoeira (o), no endereço: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI - COMPEL – RUA FRANCISCO DRUMOND, S/N°, CENTRO 
ADMINISTRATIVO, PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TÉRREO, CAMAÇARI, 
BAHIA, CEP.: 42.800-970, no horário de atendimento das 8h às 14h. 

 
20.4 A falta de manifestação motivada e imediata importará a preclusão do direito de recurso. 
 
20.5 Não serão aceitos como recursos às alegações e memoriais que não se relacionem às razões 

indicadas pelo licitante na sessão pública. 
 
20.6 O recurso contra decisão do (a) Pregoeiro (a) não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 

importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
20.7 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos subscritos por representante não habilitado 

legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 
 
20.8 Não serão conhecidos impugnações e recursos que forem enviados por fax ou e-mail. 

 
21.  TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS MICRO-EMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE (LEI COMPLEMENTAR N.º 123/06 e alteração posteriores) 
 
21.1 Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), devidamente 

identificadas nos termos do art. 72 da Lei Complementar n.º 123/06 e alterações posteriores, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição. 

 
21.1.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 
for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Comissão 
de Licitação, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
 

21.1.2 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 21.1.1, implicará na 
inabilitação do licitante e decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
21.1.2.1 Na ocorrência da hipótese prevista no dispositivo anterior, será facultado à 

Comissão de Licitação declarar vencedor do certame o licitante, efetivamente 
habilitado, que tenha apresentado a melhor proposta, ou revogar a licitação.  

 
21.2 Em caso de empate entre as propostas apresentadas será assegurada, como critério de 

desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.  
 

21.2.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada. 

 
21.3. Para efeito do disposto no item 21.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
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a)  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;  

 
b)  não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da 

alínea “a”, serão convocadas as microempresa ou empresas de pequeno porte remanescentes 
que porventura se enquadrem na hipótese do item 21.2.1, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito;  

 
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no item 21.2.1, será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 
21.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 21.3, o objeto licitado será adjudicado 

em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 

21.5. O disposto nos itens 21.2 e 21.3 somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
21.6. Independente do disposto nos itens 21.2 e 21.3, a microempresa ou empresa de pequeno porte 

mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

 
22. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

22.1 Ao participar da licitação, a licitante declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de qualquer 
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre si e os responsáveis 
pela licitação, querem direta ou indiretamente. 

 
22.2 A apresentação de proposta a esta licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos 

deste edital e seus anexos. 
 
22.3 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Prefeito Municipal 

revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente, 
comprovado ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e 
fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. 

 
22.4 É facultado ao (a) Pregoeiro (a) ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover 

diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
22.5 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 

determinado pelo (a) Pregoeiro (a), sob pena de desclassificação / inabilitação. 
 
22.6 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, 

desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua proposta. 
 
22.7 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a 
segurança da contratação. 

 
22.8 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por 

qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário 
Oficial do Município e preferencialmente no Portal de Compras do Município. 

 
22.9 São de responsabilidade exclusiva da licitante as informações relativas a endereço, telefone e fax, bem 

como a modificação dos mesmos no curso da licitação, dando-se por intimada em caso de eventual 
tentativa frustrada de comunicação. 
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22.10 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo (a) Pregoeiro (a) com base na legislação 

vigente. 
 
22.11 A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital. 
 
22.12 Quaisquer esclarecimentos e informações sobre este edital poderão ser feitos à Comissão Central 

Permanente de Licitação – COMPEL, através do telefone/fax (71)3621-6655/6880, até 48 horas 
antes da sessão. 

 
22.13 Fica designado o foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia – Brasil, para julgamento de 

quaisquer questões judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

 
Camaçari – Bahia, 05 de fevereiro de 2020. 
 
______________________________ 
Aline Oliveira da Silva Almeida 
Pregoeira da COMPEL  
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PREGÃO Nº 029/2020 (PRESENCIAL) - COMPEL 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

Contratação de empresa especializada para serviços de transporte e logística na distribuição das Cestas de 
Páscoa e Peixes Congelados aos beneficiários cadastrados pelo serviço social da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania do Município de Camaçari. 

2. DA JUSTIFICATIVA  

O Município de Camaçari, visando proporcionar uma melhor condição alimentar nas comemorações de Páscoa, 
realizará a distribuição das Cestas de Páscoa e Peixes Congelados às famílias carentes cadastradas no 
Município, nos programas: Bolsa Família; BPC - Benefício da Prestação Continuada, acompanhados e 
cadastrados pelos CRAS; CRAS (Centro de Referência de Assistência Social); CONVIVER (Centro de 
Convivência da Pessoa Idosa); Casa da Criança; CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social); Centro POP (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua), e; CRAM 
(Centro de Referência de Atendimento à Mulher). Ocorre que a distribuição será realizada nos diversos bairros, 
povoados e distritos do Município (Sede e COSTA DE CAMAÇARI), necessitando, portanto, de uma estrutura 
especial para fazer chegar todas as Cestas de Páscoa e os Peixes Congelados em todos os pontos de 
distribuição, onde as famílias cadastradas efetuarão as retiradas. A contratação do serviço tem por finalidade 
ofertar o suporte logístico necessário para a distribuição das Cestas de Páscoa e os Peixes Congelados nos 
diversos bairros, povoados e distritos do Município de Camaçari, onde os beneficiários efetuarão a retirada.  

3. REGÊNCIA LEGAL  

a) Lei n º 10.520/02; 
b) Lei Federal nº 8.666/93 na sua atual redação, subsidiariamente; 
c) Lei Municipal nº 803/2007; 
d) Lei Complementar nº 123/2006.  

 

4. PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO  

4.1. A vigência do contrato será de 90 (noventa) dias, contados a partir da assinatura do mesmo. O prazo deste 
contrato poderá ser aumentado ou reduzido mediante Termo Aditivo, obedecendo aos limites legais, do art. 57 e 
art. 65 da Lei Federal n. º 8.666/93 e alterações posteriores. 

4.2. Os serviços deverão ser executados de 27 de março de 2020, à partir das 8:00, até 01 de abril de 2020, até 
às 8:00 horas, conforme roteiro de serviço. Os serviços serão realizados no Município de Camaçari, nos locais e 
quantidades indicadas neste Termo de Referência e Ordem de Serviço.  

5. VALOR GLOBAL ESTIMADO  

5.1. O valor estimado para esta contratação é de  R$ 304.599,92 (Trezentos e Quatro Mil, Quinhentos e Noventa 
e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos).  

6. DETALHAMENTO DO SERVIÇO  

6.1. O fornecimento dos serviços será efetuado mediante conferência obrigatória pelos responsáveis do 
recebimento da CONTRATANTE e deverá estar de acordo com as especificações da Proposta de Preços e com 
este Termo de Referência. 

6.1.1. Os veículos ficarão à disposição da comissão responsável pela entrega das Cestas de Páscoa e Peixes 
Congelados, conforme a seguir: 

6.1.2. No dia 27/03/2020, às 08:00 da manhã, todos os caminhões, empilhadeiras e transpaleteiras solicitados 
por meio de Ordem de Serviço ou documento similar, devem estar disponíveis, no PONTO DE 
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ABASTECIMENTO (ESPAÇO CAMARI 2000, Camaçari, Bahia), para recebimento e carregamento da carga de 
Cestas de Páscoa e de Peixes Congelados que chegarão nos caminhões dos fornecedores. Neste dia, haverá a 
transferência dos produtos dos caminhões dos fornecedores das Cestas de Páscoa e dos Peixes Congelados 
para os caminhões contratados para fazer a entrega nos PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO. Depois de carregados 
ficarão no ESPAÇO CAMAÇARI 2000 até saída para entrega nos respectivos pontos de distribuição. A 
CONTRATADA deverá disponibilizar os equipamentos e auxiliares de carga e descarga necessários para 
efetuar o carregamento e descarregamento dos seus caminhões com as cargas de Cestas de Páscoa e Peixes 
Congelados. 

6.1.3. No dia 28/03/2020, os caminhões carregados com as Cestas de Páscoa e os Peixes Congelados deverão 
estar nos pontos de entrega, impreterivelmente, às 06 horas da manhã, nas localidades na SEDE do Município. 
A partir das 17hs, estes caminhões devem retornar ao PONTO DE ABASTECIMENTO para recebimento e 
carregamento da carga de Cestas de Páscoa e Peixes Congelados que serão distribuídas no dia seguinte. 

6.1.4. No dia 29/03/2020, os caminhões carregados com as Cestas de Páscoa e os Peixes Congelados deverão 
estar nos pontos de entrega, impreterivelmente, às 06 horas da manhã, nas localidades da COSTA DE 
CAMAÇARI e nos PONTOS INTINERANTES que foram programados para o domingo. A partir das 17hs, estes 
caminhões devem retornar ao PONTO DE ABASTECIMENTO para que a carga não retirada seja repassada 
aos caminhões destinados à distribuição nos dias seguintes. 

6.1.5. Nos dias 30/03/2020 e 31/03/2020, impreterivelmente, às 08 horas da manhã, haverá a redistribuição das 
Cestas de Páscoa e Peixes Congelados não retirados no prazo, para isto serão disponibilizados 01 (um) 
caminhão baú carga seca com capacidade para 12 toneladas de carga e 01 (um) caminhão baú frigorífico com 
capacidade para 12 toneladas de carga. Após carregados, os caminhões ficarão à disposição até as 8 horas da 
manhã do dia 01 de abril de 2020, no Banco de Alimentos, localizado na Av. Radial C - Centro, Camaçari ? BA. 

6.1.6. Quando os caminhões, tipo baú frigorífico, depois de carregados com a carga de Peixes Congelados, 
chegam aos pontos de distribuição, precisam esperar durante horas para serem completamente descarregados. 
Durante esse tempo, as portas do baú refrigerado são abertas e fechadas diversas vezes, por isso é essencial 
que, durante esse período, os equipamentos de refrigeração fiquem ligados a uma fonte de eletricidade ou 
diesel. Para realizar o abastecimento de eletricidade desses caminhões serão disponibilizados quadros de 
tomadas, permitindo que a carga se mantenha refrigerada e chegue ao seu destino no estado ideal. 

6.1.7. Durante a organização da carga dentro do baú frigorifico, deve-se evitar empilhar as caixas com Peixes 
Congelados de forma que não permita a circulação do ar. É necessário deixar um espaço mínimo para 
circulação do ar congelado. 

6.1.8. Transportar e armazenar perecíveis requer cuidados, principalmente no caso do transporte a longas 
distâncias. O objetivo da refrigeração dos baús é manter os produtos abaixo de uma temperatura máxima 
admissível, de forma a não permitir a deterioração manter, assim, a qualidade dos mesmos. Caso haja elevação 
da temperatura, esta faz com que o tempo total de conservação inicialmente previsto diminua. A temperatura de 
conservação deve, portanto, ser mantida durante todo o transporte no caso de produtos congelados, o 
congelamento/descongelamento não controlado traduz-se em uma diminuição da sua qualidade. A cadeia de 
frios compreende um processo de armazenamento, conservação, distribuição, transporte e manipulação dos 
produtos, com o controle da baixa temperatura. Uma falha nessa cadeia pode comprometer a qualidade dos 
produtos, pois as velocidades das reações químicas, bioquímicas e microbiológicas são relacionadas 
diretamente com a temperatura. Portanto, manter a temperatura adequada é essencial para a qualidade do 
produto. A NBR 14701 ?ABNT ??Transporte de Produtos Alimentícios Refrigerados - Procedimentos e Critérios 
de Temperatura? (ABNT, 2001) estabelece os procedimentos e critérios de temperatura para o transporte de 
produtos alimentícios refrigerados (resfriados ou congelados), do início até a estocagem, carga, deslocamentos 
e descarga, visando garantir a integridade e preservar sua qualidade inicial até a recepção do destinatário. 
Esses procedimentos são aplicados ao produto com temperatura especificada, exigindo o conhecimento do 
embarcador/expedidor e seguida rigorosamente pelo transportador, para que o transporte ocorra até o destino 
final em condições estáveis. Entre os desafios logísticos, os equipamentos para esse tipo de transporte devem 
contar com elevado grau de confiabilidade.  Uma falha nesses veículos pode ser crucial para a perda de 
toneladas de alimentos. 
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6.1.9. Piso e assoalho do baú frigorífico - a escolha do tipo de piso e assoalho do baú carga seca ou baú 
frigorífico é determinada pelo tipo de operação, a mercadoria a ser transportada e como a mesma será 
carregada/descarregada. O piso e o assoalho do baú frigorífico e do baú carga seca deverão ser resistentes o 
suficiente para que o carro hidráulico ou transpaleteira manual, com capacidade de carga mínima de 1.200 kg 
possa movimentar os paletes dentro do baú sem o risco de que o piso ceda em algum ponto, como pode ocorrer 
com caminhões com piso e assoalho em compensado naval. Quando o processo é de carga e descarga 
manual, o piso mais utilizado pelo mercado é o piso em compensado naval, com 12mm de espessura (rodapé), 
15mm ou 16mm (indicado para veículos da linha leve) 18mm (necessários veículos da linha pesada). No 
entanto, o caso em questão trata-se de uma operação de carga /descarga com utilização de paleteiras ou 
carrinhos hidráulicos, onde esses pisos são vulneráveis. Para este último uso, indica-se as opções madeira tipo 
?macho e fêmea? ou aço tipo xadrez, ambos resistentes e bastante duráveis. 

6.1.10. Cuidados no manuseio da carga - em relação aos cuidados ao transportar itens dentro de um baú 
carga seca ou frigorifico, a distribuição da carga dentro do baú deve ser feita uniformemente para se ter uma 
boa distribuição do peso da carga nos eixos do veículo, evitando assim excesso de peso nos mesmos. 

6.1.11. As empilhadeiras deverão ser utilizadas para realizar a movimentação das mercadorias dos caminhões 
dos fornecedores para os caminhões da empresa contratada para realizar a logística de distribuição e para 
outros serviços no âmbito da operação. A CONTRATADA deverá coordenar o trabalho em conjunto dos 
operadores das empilhadeiras e dos responsáveis pela utilização das paleteiras para organização da carga de 
forma adequada e com segurança no interior dos baús.  

6.2. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES  

CARREGAMENTO DOS CAMINHÕES ENCARREGADOS DA DISTRIBUIÇÃO 

PERÍODO INICIAL PERÍODO FINAL 

AÇÃO 

DATA HORA DATA HORA 

27/03/2020 08:00 27/03/2020 17:00 
Carregamento das Cestas de Páscoa e dos Peixes 
Congelados para os caminhões que farão a distribuição no 
sábado. 

28/03/2020 18:00 29/03/2020 02:00 
Carregamento das Cestas de Páscoa e dos Peixes 
Congelados para os caminhões que farão a distribuição no 
domingo. 

29/03/2020 18:00 30/03/2020 00:00 
Repasse da carga das Cestas de Páscoa e dos Peixes 
Congelados não retirados para os caminhões que farão a 
redistribuição nos dias seguintes. 

OBS: O remanejamento dos produtos se dará no Espaço Camaçari 2000, situado na segunda travessa 
Emiliano Zapata, 227, Camaçari - BA, (em frente a Faculdade Metropolitana de Camaçari - FAMEC), 
onde os veículos já deverão estar disponíveis desde 27 de março, à partir das 8:00hs. 

  

DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS DE PÁSCOA E DOS PEIXES CONGELADOS AOS BENEFICIARIOS 

PERÍODO INICIAL PERÍODO FINAL 

AÇÃO 

DATA HORA DATA HORA 
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28/03/2020 06:00 28/03/2020 17:00 
Distribuição das Cestas de Páscoa e dos Peixes 
Congelados aos beneficiários da Sede agendados para 
sábado. 

29/03/2020 06:00 29/03/2020 17:00 
Distribuição das Cestas de Páscoa e Peixes Congelados 
aos beneficiários da COSTA DE CAMAÇARI e Pontos 
Itinerantes agendados para domingo. 

OBS: após as 17 hs, os caminhões retornam ao Espaço Camaçari 2000 para repassar as sobras aos 
caminhões que farão a redistribuição nos dias seguintes. 

  

REDISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS DE PÁSCOA E PEIXES CONGELADOS AOS BENEFICIARIOS 

PERÍODO INICIAL PERÍODO FINAL 

AÇÃO 

DATA HORA DATA HORA 

30/03/2020 08:00 31/03/2020 17:00 
Redistribuição das Cestas de Páscoa e dos Peixes 
Congelados não retirados no prazo. 

OBS: Após carregados, os caminhões ficarão à disposição no Banco de Alimentos, localizado na Av. 
Radial C - Centro, Camaçari. 

 6.3. DOS PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO  

6.3.1. As Cestas de Páscoa e os Peixes Congelados deverão ser distribuídos nos prazos, locais e quantitativos 
estimados a seguir:  

PONTOS FIXOS - SÁBADO - 28/03/2020 

ORD LOCAIS/SEDE ENDEREÇO 

QTDE DE 
CESTAS 
COMPLETAS 
POR PONTO DE 
ENTREGA 

1 
BAMUCA ? BANDA MARCIAL DE 
CAMAÇARI. 

Rua Bela Vista - Gleba B. 2.648 

2 
Escola Helena Celestino de 
Magalhães. 

AVENIDA DO CANAL, S/N, 
GRAVATÁ. 

1.400 

3 
Escola Municipal Alberto Ferreira 
Brandão. 

RUA FLOR DO CAMPO, S/N, GLEBA 
H. 

1.460 

4 Escola Felix Joaquim de Moraes. 
RUA CANÁRIO, S/N, CAMAÇARI DE 
DENTRO. 

1.332 

5 
CEMC - Centro de Educação 
Municipal de Camaçari. 

RUA ARACI, S/N, PHOC II. 983 
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6 
ESCOLA SONIA REGINA DE 
SOUZA. 

RUA DA FLECHA, S/N, PHOC III. 2.222 

7 
Escola Municipal Eustáquio Alves de 
Santana. 

Rua Bela Vista ? Parafuso. 500 

8 Escola Municipal Luís Pereira Costa. 
Travessa Nossa Senhora do Carmo ? 
Dois de Julho. 

1.647 

9 Escola Municipal Virginia Reis Tude. 
RUA PETROLINA, S/N, VERDE 
HORIZONTE. 

1.678 

10 
ESCOLA municipal PARQUE 
VERDE. 

Condomínio Rio da Prata ? Parque 
Verde. 

1.420 

11 
Centro Educacional Hildebrando Lima 
Filho. 

LOTEAMENTO PARQUE DAS 
MANGABAS ? Parque das 
Mangabas. 

907 

12 Centro Educacional Yolanda Pires. 
RUA PRINCIPAL, S/N, JARDIM 
LIMOEIRO. 

2.700 

13 Escola Municipal Santo Antônio. Rua da Praça ? Machadinho. 480 

14 ESCOLA DENISE TAVARES. Avenida Radial C ? Bomba. 1.631 

15 
Escola Municipal Professor Luís 
Rogério de Souza. 

Rua Abaré ? Gleba C. 937 

16 
ESCOLA JARDIM SANTO 
ANTONIO. 

LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO. 467 

17 Escola Laurita Souza Ribeiro. Avenida Radial A ? Derba. 1.220 

TOTAL 23.632 

   

PONTOS FIXOS - DOMINGO - 29/03/2020 

ORD LOCAIS/COSTA DE CAMAÇARI ENDEREÇO 

QTDE DE 
CESTAS POR 
PONTO DE 
ENTREGA 

01 
ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO DO 
MAR 

CAMINHO DO MAR, S/N, BARRA DE 
JACUÍPE. 

1.175 

02 
Escola Municipal Giltônia Pereira de 
Souza. 

Rua Parati, s/n, Volta do Robalo ? 
Arembepe. 

1.371 
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03 Centro Educacional Darcy Ribeiro. Rua das Flores ? Barra de Jacuípe. 880 

04 
ESCOLA COQUEIRO DE 
AREMBEPE. 

Rua Coqueiro de Arembepe ? 
Arembepe. 

400 

05 Escola Eliza Dias de Azevedo. Estrada de Buris - Vila de Abrantes. 1.175 

06 Centro Educacional Tancredo Neves. Rua Direita de Jauá ? Jauá. 460 

07 ESCOLA THOMAZ CAMILO. RUA DA MANGUEIRA, AREIAS. 475 

08 
Escola Municipal Américo Ferreira 
dos Santos. 

RUA FILOGÔNIO DE OLIVEIRA, S/N, 
BARRA DE POJUCA. 

1.400 

09 Escola Municipal Amélia Rodrigues. 
RUA SÃO BENTO, S/N, MONTE 
GORDO. 

1.300 

10 Escola Silvio Pereira Franco. 
Avenida Simara Ellery ? Catu de 
Abrantes. 

450 

11 
ESCOLA MACLINA MARIA DA 
GLÓRIA. 

Rua Direta do PHOC ? Buris de 
Abrantes. 

396 

12 ESCOLA FONTE DA CAIXA. 
Loteamento Fonte da Caixa ? Qd. 17 
? Fonte da Caixa. 

400 

TOTAL 9.882 

   

ENTREGAS ITINERANTES - DOMINGO - 29/03/2020 

ORD 
ENTREGA 
ITINERANTE/COSTA DE 
CAMAÇARI 

LOCALIDADES ATENDIDAS 

QTDE DE 
CESTAS POR 
PONTO DE 
ENTREGA 

01 ENTREGA ITINERANTE 1. 
Jordão, Lagoa Seca, Coqueiro de 
Monte Gordo e Cancelas. (Monte 
Gordo). 

124 

02 ENTREGA ITINERANTE 2. 
Guajiruns, Rua da Usina, Rua do 
Ouro, Rua Mauricio Lima e 
Itaipu. (Monte Gordo). 

255 

03 ENTREGA ITINERANTE 3. 
Alto da Mira, Rua do Palheiro, Rua do 
Lavra, Palheiro, Biriba, Capoeira Feia 
e Vargem da Meira. (Monte Gordo). 

152 

04 ENTREGA ITINERANTE 4. 
Fazenda Mucambo II - Sem 
Terra. (Monte Gordo). 

150 
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05 ENTREGA ITINERANTE 5. 
Jóia do Rio, Tiririca e Cachoeirinha, 
Itacimirim. (Barra do Pojuca). 

167 

06 ENTREGA ITINERANTE 6. 
Lôdo, Fazenda Cajazeira e 
Baratas. (Barra do Pojuca). 

150 

07 ENTREGA ITINERANTE 7. 

Cajazeiras de Abrantes, Água Fria, 
Maracaúbas, Pau Grande, Pau Sul, 
Sucupira, Rua do Leite, Terra Maior, 
Cordoaria, Sucupira.  (Vila de 
Abrantes) 

188 

08 ENTREGA ITINERANTE 8. Rancho Alegre. (Vila de Abrantes) 150 

09 ENTREGA ITINERANTE 9. 
Piabas, Açu da Capivara, Pau Brasil, 
Fazenda Estivas, Mesqueira, Couro 
Dantas.  (Arembepe). 

150 

TOTAL 1.486 

  

TOTAL GERAL 35.000 

  

6.4. DA ESPECIFICAÇÃO DOS CAMINHÕES, EMPILHADEIRAS E PALETEIRAS 

6.4.1. Os caminhões, empilhadeiras e transpaleteiras utilizados durante a operação logística deverão atender as 
seguintes especificações básicas e quantitativos estimados: 

LOTE ÚNICO 

Item Produto Qtd. Per Valor U.M Total 

1 

10310209702 - Caminhão cabine simples, equipado com baú tipo 
carga seca, destinado ao transporte de Cestas de Páscoa. 
Capacidade de carga mínima de 14 toneladas. Os serviços de 
transportes poderão ser prestados em estradas vicinais (estradas de 
terra batida), como em vias pavimentadas. Serão de 
responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas de 
combustível e motorista. 

7 2 R$ 2.533,33 Und. R$ 35.466,62 

Descrição: 

Caminhão cabine simples, equipado com baú tipo carga seca, destinado ao transporte de Cestas de Páscoa. 
Capacidade de carga mínima de 14 toneladas. Os serviços de transportes poderão ser prestados em estradas 
vicinais (estradas de terra batida), como em vias pavimentadas. Serão de responsabilidade da CONTRATADA 
todas as despesas de combustível e motorista. 

  

2 

10310209703 - Caminhão cabine simples, equipado com baú tipo 
carga seca, destinado ao transporte de Cestas de Páscoa. 
Capacidade de carga mínima de 12 toneladas. Os serviços de 
transportes poderão ser prestados em estradas vicinais (estradas de 
terra batida), como em vias pavimentadas. Serão de 
responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas de 
combustível e motorista. 

1 5 R$ 2.333,33 Und. R$ 11.666,65 

Descrição: 

Caminhão cabine simples, equipado com baú tipo carga seca, destinado ao transporte de Cestas de Páscoa. 
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Capacidade de carga mínima de 12 toneladas. Os serviços de transportes poderão ser prestados em estradas 
vicinais (estradas de terra batida), como em vias pavimentadas. Serão de responsabilidade da CONTRATADA 
todas as despesas de combustível e motorista. 

3 

10310209712 - Caminhão cabine simples, equipado com baú tipo 
carga seca, destinado ao transporte de Cestas de Páscoa. 
Capacidade de carga mínima de 12 toneladas. Os serviços de 
transportes poderão ser prestados em estradas vicinais (estradas de 
terra batida), como em vias pavimentadas. Serão de 
responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas de 
combustível e motorista. 

2 3 R$ 2.333,33 Und. R$ 13.999,98 

Descrição: 

Caminhão cabine simples, equipado com baú tipo carga seca, destinado ao transporte de Cestas de Páscoa. 
Capacidade de carga mínima de 12 toneladas. Os serviços de transportes poderão ser prestados em estradas 
vicinais (estradas de terra batida), como em vias pavimentadas. Serão de responsabilidade da CONTRATADA 
todas as despesas de combustível e motorista. 

  

4 

10310209713 - Caminhão cabine simples, equipado com baú tipo 
carga seca, destinado ao transporte de Cestas de Páscoa. 
Capacidade de carga mínima de 12 toneladas. Os serviços de 
transportes poderão ser prestados em estradas vicinais (estradas de 
terra batida), como em vias pavimentadas. Serão de 
responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas de 
combustível e motorista. 

1 1 R$ 2.333,33 Und. R$ 2.333,33 

Descrição: 

Caminhão cabine simples, equipado com baú tipo carga seca, destinado ao transporte de Cestas de Páscoa. 
Capacidade de carga mínima de 12 toneladas. Os serviços de transportes poderão ser prestados em estradas 
vicinais (estradas de terra batida), como em vias pavimentadas. Serão de responsabilidade da CONTRATADA 
todas as despesas de combustível e motorista. 

  

5 

10310209704 - Caminhão cabine simples, equipado com baú tipo 
carga seca, destinado ao transporte de Cestas de Páscoa. 
Capacidade de carga mínima de 8 toneladas. Os serviços de 
transportes poderão ser prestados em estradas vicinais (estradas de 
terra batida), como em vias pavimentadas. Serão de 
responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas de 
combustível e motorista. 

2 3 R$ 1.866,67 Und. R$ 11.200,02 

Descrição: 

Caminhão cabine simples, equipado com baú tipo carga seca, destinado ao transporte de Cestas de Páscoa. 
Capacidade de carga mínima de 8 toneladas. Os serviços de transportes poderão ser prestados em estradas 
vicinais (estradas de terra batida), como em vias pavimentadas. Serão de responsabilidade da CONTRATADA 
todas as despesas de combustível e motorista. 

  

6 

10310209714 - Caminhão cabine simples, equipado com baú tipo 
carga seca, destinado ao transporte de Cestas de Páscoa. 
Capacidade de carga mínima de 8 toneladas. Os serviços de 
transportes poderão ser prestados em estradas vicinais (estradas de 
terra batida), como em vias pavimentadas. Serão de 
responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas de 
combustível e motorista. 

3 2 R$ 1.866,67 Und. R$ 11.200,02 

Descrição: 

Caminhão cabine simples, equipado com baú tipo carga seca, destinado ao transporte de Cestas de Páscoa. 
Capacidade de carga mínima de 8 toneladas. Os serviços de transportes poderão ser prestados em estradas 
vicinais (estradas de terra batida), como em vias pavimentadas. Serão de responsabilidade da CONTRATADA 
todas as despesas de combustível e motorista. 

  

7 

10310209705 - Caminhão cabine simples, equipado com baú tipo 
carga seca, destinado ao transporte de Cestas de Páscoa. 
Capacidade de carga mínima de 4 toneladas. Os serviços de 
transportes poderão ser prestados em estradas vicinais (estradas de 
terra batida), como em vias pavimentadas. Serão de 
responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas de 

6 3 R$ 1.733,33 Und. R$ 31.199,94 
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combustível e motorista. 

Descrição: 

Caminhão cabine simples, equipado com baú tipo carga seca, destinado ao transporte de Cestas de Páscoa. 
Capacidade de carga mínima de 4 toneladas. Os serviços de transportes poderão ser prestados em estradas 
vicinais (estradas de terra batida), como em vias pavimentadas. Serão de responsabilidade da CONTRATADA 
todas as despesas de combustível e motorista. 

  

8 

10310209715 - Caminhão cabine simples, equipado com baú tipo 
carga seca, destinado ao transporte de Cestas de Páscoa. 
Capacidade de carga mínima de 4 toneladas. Os serviços de 
transportes poderão ser prestados em estradas vicinais (estradas de 
terra batida), como em vias pavimentadas. Serão de 
responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas de 
combustível e motorista. 

4 1 R$ 1.733,33 Und. R$ 6.933,32 

Descrição: 

Caminhão cabine simples, equipado com baú tipo carga seca, destinado ao transporte de Cestas de Páscoa. 
Capacidade de carga mínima de 4 toneladas. Os serviços de transportes poderão ser prestados em estradas 
vicinais (estradas de terra batida), como em vias pavimentadas. Serão de responsabilidade da CONTRATADA 
todas as despesas de combustível e motorista. 

  

9 

10310209706 - Caminhão cabine simples, equipado com baú 
frigorífico para congelamento, destinado ao transporte de Peixes 
Congelados. Capacidade de carga mínima de 14 toneladas. O baú 
frigorífico deverá possuir um sistema de vedação para contenção de 
água, pó e impurezas. As espessuras das paredes, teto e piso do 
baú devem ser adequadas para manter os produtos congelados 
durante o transporte com temperatura nunca superior a -5ºC (cinco 
graus negativos). O veículo deve possuir termômetro e aparelhos de 
mensuraç 

7 2 R$ 3.000,00 Und. R$ 42.000,00 

Descrição: 

Caminhão cabine simples, equipado com baú frigorífico para congelamento, destinado ao transporte de Peixes 
Congelados. Capacidade de carga mínima de 14 toneladas. O baú frigorífico deverá possuir um sistema de 
vedação para contenção de água, pó e impurezas. As espessuras das paredes, teto e piso do baú devem ser 
adequadas para manter os produtos congelados durante o transporte com temperatura nunca superior a -5ºC 
(cinco graus negativos). O veículo deve possuir termômetro e aparelhos de mensuração e registros de 
temperaturas. Quanto às intempéries, deverá ser previsto que o baú frigorífico ficará exposto externamente às 
intempéries climáticas, suscetível às variações de temperatura e umidade. Os serviços de transportes poderão 
ser prestados em estradas vicinais (estradas de terra batida), como em vias pavimentadas. Serão de 
responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas de combustível e motorista. 

  

10 

10310209707 - Caminhão cabine simples, equipado com baú 
frigorífico para congelamento, destinado ao transporte de Peixes 
Congelados. Capacidade de carga mínima de 12 toneladas. O baú 
frigorífico deverá possuir um sistema de vedação para contenção de 
água, pó e impurezas. As espessuras das paredes, teto e piso do 
baú devem ser adequadas para manter os produtos congelados 
durante o transporte com temperatura nunca superior a -5ºC (cinco 
graus negativos). O veículo deve possuir termômetro e aparelhos de 
mensuraç 

1 5 R$ 2.766,67 Und. R$ 13.833,35 

Descrição: 

Caminhão cabine simples, equipado com baú frigorífico para congelamento, destinado ao transporte de Peixes 
Congelados. Capacidade de carga mínima de 12 toneladas. O baú frigorífico deverá possuir um sistema de 
vedação para contenção de água, pó e impurezas. As espessuras das paredes, teto e piso do baú devem ser 
adequadas para manter os produtos congelados durante o transporte com temperatura nunca superior a -5ºC 
(cinco graus negativos). O veículo deve possuir termômetro e aparelhos de mensuração e registros de 
temperaturas. Quanto às intempéries, deverá ser previsto que o baú frigorífico ficará exposto externamente às 
intempéries climáticas, suscetível às variações de temperatura e umidade. Os serviços de transportes poderão 
ser prestados em estradas vicinais (estradas de terra batida), como em vias pavimentadas. Serão de 
responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas de combustível e motorista. 

  

11 
10310209719 - Caminhão cabine simples, equipado com baú 
frigorífico para congelamento, destinado ao transporte de Peixes 

2 3 R$ 2.766,67 Und. R$ 16.600,02 
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Congelados. Capacidade de carga mínima de 12 toneladas. O baú 
frigorífico deverá possuir um sistema de vedação para contenção de 
água, pó e impurezas. As espessuras das paredes, teto e piso do 
baú devem ser adequadas para manter os produtos congelados 
durante o transporte com temperatura nunca superior a -5ºC (cinco 
graus negativos). O veículo deve possuir termômetro e aparelhos de 
mensuraç 

Descrição: 

Caminhão cabine simples, equipado com baú frigorífico para congelamento, destinado ao transporte de Peixes 
Congelados. Capacidade de carga mínima de 12 toneladas. O baú frigorífico deverá possuir um sistema de 
vedação para contenção de água, pó e impurezas. As espessuras das paredes, teto e piso do baú devem ser 
adequadas para manter os produtos congelados durante o transporte com temperatura nunca superior a -5ºC 
(cinco graus negativos). O veículo deve possuir termômetro e aparelhos de mensuração e registros de 
temperaturas. Quanto às intempéries, deverá ser previsto que o baú frigorífico ficará exposto externamente às 
intempéries climáticas, suscetível às variações de temperatura e umidade. Os serviços de transportes poderão 
ser prestados em estradas vicinais (estradas de terra batida), como em vias pavimentadas. Serão de 
responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas de combustível e motorista. 

  

12 

10310209720 - Caminhão cabine simples, equipado com baú 
frigorífico para congelamento, destinado ao transporte de Peixes 
Congelados. Capacidade de carga mínima de 12 toneladas. O baú 
frigorífico deverá possuir um sistema de vedação para contenção de 
água, pó e impurezas. As espessuras das paredes, teto e piso do 
baú devem ser adequadas para manter os produtos congelados 
durante o transporte com temperatura nunca superior a -5ºC (cinco 
graus negativos). O veículo deve possuir termômetro e aparelhos de 
mensuraç 

1 1 R$ 2.766,67 Und. R$ 2.766,67 

Descrição: 

Caminhão cabine simples, equipado com baú frigorífico para congelamento, destinado ao transporte de Peixes 
Congelados. Capacidade de carga mínima de 12 toneladas. O baú frigorífico deverá possuir um sistema de 
vedação para contenção de água, pó e impurezas. As espessuras das paredes, teto e piso do baú devem ser 
adequadas para manter os produtos congelados durante o transporte com temperatura nunca superior a -5ºC 
(cinco graus negativos). O veículo deve possuir termômetro e aparelhos de mensuração e registros de 
temperaturas. Quanto às intempéries, deverá ser previsto que o baú frigorífico ficará exposto externamente às 
intempéries climáticas, suscetível às variações de temperatura e umidade. Os serviços de transportes poderão 
ser prestados em estradas vicinais (estradas de terra batida), como em vias pavimentadas. Serão de 
responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas de combustível e motorista. 

  

13 

10310209708 - Caminhão cabine simples, equipado com baú 
frigorífico para congelamento, destinado ao transporte de Peixes 
Congelados. Capacidade de carga mínima de 8 toneladas. O baú 
frigorífico deverá possuir um sistema de vedação para contenção de 
água, pó e impurezas. As espessuras das paredes, teto e piso do 
baú devem ser adequadas para manter os produtos congelados 
durante o transporte com temperatura nunca superior a -5ºC (cinco 
graus negativos). O veículo deve possuir termômetro e aparelhos de 
mensuraçã 

2 3 R$ 2.200,00 Und. R$ 13.200,00 

Descrição: 

Caminhão cabine simples, equipado com baú frigorífico para congelamento, destinado ao transporte de Peixes 
Congelados. Capacidade de carga mínima de 8 toneladas. O baú frigorífico deverá possuir um sistema de 
vedação para contenção de água, pó e impurezas. As espessuras das paredes, teto e piso do baú devem ser 
adequadas para manter os produtos congelados durante o transporte com temperatura nunca superior a -5ºC 
(cinco graus negativos). O veículo deve possuir termômetro e aparelhos de mensuração e registros de 
temperaturas. Quanto às intempéries, deverá ser previsto que o baú frigorífico ficará exposto externamente às 
intempéries climáticas, suscetível às variações de temperatura e umidade. Os serviços de transportes poderão 
ser prestados em estradas vicinais (estradas de terra batida), como em vias pavimentadas. Serão de 
responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas de combustível e motorista. 

  

14 

10310209716 - Caminhão cabine simples, equipado com baú 
frigorífico para congelamento, destinado ao transporte de Peixes 
Congelados. Capacidade de carga mínima de 8 toneladas. O baú 
frigorífico deverá possuir um sistema de vedação para contenção de 
água, pó e impurezas. As espessuras das paredes, teto e piso do 
baú devem ser adequadas para manter os produtos congelados 

2 2 R$ 2.200,00 Und. R$ 8.800,00 



       ESTADO DA BAHIA 
       PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
C     COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 
 
 
 
 

 

Rua Francisco Drumond, s/n.º, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, CEP 42800-500 – Tel./Fax: (71)3621-6880 /3621-6713- Página 26 de 49 

durante o transporte com temperatura nunca superior a -5ºC (cinco 
graus negativos). O veículo deve possuir termômetro e aparelhos de 
mensuraçã 

Descrição: 

Caminhão cabine simples, equipado com baú frigorífico para congelamento, destinado ao transporte de Peixes 
Congelados. Capacidade de carga mínima de 8 toneladas. O baú frigorífico deverá possuir um sistema de 
vedação para contenção de água, pó e impurezas. As espessuras das paredes, teto e piso do baú devem ser 
adequadas para manter os produtos congelados durante o transporte com temperatura nunca superior a -5ºC 
(cinco graus negativos). O veículo deve possuir termômetro e aparelhos de mensuração e registros de 
temperaturas. Quanto às intempéries, deverá ser previsto que o baú frigorífico ficará exposto externamente às 
intempéries climáticas, suscetível às variações de temperatura e umidade. Os serviços de transportes poderão 
ser prestados em estradas vicinais (estradas de terra batida), como em vias pavimentadas. Serão de 
responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas de combustível e motorista. 

  

15 

10310209709 - Caminhão cabine simples, equipado com baú 
frigorífico para congelamento, destinado ao transporte de Peixes 
Congelados. Capacidade de carga mínima de 4 toneladas. O baú 
frigorífico deverá possuir um sistema de vedação para contenção de 
água, pó e impurezas. As espessuras das paredes, teto e piso do 
baú devem ser adequadas para manter os produtos congelados 
durante o transporte com temperatura nunca superior a -5ºC (cinco 
graus negativos). O veículo deve possuir termômetro e aparelhos de 
mensuraçã 

6 3 R$ 1.800,00 Und. R$ 32.400,00 

Descrição: 

Caminhão cabine simples, equipado com baú frigorífico para congelamento, destinado ao transporte de Peixes 
Congelados. Capacidade de carga mínima de 4 toneladas. O baú frigorífico deverá possuir um sistema de 
vedação para contenção de água, pó e impurezas. As espessuras das paredes, teto e piso do baú devem ser 
adequadas para manter os produtos congelados durante o transporte com temperatura nunca superior a -5ºC 
(cinco graus negativos). O veículo deve possuir termômetro e aparelhos de mensuração e registros de 
temperaturas. Quanto às intempéries, deverá ser previsto que o baú frigorífico ficará exposto externamente às 
intempéries climáticas, suscetível às variações de temperatura e umidade. Os serviços de transportes poderão 
ser prestados em estradas vicinais (estradas de terra batida), como em vias pavimentadas. Serão de 
responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas de combustível e motorista. 

  

16 

10310209721 - Caminhão cabine simples, equipado com baú 
frigorífico para congelamento, destinado ao transporte de Peixes 
Congelados. Capacidade de carga mínima de 4 toneladas. O baú 
frigorífico deverá possuir um sistema de vedação para contenção de 
água, pó e impurezas. As espessuras das paredes, teto e piso do 
baú devem ser adequadas para manter os produtos congelados 
durante o transporte com temperatura nunca superior a -5ºC (cinco 
graus negativos). O veículo deve possuir termômetro e aparelhos de 
mensuraçã 

1 1 R$ 1.800,00 Und. R$ 1.800,00 

Descrição: 

Caminhão cabine simples, equipado com baú frigorífico para congelamento, destinado ao transporte de Peixes 
Congelados. Capacidade de carga mínima de 4 toneladas. O baú frigorífico deverá possuir um sistema de 
vedação para contenção de água, pó e impurezas. As espessuras das paredes, teto e piso do baú devem ser 
adequadas para manter os produtos congelados durante o transporte com temperatura nunca superior a -5ºC 
(cinco graus negativos). O veículo deve possuir termômetro e aparelhos de mensuração e registros de 
temperaturas. Quanto às intempéries, deverá ser previsto que o baú frigorífico ficará exposto externamente às 
intempéries climáticas, suscetível às variações de temperatura e umidade. Os serviços de transportes poderão 
ser prestados em estradas vicinais (estradas de terra batida), como em vias pavimentadas. Serão de 
responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas de combustível e motorista. 

  

17 

10310209722 - Caminhão cabine simples, equipado com baú 
frigorífico para congelamento, destinado ao transporte de Peixes 
Congelados. Capacidade de carga mínima de 4 toneladas. O baú 
frigorífico deverá possuir um sistema de vedação para contenção de 
água, pó e impurezas. As espessuras das paredes, teto e piso do 
baú devem ser adequadas para manter os produtos congelados 
durante o transporte com temperatura nunca superior a -5ºC (cinco 
graus negativos). O veículo deve possuir termômetro e aparelhos de 
mensuraçã 

4 1 R$ 1.800,00 Und. R$ 7.200,00 
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Descrição: 

Caminhão cabine simples, equipado com baú frigorífico para congelamento, destinado ao transporte de Peixes 
Congelados. Capacidade de carga mínima de 4 toneladas. O baú frigorífico deverá possuir um sistema de 
vedação para contenção de água, pó e impurezas. As espessuras das paredes, teto e piso do baú devem ser 
adequadas para manter os produtos congelados durante o transporte com temperatura nunca superior a -5ºC 
(cinco graus negativos). O veículo deve possuir termômetro e aparelhos de mensuração e registros de 
temperaturas. Quanto às intempéries, deverá ser previsto que o baú frigorífico ficará exposto externamente às 
intempéries climáticas, suscetível às variações de temperatura e umidade. Os serviços de transportes poderão 
ser prestados em estradas vicinais (estradas de terra batida), como em vias pavimentadas. Serão de 
responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas de combustível e motorista. 
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10310209710 - Empilhadeira (veículo para movimentação de carga) 
com operador e combustível. O equipamento deverá possuir garfo, 
para serviços de carregamentos/descarregamentos, capacidade de 
carga mínima de 1.300 quilos, sistema de elevação mínima dos 
garfos: 1,6 m, movida à DIESEL OU GLP, para aplicações em uso 
externo no transporte de paletes carregados com Cestas de Páscoa 
e Caixas de Peixes Congelados; faróis dianteiros e traseiros, setas, 
luzes traseiras combinadas, alarme de ré, espelhos retrovisores, e 

4 3 R$ 2.600,00 Und. R$ 31.200,00 

Descrição: 

Empilhadeira (veículo para movimentação de carga) com operador e combustível. O equipamento deverá 
possuir garfo, para serviços de carregamentos/descarregamentos, capacidade de carga mínima de 1.300 
quilos, sistema de elevação mínima dos garfos: 1,6 m, movida à DIESEL OU GLP, para aplicações em uso 
externo no transporte de paletes carregados com Cestas de Páscoa e Caixas de Peixes Congelados; faróis 
dianteiros e traseiros, setas, luzes traseiras combinadas, alarme de ré, espelhos retrovisores, extintor de 
incêndio e demais equipamentos obrigatórios. Operação com paletes de 1200x1000mm. Obs.: os trabalhos de 
movimentação de carga serão realizados no ESPAÇO CAMAÇARI 2000, que possui piso irregular em asfalto, 
portanto, o equipamento deverá ser apropriado para esse tipo de ambiente. A CONTRATADA deverá 
disponibilizar equipamentos em bom estado de uso. Caso ocorra qualquer problema mecânico no 
equipamento e necessite ser substituído, o fornecedor deverá ter reserva para troca imediata sem ônus para o 
CONTRATANTE. Socorro mecânico quando necessário em até 30 (trinta) minutos. Todos os custos com 
transporte, operador, combustível e despesas de serviços e/ou pessoas será por conta da CONTRATADA. 
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10310209711 - Transpaleteira manual, para movimentação 
horizontal de cargas paletizadas. Sua operação pode ser tanto em 
paletes abertos quanto em paletes dupla face. Capacidade de carga 
mínima de 1.300 quilos. Braço de comando com três posições 
(Baixar Neutro Levantar). Rodas Duplas, para maior estabilidade da 
carga e ideal para pisos irregulares. As transpaleteiras serão 
utilizadas para movimentar os paletes dentro dos baús carga seca e 
carga frigorificada. Operação com paletes de 1200x1000mm. Todos 
os c 

4 3 R$ 900,00 Und. R$ 10.800,00 

Descrição: 

Transpaleteira manual, para movimentação horizontal de cargas paletizadas. Sua operação pode ser tanto em 
paletes abertos quanto em paletes dupla face. Capacidade de carga mínima de 1.300 quilos. Braço de 
comando com três posições (Baixar - Neutro - Levantar). Rodas Duplas, para maior estabilidade da carga e 
ideal para pisos irregulares. As transpaleteiras serão utilizadas para movimentar os paletes dentro dos baús 
carga seca e carga frigorificada. Operação com paletes de 1200x1000mm. Todos os custos com transporte, 
operador do equipamento e despesas de serviços será por conta da CONTRATADA. 

  

Total geral dos Itens: R$ 304.599,92 

6.4.2. Um mesmo caminhão poderá se repetir em dias seguidos ou alternados, a depender 
da PROGRAMAÇÃO LOGÍSTICA DO CARREGAMENTO E DISTRIBUIÇÃO, que segue anexa ao Termo de 
Referência.  Essa programação poderá ser alterada, conforme necessidade da CONTRATANTE. 

7. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS  

7.1. Apresentação de Atestados (s) de Capacidade Técnica, conforme a seguir: 
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7.1.1. Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um) atestado em nome da licitante, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto da licitação. 

7.1.2. O(s) atestado(s) deverá (ão) ser apresentado(s) constando as seguintes informações da emitente: papel 
timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de quem assina o documento, bem 
como conter objeto, atividades desenvolvidas e período da contratação. 

7.1.3. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da Concorrente ou pela 
própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais participem sócios ou diretores da Concorrente.  

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

8.1. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente 
atestada, referente aos serviços efetivamente prestados.  

9. PRAZO INÍCIO E CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS  

9.1. Os serviços deverão ser realizados das 8 horas do dia 27 de março de 2020 e finalizados às 8 horas do dia 
01 de abril de 2020.  

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. A CONTRATADA deverá designar por escrito, no ato do recebimento da Ordem de Serviço ou 
documento equivalente, preposto para representá-la durante a execução do contrato, que tenha poderes para 
resolução de possíveis ocorrências durante a execução do mesmo, portado de meios de comunicação eficiente 
cujos contatos devem ser disponibilizados à SEDES. Todos os custos com o preposto e demais funcionários 
serão por conta da CONTRATADA; 

10.2. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, 
o objeto que se fizerem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços, sendo assim, 
responsável pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros decorrente de sua culpa, dolo, 
omissão ou negligência na execução do contrato; 

10.3. Responsabilizar-se, civil e criminalmente, pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes da execução do contrato; 

10.4. Arcar com quaisquer despesas geradas por veículos e/ou condutores e ajudantes, com estacionamento, 
multas, pedágio, diária (se for o caso) e refeição quando estiverem executando os serviços; 

10.5. A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos decorrentes de acidentes e avarias tanto do veículo 
quanto da carga; 

10.6. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas, entre a empresa CONTRATADA 
e seus empregados; 

10.7. Viabilizar os recursos físicos e humanos necessários à execução do objeto; 

10.8. Será de responsabilidade da CONTRATADA as despesas com hospedagem, deslocamentos, logística, 
alimentação e remuneração da sua equipe de trabalho, ocorridas durante a execução dos trabalhos; 

10.9. Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Segurança do Trabalho, obrigando seus 
empregados a trabalhar com equipamentos individuais; 

10.10. Manter seus empregados, enquanto estiverem executando os serviços, trajando uniformes com logotipo 
da empresa CONTRATADA e crachás de identificação, sujeitos as normas disciplinares de higiene e segurança 
do trabalho; 

10.11. Indicar o responsável, devidamente habilitado e capacitado para supervisionar e garantir a execução dos 
serviços dentro das normas de boa prática e qualidade requerida, que será interlocutor entre CONTRATADA e 
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CONTRATANTE, para informar periodicamente sobre o desenvolvimento da prestação de serviços quanto aos 
trâmites operacionais e aspectos administrativos e de pessoal. A CONTRATADA deve atentar para que, na 
eventualidade de substituição desse Supervisor, não ocorra interrupção e/ou prejuízos na execução dos 
serviços. Todos os custos com o preposto e demais funcionários serão por conta da CONTRATADA; 

10.12. Disponibilizar motoristas experientes e que possuam a documentação compatível com a categoria do 
veículo conduzido de acordo com as normas de trânsito vigente. Todos os custos com os motoristas e demais 
funcionários serão por conta da CONTRATADA; 

10.13. Substituir os profissionais que, por qualquer situação, fiquem impedidos de executar os serviços, objeto 
desta contratação. A substituição deverá ocorrer imediatamente, no prazo de até 01 (uma) hora, a partir da 
comunicação. 

10.14 Atender, de imediato, às solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição de empregados não 
qualificados ou entendidos como inadequados para a execução dos serviços; 

10.15. Os veículos deverão estar devidamente abastecidos às expensas da CONTRATADA durante todo 
período de utilização da CONTRATANTE; 

10.16. Manter os veículos em perfeitas condições de documentação e manutenção, se responsabilizando 
inclusive, pela substituição do mesmo caso ocorra qualquer situação que o impeça de executar os serviços nos 
prazos exigidos; 

10.17. Observar as normas relativas à segurança da viagem e ao cumprimento da legislação de trânsito e de 
tráfego rodoviário, e ter sempre em sua posse a documentação do veículo; 

10.18. Os veículos a serem disponibilizados para a prestação dos serviços deverão estar emplacados, 
devidamente habilitados pelos órgãos competentes, segundo as normas e leis de trânsito regulamentadas pelo 
DENATRAN e DETRAN; 

10.19. Veículos que não apresentarem as condições mínimas de higiene adequada ao transporte de alimentos, 
manutenção adequada e respeito às normas socioambientais, deverão ser substituídos no prazo máximo de 01 
(uma) hora contada a partir da notificação, sem ônus à CONTRATANTE; 

10.20. A CONTRATADA deverá dispor de veículo reserva para substituições no caso de ocorrerem quaisquer 
eventualidades (quebra de veículo, acidentes, entre outros), devendo comunicar a CONTRATANTE previamente 
para fins de autorização da substituição e providenciar substituição imediata, para não prejudicar o bom 
andamento da distribuição das Cestas de Páscoa e dos Peixes Congelados: 

10.21. Substituir os veículos de imediato no prazo de até 01 (uma) hora, a partir da comunicação em razão de 
acidentes ou problemas mecânicos; 

10.22. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

10.23. Cumprir com todos os prazos estipulados neste Termo de Referência, principalmente em relação ao 
horário de disponibilização dos veículos; 

10.24. Estar ciente de que, caso haja, interrupção na execução dos serviços será considerado inexecução 
parcial do contrato, cabendo à CONTRATANTE a aplicação das sanções previstas na legislação vigente. 

10.25. Preservar e manter a CONTRATANTE à margem de todas as reivindicações, queixas e representações 
de quaisquer naturezas, referente aos serviços, responsabilizando-se expressamente pelos encargos 
trabalhistas e previdenciários, bem como paralisações dos serviços, providenciando imediata substituição para 
que não haja interrupção dos serviços prestados; 

10.26. CONTRATADA somente poderá iniciar os serviços, quando autorizados por escrito pela 
CONTRATANTE, utilizando-se apenas de veículos em perfeito estado de funcionamento, conservação e 
higiene. 
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10.27. A CONTRATATA deverá incluir no preço proposto todos os custos diretos e indiretos para a perfeita 
execução dos serviços, inclusive as despesas com transportes, materiais, mão-de-obra especializada ou não, 
segurança em geral, equipamentos, ferramentas, encargos da legislação social, trabalhista, previdenciária e 
responsabilidade civil, por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de taxas, 
regulamentos e impostos municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para execução total 
e completa dos serviços, sem que lhe caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação a Prefeitura 
Municipal de Camaçari, nem qualquer outro pagamento adicional. 

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

11.1. Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços da 
presente contratação, à CONTRATANTE é reservado o direito de, sem restringir a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços diretamente, ou por representante 
designado, devendo para isso: 

11.1.1. Indicar formalmente o Gestor/Fiscal do Contrato, que atuarão em nome da CONTRATANTE como 
responsáveis pelo gerenciamento, acompanhamento e fiscalização da execução do contrato durante toda a sua 
vigência; 

11.1.2. Promover a fiscalização do contrato sob os aspectos qualitativo e quantitativo, acompanhando o 
desenvolvimento do contrato, assegurando o cumprimento das cláusulas contratuais, no tocante aos horários 
estabelecidos, a distribuição da carga, a compatibilidade dos veículos em relação aos itens a ser distribuídos, a 
adequação nas condições de higiene e limpeza dos equipamentos, utensílios e área de armazenagem, bem 
como nas condições dos veículos alocados para os serviços de distribuição; 

11.1.3. Executar a medição dos serviços efetivamente prestados, descontando-se o equivalente aos serviços 
não realizados, desde que por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo das demais sanções 
disciplinadas em Contrato; 

11.1.4. Apresentar o Cronograma de Recepção de Mercadorias em relação às entregas que serão efetuadas 
pelos fornecedores; 

11.1.5. Garantir que a utilização dos veículos disponibilizados pela CONTRATADA para a execução dos 
serviços de distribuição será adstrita ao atendimento deste contrato; 

11.1.6. Realizar vistoria dos veículos programados para execução dos serviços e solicitar a imediata substituição 
dos veículos, que não se apresentarem em boas condições de operação ou estiverem em desacordo com as 
especificações técnicas; 

11.1.7. Comunicar à CONTRATADA as possíveis irregularidades detectadas na execução dos serviços ou 
ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas, que não estejam de acordo com este Termo de 
Referência; 

11.1.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 

11.1.9. A fiscalização dos serviços pela CONTRATANTE não exime, nem diminui a completa responsabilidade 
da CONTRATADA, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas contratuais; 

11.1.10. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa executar seus serviços dentro das 
normas e condições estabelecidas neste Termo de Referência; 

11.1.11. Aplicar, as penalidades e sanções previstas no contrato; 

11.1.12. Efetuar o pagamento no prazo e condições pactuados; 

11.1.13. Receber os serviços descritos e especificados na Proposta da CONTRATADA; 

11.1.14. Fiscalizar e aplicar as penalidades e sanções previstas no contrato.  
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12. CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

12.1. Quadro Técnico da CONTRATADA: É composto por 1 (um) Supervisor cujas atribuições são efetuar a 
gestão global dos serviços contratados, com o objetivo de cumprir todos os termos da referida contratação bem 
como garantir, com a supervisão de sua equipe operacional, a execução dos serviços contratados nos 
parâmetros estabelecidos neste Termo de Referência, avaliando, embasado em seus conhecimentos, 
habilidades e experiências, o fluxo das tarefas requeridas neste Termo de Referência, para prestar apoio técnico 
ao Gestor do Contrato com o objetivo de propor correções de fluxo visando melhorar a execução dos serviços 
dos contratados. Todos os custos com o Supervisor e demais funcionários serão por conta da CONTRATADA; 

12.2. Quadro Operacional da CONTRATADA:  É composto por profissionais maiores de 18 (dezoito) anos, aptos 
ao desempenho das tarefas que envolvem a execução dos serviços ora contratados, como descarregamento de 
carga, manuseio de carga, carregamento e descarregamento de carga, condução de veículos, respeitando-se 
os parâmetros de execução dos serviços estabelecidos neste Termo de Referência. Todos os custos com os 
profissionais do quadro operacional e demais funcionários serão por conta da CONTRATADA; 

12.3. A quilometragem média estimada que deverá ser percorrida pelos veículos durante a realização da ação 
será de 120 km/dia; 

12.4. Considerar que uma diária corresponde a 24 horas; 

12.5. Os serviços compreendem a disponibilidade de veículos, com condutor devidamente habilitado, auxiliares 
de carga e descarga e combustível, objetivando o deslocamento para distribuição de Cestas de Páscoa e 
Peixes Congelados; 

12.6. O transporte das Cestas de Páscoa e dos Peixes Congelados aos Pontos de DISTRIBUIÇÃO deverá ser 
feito por veículos em condições tais que preservem tanto as características das embalagens, como também a 
qualidade dos alimentos; 

12.7. Os serviços de distribuição acontecerão nos Pontos de DISTRIBUIÇÃO, previamente determinados pela 
CONTRATANTE, conforme CRONOGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO apresentado neste Termo de Referência, que 
será entregue à CONTRATADA quando da assinatura do contrato. Quaisquer ajustes que se façam necessários 
deverão ser avaliados e aprovados pela CONTRATANTE; 

12.8. A CONTRATADA deverá efetuar o carregamento e descarregamento das mercadorias, nos Pontos de 
abastecimento e entrega, zelando por sua integridade física, e evitando incidentes que provoquem avarias que 
inviabilizem o consumo dos produtos; 

12.9. Quando da entrega dos gêneros alimentícios nos pontos de entrega, deverá efetuar o descarregamento, 
com seus auxiliares de carga e descarga, conforme solicitado pelos servidores responsáveis pelo atendimento à 
população; 

12.10. É imprescindível que a CONTRATADA respeite os horários e datas de entrega, estipulados pela 
CONTRATANTE; 

12.11. O cronograma de recebimento, bem como o de distribuição, já confirmados previamente pela 
CONTRATANTE, deverão ser cumpridos integralmente pela CONTRATADA, devendo ser adiantado os 
procedimentos, se necessário, para cumprimento dos prazos estabelecidos, sem prejuízos à CONTRATANTE. 

12.12. As Cestas de Páscoa deverão ser transportadas em caminhões baú carga seca e os Peixes Congelados 
em caminhões frigoríficos. Os caminhões frigoríficos deverão permanecer com os aparelhos de refrigeração 
ligados enquanto estiverem carregados; 

12.13. Durante a execução dos serviços a CONTRATADA deverá disponibilizar 01 (um) motorista e 02 
auxiliares de carga e descarga para cada caminhão utilizado na distribuição. Todos os custos com os motoristas 
e os auxiliares de carga e descarga do quadro operacional e demais funcionários serão por conta da 
CONTRATADA; 
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12.14. É de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas com transporte, alimentação, combustível, 
manutenção, hospedagem (se for o caso), bem como a programação de profissionais necessários para que 
durante a execução dos serviços, estejam disponíveis a quantidade de profissionais exigidas no subitem 
anterior. Todos os custos com os profissionais e demais funcionários serão por conta da CONTRATADA; 

12.15. A contratação dos auxiliares de carga e descarga, assim como alimentação, transporte e remuneração 
dos mesmos será por conta da CONTRATADA. Além disso, durante o carregamento/descarregamento da carga 
dos caminhões, no Espaço Camaçari 2000, a CONTRATADA deverá disponibilizar o quantitativo de auxiliares 
de carga e descarga necessários para a demanda estipulada, nos casos onde houver a necessidade de 
fracionamento dos paletes para chegar a o quantitativo de cada ponto de distribuição, também conhecido como 
operação formiga, ou seja, as operações nas quais a carga é fracionada e manuseada volume por volume 
durante o carregamento ou descarregamento. Também deverá disponibilizar as empilhadeiras e transpaleteiras 
e seus respectivos operadores. 

12.16. Todos os auxiliares de carga e descarga deverão estar disponíveis para participar da logística de 
carregamento, e descarregamento dos gêneros alimentícios. Os auxiliares de carga e descarga deverão estar 
devidamente identificados durante o período dos carregamentos e entrega dos produtos; 

12.17. Os veículos utilizados para o transporte das CESTAS DE PÁSCOA, dos PEIXES CONGELADOS e 
deslocamento dos auxiliares de carga e descarga envolvidos na distribuição deverão obedecer às normas 
exigidas pelo DETRAN; 

12.18. A CONTRATADA deverá disponibilizar os recursos humanos devidamente capacitados para a realização 
das operações e em número suficiente para atender todas as necessidades, de acordo com as atividades 
previstas na operação, devidamente uniformizados e equipados com todos os EPI´s (equipamentos de proteção 
individual); 

12.19. A CONTRATADA deverá fornecer aos seus empregados todos os equipamentos, recursos materiais e 
condições necessárias para o desenvolvimento de suas funções e exigidos por legislação ou norma do trabalho 
especifica.  

13. DOTACAO ORCAMENTARIA  

Órgão: 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEDES 

UNIDADE: 15.37 - FMAS ? Secretaria de Desenvolvimento social e cidadania ? SEDES 

Projeto/Atividade: 4045 - GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

Elemento de Despesa: 33903900 ? OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 

Fonte: 0100000 - RECURSOS ORDINARIOS  

14. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO  

14.1. A Gestão deste contrato será de responsabilidade da Coordenação Administrativa da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania deste Município; 

14.2. A Fiscalização deste contrato será de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Cidadania por meio de comissão de recebimento a ser designada; 

14.3. A fiscalização se reserva o direito de impugnar os serviços que não forem feitos a contento, ficando a 
CONTRATADA obrigada a refazê-los sem qualquer ônus para a CONTRATANTE; 

14.4. A CONTRATADA deverá designar formalmente um preposto para representá-la administrativamente junto 
à CONTRATANTE, durante o período de execução dos serviços. 
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 ANEXO I AO TERMO DE REFERÊNCIA 

 OTIMIZAÇÃO DO CARREGAMENTO DE PRODUTOS PALETIZADOS EM CAMINHÕES 

 Dentre os métodos mais conhecidos e utilizados de unitização de carga, destaca-se carga paletizada, ilustrada 
na figura 2. O palete (do inglês pallet) é uma plataforma de madeira, metal, fibra ou outro material, disposta 
horizontalmente, na qual a carga pode ser empilhada e estabilizada. Geralmente é projetado para ser 
movimentado mecanicamente por meio de guindastes, empilhadeiras ou veículos de garfo. 

 Em relação às dimensões do palete, levou-se em consideração o palete padrão brasileiro PBR de dimensões 
(1200, 1000) mm, adotado pela Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) e recomendado pela 
Associação Brasileira de Logística (ASLOG). 

  

      Figura 1 - Carga fracionada                                    Figura 2- Carga paletizada 

                                               

 

 

 
Um fator que afeta diretamente os custos logísticos, principalmente a eficiência dos sistemas de transporte e 
armazenagem, é a chamada operação formiga, ou seja, as operações nas quais a carga é manuseada volume 
por volume ao longo da cadeia logística (figura 1). Para melhorar o desempenho destas operações, a aplicação 
do conceito de carga unitizada (unit load) vem se intensificando e tornando-se, cada vez mais, um importante 
instrumento no sistema logístico. Basicamente, a unitização de carga consiste em agregar itens individuais de 
um carregamento em uma unidade maior, também chamada unidade de carga, com a finalidade de reduzir os 
custos logísticos, facilitar e tornar mais eficiente a armazenagem, a movimentação e o transporte, e promover a 
integração dos diversos modos de transportes. 

                                                                                                             

Vantagens da Paletização - As vantagens em trabalhar com carga paletizada são inúmeras e estão relacionadas 
com todas as fases e aspectos do sistema global de distribuição. As mais importantes são: 

  

 Redução nos custos de transporte, movimentação e armazenagem; 

 Diminuição nos tempos de carregamento e descarregamento. 
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Outras vantagens são: facilidade para manusear e movimentar a carga fracionada, facilidade no carregamento 
de veículos e na transferência intermodal, redução do número de itens a ser controlado e movimentado, redução 
do número de itens roubados ou perdidos e dos danos no produto. 

No Brasil, a utilização do palete nas operações de transporte, armazenagem e movimentação de carga é cada 
vez mais intensa e, ao que tudo indica, de caráter irreversível. Várias empresas tais como Nestlé, Gessy Lever, 
COFESA e Martins aderiram à paletização, e garantem que houve um ganho significativo em agilidade e 
racionalização do trabalho. 

Por exemplo, segundo o gerente de um dos centros de distribuição da Nestlé, o tempo médio de 
descarregamento de uma carreta era de 2 horas; com a paletização, esse tempo caiu para 15 minutos. Segundo 
um dos gerentes da Braspelco, distribuidora exclusiva dos produtos McDonald?s, com a paletização a empresa 
passou a realizar, em média, três entregas e três coletas por dia com cada caminhão; sem a paletização, esse 
número era igual à metade. Outra vantagem observada foi a maior proteção das embalagens, garantindo a 
qualidade do produto (TECNOLOGÍSTICA, 1996). Diante do exposto, chegou-se a conclusão que a utilização de 
carga paletizada conduz efetivamente a um bom desempenho nas operações de movimentação, armazenagem 
e transporte durante a operação logística de distribuição das cestas natalinas e frangos para a população. 

 

ANEXO II AO TERMO DE REFERÊNCIA 

PROGRAMAÇÃO LOGISTICA DO CARREGAMENTO E DISTRIBUIÇÃO 

 

O ANEXO II ENCONTRA-SE DISPONIVEL NO MESMO SITIO DO EDITAL. 

 

www.compras.camacari.ba.gov.br 
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PREGÃO N° 029/2020 (PRESENCIAL) – COMPEL 
ANEXO II – PROPOSTA (MODELO)  

 
Á PMC – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL PREGÃO  

N.º 029/2020 – 
(PRESENCIAL)- 

COMPEL 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

NÚMERO DO C.N.P.J.: TEL/FAX: 

PESSOA PARA CONTATO: 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de transporte e logística na distribuição das Cestas 
de Páscoa e Peixes Congelados aos beneficiários cadastrados pelo serviço social da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania do Município de Camaçari. 

 

LOTE 01  

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
QTD. 

(A) 

U. 
F. 

PER. 

(B) 

UND. 
PER. 

PREÇO (R$) 

VALOR 
UNITÁRIO 

(C) 

VALOR 
TOTAL 

(AXBXC) 

01 

Caminhão cabine simples, equipado com baú tipo carga seca, 
destinado ao transporte de Cestas de Páscoa. Capacidade de carga 
mínima de 14 toneladas. Os serviços de transportes poderão ser 
prestados em estradas vicinais (estradas de terra batida), como em vias 
pavimentadas. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todas as 
despesas de combustível e motorista. 

07 UN 02 DIA 

  

02 

Caminhão cabine simples, equipado com baú tipo carga seca, 
destinado ao transporte de Cestas de Páscoa. Capacidade de carga 
mínima de 12 toneladas. Os serviços de transportes poderão ser 
prestados em estradas vicinais (estradas de terra batida), como em vias 
pavimentadas. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todas as 
despesas de combustível e motorista. 

01 UN 05 DIA 

  

03 

Caminhão cabine simples, equipado com baú tipo carga seca, 
destinado ao transporte de Cestas de Páscoa. Capacidade de carga 
mínima de 12 toneladas. Os serviços de transportes poderão ser 
prestados em estradas vicinais (estradas de terra batida), como em vias 
pavimentadas. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todas as 
despesas de combustível e motorista. 

02 UN 03 DIA 

  

04 

Caminhão cabine simples, equipado com baú tipo carga seca, 
destinado ao transporte de Cestas de Páscoa. Capacidade de carga 
mínima de 12 toneladas. Os serviços de transportes poderão ser 
prestados em estradas vicinais (estradas de terra batida), como em vias 
pavimentadas. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todas as 
despesas de combustível e motorista. 

01 UN 01 DIA 

  

05 

Caminhão cabine simples, equipado com baú tipo carga seca, 
destinado ao transporte de Cestas de Páscoa. Capacidade de carga 
mínima de 8 toneladas. Os serviços de transportes poderão ser 
prestados em estradas vicinais (estradas de terra batida), como em vias 
pavimentadas. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todas as 
despesas de combustível e motorista. 

02 UN 03 DIA 

  

06 

Caminhão cabine simples, equipado com baú tipo carga seca, 
destinado ao transporte de Cestas de Páscoa. Capacidade de carga 
mínima de 8 toneladas. Os serviços de transportes poderão ser 
prestados em estradas vicinais (estradas de terra batida), como em vias 
pavimentadas. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todas as 
despesas de combustível e motorista. 

03 UN 02 DIA 

  

07 

Caminhão cabine simples, equipado com baú tipo carga seca, 
destinado ao transporte de Cestas de Páscoa. Capacidade de carga 
mínima de 4 toneladas. Os serviços de transportes poderão ser 
prestados em estradas vicinais (estradas de terra batida), como em vias 
pavimentadas. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todas as 
despesas de combustível e motorista. 

06 UN 03 DIA 
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08 

Caminhão cabine simples, equipado com baú tipo carga seca, 
destinado ao transporte de Cestas de Páscoa. Capacidade de carga 
mínima de 4 toneladas. Os serviços de transportes poderão ser 
prestados em estradas vicinais (estradas de terra batida), como em vias 
pavimentadas. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todas as 
despesas de combustível e motorista. 

04 UN 01 DIA 

  

09 

Caminhão cabine simples, equipado com baú frigorífico para 
congelamento, destinado ao transporte de Peixes Congelados. 
Capacidade de carga mínima de 14 toneladas. O baú frigorífico deverá 
possuir um sistema de vedação para contenção de água, pó e 
impurezas. As espessuras das paredes, teto e piso do baú devem ser 
adequadas para manter os produtos congelados durante o transporte 
com temperatura nunca superior a -5ºC (cinco graus negativos). O 
veículo deve possuir termômetro e aparelhos de mensuração e registros 
de temperaturas. Quanto às intempéries, deverá ser previsto que o baú 
frigorífico ficará exposto externamente às intempéries climáticas, 
suscetível às variações de temperatura e umidade. Os serviços de 
transportes poderão ser prestados em estradas vicinais (estradas de 
terra batida), como em vias pavimentadas. Serão de responsabilidade 
da CONTRATADA todas as despesas de combustível e motorista. 

07 UN 02 DIA 

  

10 

Caminhão cabine simples, equipado com baú frigorífico para congelamento, 
destinado ao transporte de Peixes Congelados. Capacidade de carga 
mínima de 12 toneladas. O baú frigorífico deverá possuir um sistema de 
vedação para contenção de água, pó e impurezas. As espessuras das 
paredes, teto e piso do baú devem ser adequadas para manter os produtos 
congelados durante o transporte com temperatura nunca superior a -5ºC 
(cinco graus negativos). O veículo deve possuir termômetro e aparelhos de 
mensuração e registros de temperaturas. Quanto às intempéries, deverá ser 
previsto que o baú frigorífico ficará exposto externamente às intempéries 
climáticas, suscetível às variações de temperatura e umidade. Os serviços 
de transportes poderão ser prestados em estradas vicinais (estradas de 
terra batida), como em vias pavimentadas. Serão de responsabilidade da 
CONTRATADA todas as despesas de combustível e motorista. 

01 UN 05 DIA 

  

11 

Caminhão cabine simples, equipado com baú frigorífico para congelamento, 
destinado ao transporte de Peixes Congelados. Capacidade de carga 
mínima de 12 toneladas. O baú frigorífico deverá possuir um sistema de 
vedação para contenção de água, pó e impurezas. As espessuras das 
paredes, teto e piso do baú devem ser adequadas para manter os produtos 
congelados durante o transporte com temperatura nunca superior a -5ºC 
(cinco graus negativos). O veículo deve possuir termômetro e aparelhos de 
mensuração e registros de temperaturas. Quanto às intempéries, deverá ser 
previsto que o baú frigorífico ficará exposto externamente às intempéries 
climáticas, suscetível às variações de temperatura e umidade. Os serviços 
de transportes poderão ser prestados em estradas vicinais (estradas de 
terra batida), como em vias pavimentadas. Serão de responsabilidade da 
CONTRATADA todas as despesas de combustível e motorista. 

02 UN 03 DIA 

  

12 

Caminhão cabine simples, equipado com baú frigorífico para congelamento, 
destinado ao transporte de Peixes Congelados. Capacidade de carga 
mínima de 12 toneladas. O baú frigorífico deverá possuir um sistema de 
vedação para contenção de água, pó e impurezas. As espessuras das 
paredes, teto e piso do baú devem ser adequadas para manter os produtos 
congelados durante o transporte com temperatura nunca superior a -5ºC 
(cinco graus negativos). O veículo deve possuir termômetro e aparelhos de 
mensuração e registros de temperaturas. Quanto às intempéries, deverá ser 
previsto que o baú frigorífico ficará exposto externamente às intempéries 
climáticas, suscetível às variações de temperatura e umidade. Os serviços 
de transportes poderão ser prestados em estradas vicinais (estradas de 
terra batida), como em vias pavimentadas. Serão de responsabilidade da 
CONTRATADA todas as despesas de combustível e motorista. 

01 UN 01 DIA 

  

13 

Caminhão cabine simples, equipado com baú frigorífico para congelamento, 
destinado ao transporte de Peixes Congelados. Capacidade de carga 
mínima de 8 toneladas. O baú frigorífico deverá possuir um sistema de 
vedação para contenção de água, pó e impurezas. As espessuras das 
paredes, teto e piso do baú devem ser adequadas para manter os produtos 
congelados durante o transporte com temperatura nunca superior a -5ºC 
(cinco graus negativos). O veículo deve possuir termômetro e aparelhos de 
mensuração e registros de temperaturas. Quanto às intempéries, deverá ser 
previsto que o baú frigorífico ficará exposto externamente às intempéries 
climáticas, suscetível às variações de temperatura e umidade. Os serviços 
de transportes poderão ser prestados em estradas vicinais (estradas de 
terra batida), como em vias pavimentadas. Serão de responsabilidade da 
CONTRATADA todas as despesas de combustível e motorista. 

02 UN 03 DIA 
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14 

Caminhão cabine simples, equipado com baú frigorífico para 
congelamento, destinado ao transporte de Peixes Congelados. 
Capacidade de carga mínima de 8 toneladas. O baú frigorífico deverá 
possuir um sistema de vedação para contenção de água, pó e 
impurezas. As espessuras das paredes, teto e piso do baú devem ser 
adequadas para manter os produtos congelados durante o transporte 
com temperatura nunca superior a -5ºC (cinco graus negativos). O 
veículo deve possuir termômetro e aparelhos de mensuração e registros 
de temperaturas. Quanto às intempéries, deverá ser previsto que o baú 
frigorífico ficará exposto externamente às intempéries climáticas, 
suscetível às variações de temperatura e umidade. Os serviços de 
transportes poderão ser prestados em estradas vicinais (estradas de 
terra batida), como em vias pavimentadas. Serão de responsabilidade 
da CONTRATADA todas as despesas de combustível e motorista. 

02 UN 02 DIA 

  

15 

Caminhão cabine simples, equipado com baú frigorífico para congelamento, 
destinado ao transporte de Peixes Congelados. Capacidade de carga 
mínima de 4 toneladas. O baú frigorífico deverá possuir um sistema de 
vedação para contenção de água, pó e impurezas. As espessuras das 
paredes, teto e piso do baú devem ser adequadas para manter os produtos 
congelados durante o transporte com temperatura nunca superior a -5ºC 
(cinco graus negativos). O veículo deve possuir termômetro e aparelhos de 
mensuração e registros de temperaturas. Quanto às intempéries, deverá ser 
previsto que o baú frigorífico ficará exposto externamente às intempéries 
climáticas, suscetível às variações de temperatura e umidade. Os serviços 
de transportes poderão ser prestados em estradas vicinais (estradas de 
terra batida), como em vias pavimentadas. Serão de responsabilidade da 
CONTRATADA todas as despesas de combustível e motorista. 

06 UN 03 DIA 

  

16 

Caminhão cabine simples, equipado com baú frigorífico para 
congelamento, destinado ao transporte de Peixes Congelados. 
Capacidade de carga mínima de 4 toneladas. O baú frigorífico deverá 
possuir um sistema de vedação para contenção de água, pó e 
impurezas. As espessuras das paredes, teto e piso do baú devem ser 
adequadas para manter os produtos congelados durante o transporte 
com temperatura nunca superior a -5ºC (cinco graus negativos). O 
veículo deve possuir termômetro e aparelhos de mensuração e registros 
de temperaturas. Quanto às intempéries, deverá ser previsto que o baú 
frigorífico ficará exposto externamente às intempéries climáticas, 
suscetível às variações de temperatura e umidade. Os serviços de 
transportes poderão ser prestados em estradas vicinais (estradas de 
terra batida), como em vias pavimentadas. Serão de responsabilidade 
da CONTRATADA todas as despesas de combustível e motorista. 

01 UN 01 DIA 

  

17 

Caminhão cabine simples, equipado com baú frigorífico para congelamento, 
destinado ao transporte de Peixes Congelados. Capacidade de carga 
mínima de 4 toneladas. O baú frigorífico deverá possuir um sistema de 
vedação para contenção de água, pó e impurezas. As espessuras das 
paredes, teto e piso do baú devem ser adequadas para manter os produtos 
congelados durante o transporte com temperatura nunca superior a -5ºC 
(cinco graus negativos). O veículo deve possuir termômetro e aparelhos de 
mensuração e registros de temperaturas. Quanto às intempéries, deverá ser 
previsto que o baú frigorífico ficará exposto externamente às intempéries 
climáticas, suscetível às variações de temperatura e umidade. Os serviços 
de transportes poderão ser prestados em estradas vicinais (estradas de 
terra batida), como em vias pavimentadas. Serão de responsabilidade da 
CONTRATADA todas as despesas de combustível e motorista. 

04 UN 01 DIA 

  

18 

Empilhadeira (veículo para movimentação de carga) com operador e 
combustível. O equipamento deverá possuir garfo, para serviços de 
carregamentos/descarregamentos, capacidade de carga mínima de 1.300 
quilos, sistema de elevação mínima dos garfos: 1,6 m, movida à DIESEL 
OU GLP, para aplicações em uso externo no transporte de paletes 
carregados com Cestas de Páscoa e Caixas de Peixes Congelados; faróis 
dianteiros e traseiros, setas, luzes traseiras combinadas, alarme de ré, 
espelhos retrovisores, extintor de incêndio e demais equipamentos 
obrigatórios. Operação com paletes de 1200x1000mm. Obs.: os trabalhos 
de movimentação de carga serão realizados no ESPAÇO CAMAÇARI 2000, 
que possui piso irregular em asfalto, portanto, o equipamento deverá ser 
apropriado para esse tipo de ambiente. A CONTRATADA deverá 
disponibilizar equipamentos em bom estado de uso. Caso ocorra qualquer 
problema mecânico no equipamento e necessite ser substituído, o 
fornecedor deverá ter reserva para troca imediata sem ônus para o 
CONTRATANTE. Socorro mecânico quando necessário em até 30 (trinta) 
minutos. Todos os custos com transporte, operador, combustível e 
despesas de serviços e/ou pessoas será por conta da CONTRATADA. 

04 UN 03 DIA 
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19 

Transpaleteira manual, para movimentação horizontal de cargas 
paletizadas. Sua operação pode ser tanto em paletes abertos quanto 
em paletes dupla face. Capacidade de carga mínima de 1.300 quilos. 
Braço de comando com três posições (Baixar - Neutro - Levantar). 
Rodas Duplas, para maior estabilidade da carga e ideal para pisos 
irregulares. As transpaleteiras serão utilizadas para movimentar os 
paletes dentro dos baús carga seca e carga frigorificada. Operação com 
paletes de 1200x1000mm. Todos os custos com transporte, operador 
do equipamento e despesas de serviços será por conta da 
CONTRATADA. 

04 UN 03 DIA 

  

VALOR GLOBAL (R$):  

 
Declaramos que concordamos e atenderemos todas as exigências do edital e seus anexos e que nos preços 
ofertados estão inclusas todas as despesas necessárias à execução do objeto desta licitação, tais como: os 
custos com seus profissionais envolvidos na execução do objeto da licitação; tributos; emolumentos; contribuições 
sociais, fiscais e parafiscais; fretes para entrega de quaisquer materiais CIF/Camaçari; seguros; encargos sociais 
e trabalhistas; equipamentos de proteção individual e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado 
corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas 
a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade 
competente. 
 

VALIDADE DA PROPOSTA ASSINATURA DO FORNECEDOR 

Prazo de validade de 120 (cento e vinte) dias.  
Prazos de entrega conforme indicado no campo 
V – Dados do Edital. 
Condições de pagamento conforme indicado no 
campo VI – Dados do Edital. 

 
 
 

_________________,  ____/____/_____      
LOCAL                         DATA                       

ASSINATURA/CARIMBO 
 

 
OBSERVAÇÃO:  

 
1- O LICITANTE ARREMATADOR DOS LOTES/ITENS NÃO PODERÃO APRESENTAR EM 

SUA PROPOSTA FINAL VALORES UNITARIOS E TOTAIS SUPERIORES AO ESTIMADO 
PELA ADMINISTRAÇÃO.  
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PREGÃO N° 029/2020 (PRESENCIAL) – COMPEL 
ANEXO III – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

(Deverá ser redigida em papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 

ASSUNTO: Pregão n.º 029/2020 (Presencial) - COMPEL. 

OBJETO: ............................................ 

 

Designação de Representante 

Através da presente credenciamos o(a) Sr.(a)............................, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

..........................., e cadastro no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n
o
 .............................., a participar da 

Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Camaçari, na modalidade de Pregão nº 029/2020 (Presencial) - 

COMPEL, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome 

da empresa ........................................., bem como formular propostas, ofertar lances, recorrer, renunciar e 

praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

____________________, ______de ______________de ___________  

Local e data  

 

________________________________ 

Carimbo e assinatura 
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PREGÃO N° 029/2020 (PRESENCIAL) – COMPEL 
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

(Deverá ser redigida em papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 

A ........................(Razão Social da empresa) .................., CNPJ n.º .................., localizada na 

................................ DECLARA, para fins de participação na licitação Pregão nº 029/2020 (Presencial) - 

COMPEL promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, e sob as penas da lei, de que atende 

todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital. 

 

Local de data, 

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 

 

 

 

 

 

 



       ESTADO DA BAHIA 
       PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
C     COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 
 
 
 
 

 

Rua Francisco Drumond, s/n.º, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, CEP 42800-500 – Tel./Fax: (71)3621-6880 /3621-6713- Página 41 de 49 

PREGÃO N° 029/2020 (PRESENCIAL) – COMPEL 
ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO N.º ____/___ 

 
Contrato de aquisição que entre si celebram o 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e a empresa 
__________________ 

 
 

O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ n.º 14.109.763/0001-80 com sede na Rua Francisco Drumond 
s/n.

o
, Camaçari – BA, representado neste ato pela Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, Srª. 

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA, brasileira, portador do RG n.º 648415538 SSP-BA, inscrito no 
CPF sob n.º 898.751.845-00, doravante denominado CONTRATANTE, e (PESSOA JURÍDICA), com sede à 
(endereço), (mail), (telefone), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
sob o n° (CNPJ) representada neste ato por (REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA), (profissão), 
(nacionalidade), (estado civil), portador da carteira de identidade n.

o
 (CI) inscrito no Cadastro de Pessoas 

Físicas sob o n° (CPF), doravante denominada CONTRATADA, cuja celebração foi autorizada pelo despacho às 
fls. do processo administrativo n.º 00084.11.07.611.2020 e que se regerá pelo disposto na Lei Federal n.° 
10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal n.º 4.071/05 e legislação pertinente, e subsidiariamente 
as normas contidas na Lei Federal n.º 8.666/93, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e 
condições estabelecidas nas seguintes cláusula que se anunciam a seguir e do qual ficam fazendo parte 
integrante, independente de transcrição, os documentos: 
 
a) Edital de Pregão n.º 029/2020 (PRESENCIAL) – COMPEL e seus anexos. 
b) Proposta apresentada pela CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada para serviços de transporte e 
logística na distribuição das Cestas de Páscoa e Peixes Congelados aos beneficiários cadastrados pelo serviço 
social da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania do Município de Camaçari. 
 
§ 1º A licitante obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e dentro do 

prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de até 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo 
celebrados entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO RECURSO FINANCEIRO 

 
As despesas para pagamento deste contrato correrão à conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir 

especificada: 

 
UND. GESTORA PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESAS FONTE 

15 - SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
CIDADANIA - SEDES 

4045 - GESTÃO DAS AÇÕES 
DE SEGURANÇA ALIMENTAR 
E NUTRICIONAL 

33903900 - OUTROS 
SERVIÇOS TERCEIROS - 
PESSOA JURIDICA 

0100000 - 
RECURSOS 

ORDINARIOS 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
 
O valor global deste contrato é de R$ ____(__________), constante da proposta de preço apresentada pela 
CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
 

O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação dos documentos 
fiscais legalmente exigíveis e devidamente atestados pela comissão de recebimento da Secretaria de 
Desenvolvimento Social-SEDES. 
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§ 1º Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a 
tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua 
correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, 
devidamente corrigida. 

 
§ 2º Nenhum pagamento ser á efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a 
reajuste de preço. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS 
 
A vigência do contrato será de 90 (noventa) dias, contados a partir da assinatura do mesmo. O prazo deste 
contrato poderá ser aumentado ou reduzido mediante Termo Aditivo, obedecendo aos limites legais, do art. 57 e 
art. 65 da Lei Federal n. º 8.666/93 e alterações posteriores.    
 
§1º PRAZO DE EXECUÇÃO: Condições gerais para execução do serviço, conforme Anexo I  do Termo de 
referencia do edital. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL DE ENTREGA 
 
As entregas serão conforme descritas no Anexo I - Termo de Referencia do Edital. 

 CLÁUSULA SETIMA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

 
A CONTRATANTE e a CONTRATADA, deverão obedecer aos direitos e obrigações a seguir: 
 
§ 1º DOS DIREITOS 
 

a) Constituem direitos da CONTRATANTE, receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e 
da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e nos prazos convencionados. 

 
§ 1º DAS OBRIGAÇÕES 
 

I. Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
 

a) Efetuar o pagamento ajustado;  
 
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 

 
c) Fiscalizar a execução dos serviços. 

 
II. Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 
a) Cumprir fielmente com as condições e especificações contidas neste Contrato, do Termo de 

Referência (anexo I do Edital que instruiu esta contratação, que são partes integrantes deste 
instrumento contratual independente de transcrição;  
 

b) A CONTRATADA deverá designar por escrito, no ato do recebimento da Ordem de Serviço ou 
documento equivalente, preposto para representá-la durante a execução do contrato, que tenha 
poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução do mesmo, portado de meios 
de comunicação eficiente cujos contatos devem ser disponibilizados à SEDES. Todos os custos 
com o preposto e demais funcionários serão por conta da CONTRATADA; 

 
c) A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou 

em parte, o objeto que se fizerem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos 
serviços, sendo assim, responsável pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a 
terceiros decorrente de sua culpa, dolo, omissão ou negligência na execução do contrato; 
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d) Responsabilizar-se, civil e criminalmente, pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes da execução do contrato; 
 
e) Arcar com quaisquer despesas geradas por veículos e/ou condutores e ajudantes, com 

estacionamento, multas, pedágio, diária (se for o caso) e refeição quando estiverem executando os 
serviços; 

 
f) A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos decorrentes de acidentes e avarias tanto do 

veículo quanto da carga; 
 

g) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas, entre a empresa 
CONTRATADA e seus empregados; 

 
h) Viabilizar os recursos físicos e humanos necessários à execução do objeto; 

 
i) Será de responsabilidade da CONTRATADA as despesas com hospedagem, deslocamentos, 

logística, alimentação e remuneração da sua equipe de trabalho, ocorridas durante a execução dos 
trabalhos. 

 
j) Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Segurança do Trabalho, obrigando seus 

empregados a trabalhar com equipamentos individuais; 
 

k) Manter seus empregados, enquanto estiverem executando os serviços, trajando uniformes com 
logotipo da empresa CONTRATADA e crachás de identificação, sujeitos as normas disciplinares de 
higiene e segurança do trabalho; 

 
l) Indicar o responsável, devidamente habilitado e capacitado para supervisionar e garantir a 

execução dos serviços dentro das normas de boa prática e qualidade requerida, que será 
interlocutor entre CONTRATADA e CONTRATANTE, para informar periodicamente sobre o 
desenvolvimento da prestação de serviços quanto aos trâmites operacionais e aspectos 
administrativos e de pessoal. A CONTRATADA deve atentar para que, na eventualidade de 
substituição desse Supervisor, não ocorra interrupção e/ou prejuízos na execução dos serviços. 
Todos os custos com o preposto e demais funcionários serão por conta da CONTRATADA; 

 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 
Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em 
decorrências direta ou indireta do presente contrato, ou da sua execução, serão de exclusiva responsabilidade 
do contribuinte, assim definido na Norma Tributária. 
 
§ 1º Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, as quais 

prevalecerão até a vigência das garantias previstas na Legislação. 
 

§ 2º A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações contratuais, às 
penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 com alterações posteriores, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal. 

 
 
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES 
 
À CONTRATADA serão aplicadas as seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem 
prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio processo administrativo garantido a ampla defesa e o 
contraditório: 
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I. Advertência sempre que forem constatadas infrações leves. 
 
II. Multa por atraso imotivado na execução do objeto contratado, nos prazos abaixo definidos: 

 
a)  até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento do produto/serviço; 
 
b)  superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho ou 

documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura do fornecimento do produto/serviço; 
 
c)  superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou documento 

correspondente: 20% sobre o valor da fatura do fornecimento do produto/serviço. 
 
III. Suspensão nos prazos abaixo definidos: 

   
a)  de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 (quinze) dias; 
 
b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da 

Administração Pública Municipal. 
 

IV. Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor global do contrato, a depender do prejuízo 
causado à Administração Pública Municipal, quando: 
 
a) não atender às condições estabelecidas no contrato: multa de 10% a 20%; 
 
b) paralisar execução do objeto contratado, sem justa causa e prévia comunicação à Administração: multa 

de 10% a 20%; 
 
c) adulterar ou alterar características físicas do objeto contratado: multa de 20%; 
 
d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, objeto contratado falsificado, furtado ou danificado: multa 

de 20% e rescisão contratual; 
 
e) executar o objeto do contrato de forma que venha causar quaisquer danos à Contratante e/ou a 

terceiros: multa de 20%. 
 

§ 1º A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em 
vigor impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o 
cumprimento da penalidade que lhe foi imposta. 

 
§ 2º Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, por até 05 

(cinco) anos, quando o licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas nos incisos III e IV 
desta Cláusula e/ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 
prazo da penalidade aplicada. 

 
§ 3º As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão 

deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo administrativo, 
garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Secretaria 
Municipal da Administração. 

 
§ 4º Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado responderá pela sua 

diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, 
ainda, cobrada judicialmente. 

 
§ 5º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da 

infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não 
impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato. 
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§ 6º As sanções previstas nesta Cláusula são de competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal da 

Administração, permitida a delegação para a sanção prevista no inciso I, facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas. 

 
§ 7º Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 

após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação 
administrativa à Contratada, sob pena de multa. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO 
 
A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste contrato só poderá ser procedida mediante 
Termo Aditivo, assinado pelas partes, resguardado o disposto no art. 65, inciso I, alíneas “a” e “b” da Lei 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO 
 
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, 
sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 
 
Este contrato poderá ser rescindido: 
 
a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.

o 
8.666/93; 

 
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; e 
 
c) Judicialmente, nos termos da legislação. 
 
Parágrafo único - A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 
limite dos prejuízos causados a CONTRATANTE, bem como na assunção do objeto do contrato pela 
CONTRATANTE na forma que a mesma determinar. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES 
 
A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como qualquer dano causado à 
CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 
 
§ 1º A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, 

contribuições fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre 
a compra do material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para 
efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

 
§ 2º A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações no 

fornecimento dos produtos e/ou serviços, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem 
que haja culpa da CONTRATADA, devidamente apurados na forma da legislação vigente, quando 
comunicados à CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por 
ordem expressa e escrita da CONTRATANTE. 

 
§ 3º Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto que a CONTRATADA 

acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos, encargos, 
emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não incidentes sobre a compra efetuada, tais valores 
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serão imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago à 
CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE 
 
Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição 
deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em 
oportunidades futuras. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
 
Fica eleito o Foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões 
decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 
 
E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual 
teor, para que produza os efeitos jurídicos. 
 
 

Camaçari – Bahia,      xx   de      xxxxxxxx   de 2020 
 

_______________________________________ 
ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 

CONTRATANTE 
 

_______________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONTRATADA
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 PREGÃO N° 029/2020 (PRESENCIAL) – COMPEL 
ANEXO VI – MODELO DE DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 
 

(Deverá ser redigida em papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 
 

PROPONENTE 
NOME DA EMPRESA  
C.N.P.J. N.º  
ENDEREÇO  
TELEFONE  FAX  E-MAIL  

 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA  

NOME COMPLETO  
C.I. N.º  
C.P.F. N.º  
PROFISSÃO  
NACIONALIDADE  ESTADO CIVIL  
ENDEREÇO RESID.  
 

DADOS BANCÁRIOS 
NOME DO BANCO  N.º DO BANCO  
NOME DA AGÊNCIA  N.º DA AGÊNCIA  
N.º CONTA CORRENTE  

 
 
 
 

__________________, _____ de _________________ de _______. 
                                         Local e data  

 
 
 

________________________________________ 
Assinatura Representante Legal e Carimbo 
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PREGÃO Nº 029/2020 (PRESENCIAL) - COMPEL 
ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO 
 
 
 
 

(Deverá ser redigida em papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 
 
Declaramos para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 
9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
empregamos menor de 16 (dezesseis) anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ). 
 
 
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
 
 
 

________________, ______ de _________________________ de _____. 
                                              Local e data 
 
 
 

 

Licitante interessado 
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PREGÃO Nº 029/2020 (PRESENCIAL) - COMPEL 
ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE 
 
 
 

(Deverá ser redigida em papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 

 

........................................................................................., ,inscrita no CNPJ n° ................................, DECLARA, 
para fins de participação no Pregão nº 029/2020 (Presencial) - COMPEL, sob as sanções administrativas 
cabíveis e sob as penas da lei, que na presente data, esta empresa: 
 
 
 (       ) está enquadrada como MICROEMPRESA, conforme Inciso I  do artigo 3° da Lei Complementar n° 123 
de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa esteja excluída das vedações constante do parágrafo 4° do artigo 
3° da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006. 
 
 
(            ) está enquadrada como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa esteja excluída das vedações constante do 
parágrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006. 

 
 
(       ) não está enquadrada como MICROEMPRESA  ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE. Declara ainda ter 
conhecimento de que por esse motivo não será aplicado a esta empresa o tratamento exclusivo ou diferenciado 
concedido pela Lei Complementar n.º 123/2006. 
 
 
 
 

.......................................................................... 
(data) 

 
 

........................................................................... 
(nome e assinatura do representante legal) 

 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO:  
 
1 - Assinalar com um ”X” a condição da empresa. 
 
2 - Esta declaração deverá ser entregue junto com o documento de credenciamento e a não apresentação, 

implicará na inaplicabilidade do tratamento diferenciado para o licitante, não podendo o mesmo invocar esse 
tratamento diferenciado no decorrer da licitação. 

 
 
 


