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EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 001/2022
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

Dados do Edital
03 de Fevereiro de 2022
CHAMADA PÚBLICA/AGRICULTURA FAMILIAR N° 001/2022

Órgão(s) Participante(s):
Secretaria Municipal de Educação.
I - PROCESSO ADMINISTRATIVO:
021/2022
II – DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO:
17/02/2022 – 10h00min
III – LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES:

Sala de Licitações e Contratos da Prefeitura de Boa Nova, situada na Av. Nossa Senhora da Boa Nova, 07,
Centro, Boa Nova – Bahia.
IV – OBJETO DA LICITAÇÃO:

O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de Gêneros Alimentícios para Alimentação Escolar,
diretamente da Agricultura Familiar, conforme especificações contidas nos anexos deste edital, para o
atendimento do PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / PNAE.
V – PRAZOS:
Validade do Contrato: Até 31 de Dezembro de 2022.
VI - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após a entrega da nota fiscal/fatura e
respectiva conferencia.
VII – ANEXOS:
ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO; ANEXO II – MODELO DE PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR; ANEXO III – MINUTA DO
CONTRATO; ANEXO IV – DECRETO N° 089/2018.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA ATRAVÉS DA COMISSÃO ESPECIAL PARA CHAMADA PÚBLICA,
designados pela Portaria nº 004/2022, de 01 de Fevereiro de 2022, torna público para conhecimento dos
interessados que serão recebidas as propostas de preços e documentos de habilitação para a CHAMADA
PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, destinado ao atendimento do PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, durante o ano letivo de 2022, na modalidade descrita acima, de acordo com as
condições estabelecidas neste edital e anexo.
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2. DO OBJETO
2.1. O objeto da presente Chamada Publica é a aquisição de Gêneros Alimentícios para Alimentação
Escolar, diretamente da Agricultura Familiar, conforme especificações contidas nos anexos deste edital,
para o atendimento do PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / PNAE.
2.2. Os fornecedores serão agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, detentores de
Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - DAP Física e/ou
Jurídica, conforme Lei da Agricultura Familiar nº 11.236, de 24 de julho de 2006 e enquadrados no
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, organizados em grupos formais
e/ou informais.
2.3. Objetivo: Promover a alimentação saudável e adequada à clientela do PNAE, com produtos da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou de suas organizações de forma a contribuir com
o seu fortalecimento, em conformidade como o art. 19 da Lei nº 10.696, de 02 de julho de 2003, e o
Decreto nº 6.447/2008, com a Lei nº 11.947/2009 e com a legislação específica do PNAE por meio da
aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atender
os alunos matriculados nos Centros de Educação Infantil e nas Escolas de Ensino Fundamental
matriculadas na Rede Municipal de Ensino.
3. FONTE DE RECURSO E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
3.1. As despesas decorrentes dos contratos oriundos deste processo correrão por conta da seguinte
dotação orçamentária:
02.10.01 – Fundo Municipal de Educação
2.054 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo
Fonte Recurso - FNDE - 15
4. HABILITAÇÃO
4.1. Para a habilitação, os fornecedores da agricultura familiar interessados, deverão apresentar os
documentos a seguir apontados, em envelope indevassável, separado e distinto das propostas, contendo
na parte externa, além da razão social e endereço da proponente os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022
RAZÃO SOCIAL DO GRUPO FORMAL OU INFORMAL
4.1.1. ENVELOPE N° 1 – HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL
4.1.1.1. O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope n° 1 os documentos abaixo relacionados, sob
pena de inabilitação:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Jurídica para associações e cooperativas;
c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante apresentação da Certidão
Negativa de Débito – CND; Quando apresentar na Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e
à Dívida Ativa da União a abrangência desta informação, prevista na Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014,
a apresentação da Certidão INSS fica dispensada.
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
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e) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal mediante certidão conjunta expedida pela Secretaria
da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente aos tributos federais e à Dívida
Ativa da União, por elas administrados, no âmbito de suas competências, pela apresentação da respectiva
Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa;
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da proponente.
g) Cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada na Junta Comercial, no caso
de Cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoa jurídica, no caso de Associações. No caso de
Empreendimentos Familiares, deverá ser apresentada cópia do Contrato Social, registrado em Cartório
de Registro Civil de Pessoa Jurídica.
h) Para produtos de origem animal, apresentar documentação comprobatória de Serviço de Inspeção,
podendo ser municipal, estadual ou federal.
i) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.
j) Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar (Anexo II);
4.1.2. ENVELOPE N° 001 – HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL
4.1.2.1. O Grupo Informal deverá apresentar no Envelope n° 1 dos documentos abaixo relacionados, sob
pena de inabilitação:
a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);
b) Cópia da DAP principal, ou extrato da DAP, de cada Agricultor Familiar participante;
c) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.
d) Para produtos de origem animal, apresentar documentação comprobatória de Serviço de Inspeção,
podendo ser municipal, estadual ou federal.
e) Certidões Federal, Estadual, Municipal e Trabalhista.
f) Projeto de Venda de Gênero Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar (anexo II).
4.2. Forma de Apresentação
4.2.1. Os documentos de habilitação relacionados acima deverão estar válidos e em vigor na data da
sessão de abertura de envelopes e julgamento, apresentados em original ou cópia autenticada em
cartório competente ou publicação em órgão de Imprensa Oficial, ou, ainda, cópias com apresentação do
original, que venham a ser autenticadas durante a sessão de abertura dos mesmos pela Comissão de
Licitação (os originais poderão estar dentro ou fora do envelope) ou, também, cópias obtidas na internet,
desde que possam ter a sua autenticidade e veracidade confirmadas pelo mesmo meio.
4.2.2. Para os documentos de regularidade fiscal que não apresentarem prazo de validade, considerar-seá 90 (noventa) dias a partir da data de emissão.
4.2.3. A documentação de habilitação deverá ser apresentada em nome do fornecedor da agricultura
familiar que será responsável pela execução do contrato e faturamento, com o mesmo número do CNPJ
ou CPF e endereço. Serão aceitos documentos com a mesma razão social, porém CNPJ e endereço diverso
quando os mesmos tiverem validade para todas as filiais e matriz.
4.2.4. O fornecedor da agricultura familiar que entender estar desobrigado de apresentar qualquer
documento de habilitação deverá demonstrar esta situação, juntando o respectivo comprovante.
4.2.5. Será admitido no máximo 01 (um) representante para cada fornecedor da agricultura familiar e
com credencial específica, apresentada separadamente do envelope nº 1, por ocasião da abertura deste.
A credencial não é obrigatória, mas somente poderá se manifestar durante reuniões do certame, o
representante devidamente credenciado.
5. PROPOSTA DE PREÇOS – PROJETO DE VENDA
5.1. PREÇOS
Deverá ser apresentada Proposta de Preços – Projeto de Venda, assinada e rubricadas em todas as suas
folhas devendo conter os preços finais dos produtos, incluindo-se todos os custos de fretes, tributos e
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outros. Descrição geral quanto ao objeto a ser fornecido, de acordo com as especificações do Edital,
constando o valor unitário e total, em moeda corrente nacional, em caso de divergência entre os preços
unitário e total prevalecerá o primeiro.
5.2. VALIDADE DA PROPOSTA
As propostas deverão ter validade não inferior a 60 dias após a data de abertura.
5.3. FORMA DE APRESENTAÇÃO
5.3.1. A Proposta de Preços – Projeto de Venda deverá ser apresentada no formulário constante do Anexo
2 deste Edital, devidamente preenchida, carimbada e assinada, pelo representante legal do grupo formal
ou informal, ou em 01 (uma) via, datilografada ou impressa, sem emendas e rasuras, fazendo constar o
número referente ao presente edital.
5.3.2. A proposta não poderá conter rasuras que afetem a idoneidade da proposta em si.
5.3.3. A proposta deverá ser enviada em envelope indevassável, contendo na parte externa, além da razão
social e endereço da proponente os seguintes dizeres:
ENVELOPE N° 002 – PROPOSTA DE PREÇOS - PROJETO DE VENDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022
RAZÃO SOCIAL DO GRUPO FORMAL OU INFORMAL
6. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1. Serão consideradas as propostas classificadas, que preencham as condições fixadas nesta Chamada
Pública.
6.2. Na análise das propostas e na aquisição, no caso de existência de mais de um Grupo Formal ou
Informal participante do processo de aquisição para a alimentação escolar, deve-se priorizar o fornecedor
do âmbito local, desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado local resguardadas
as condicionalidades previstas nos parágrafos 1º e 2º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 serão priorizadas
as propostas de grupos do Município.
6.2.1. Em não se obtendo as quantidades necessárias, estas poderão ser complementadas com propostas
de grupos da região, do território rural, do estado e do país, nesta ordem de prioridade.
6.3. Na aquisição de gêneros alimentícios de que trata esta Chamada Pública, serão priorizados os
alimentos orgânicos e/ou agroecológicos.
6.4. As propostas serão classificadas considerando-se a ordenação crescente dos valores por item.
7. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS
7.1. As amostras dos produtos, quando solicitadas pela Nutricionista da Prefeitura de Boa Nova, deverão
ser entregues na Secretaria Municipal de Educação, Boa Nova – BA, para avaliação e seleção dos
produtos a serem adquiridos, os quais deverão ser submetidos a testes necessários.
7.2. As características técnicas dos gêneros alimentícios de que trata esta chamada pública deverão
atender ao disposto no ANEXO 1.
7.3. Os participantes julgados provisoriamente vencedores deste processo de Chamada Pública de
Compra deverão apresentar 01 (uma) amostra no prazo de até 03 (três) dias úteis, dos itens que foi
considerado vencedor, sob pena de desclassificação.
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8. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS
8.1. Locais de Entrega: Os locais serão pré-determinados pela Secretaria Municipal de Educação, Boa
Nova – BA.
8.2. Periodicidade: Todas as terças-feiras a partir da data de assinatura do contrato.
9. DO PAGAMENTO
9.1. O pagamento será realizado até 05 (cinco) dias úteis após a última entrega do mês, através de Termo
de Recebimento mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado,
vedada a antecipação de pagamento, para cada faturamento.
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida na Secretaria da Fazenda, Setor de Licitações e
Contratos no horário expediente.
10.2. Para definição dos preços de referência deverá observar o artigo 23 da Resolução n° 38/09 do FNDE;
10.3. Os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar não poderão ter preços inferiores aos produtos
cobertos pelo Programa de Garantia de Preço da Agricultura Familiar (PGPAF), art. 23 § 6° da mencionada
Resolução do FNDE, sítio: http://www.mda.gov.br/saf/arquivos/1203118176.pdf;
10.4. Na análise das propostas e na aquisição dos alimentos, deverão ter prioridade às propostas dos
Grupos Locais e as dos Grupos Formais, art. 23 § 3° e § 4°, da referida Resolução do FNDE;
10.5. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária / Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento;
10.6. O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para a
alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP por
ano civil;
10.7. A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de Aquisição de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, conforme (ANEXO 3), deste Edital
Chamada Pública de Compra.
10.8. Integram este Edital os seguintes anexos:
ANEXO 1 - MEMORIAL DESCRITIVO
ANEXO 2 - PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / PROPOSTA
ANEXO 3 - MINUTA DO CONTRATO
Boa Nova (BA), 03 de Fevereiro de 2022.

Caick Araújo Botelho
Presidente
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ANEXO 1
MEMORIAL DESCRITIVO
Referente à Chamada Pública N° 001/2022
1.0- OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar em
nosso Município.
2.0- ORÇAMENTO DETALHADO:
Período de Fornecimento da data de assinatura do contrato até dezembro de 2022.
Todos os itens deverão apresentar amostra em data definida pela nutricionista do Município junto ao
Presidente da Comissão da Chamada Publica.

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR/PNAE – 2022
ITEM

001

002

003

004

005

006

QTDE.

100

250

2.000

1.500

2.000

1.000

UNIDADE

UND

UND

KG

UND

KG

Molhos

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
ABACAXI, fruto de tamanho médio, limpo, de primeira e acondicionado de forma
a evitar danos físicos, íntegros, de vez (por amadurecer), apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Ausência de parasitas,
sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Podendo ser orgânico.
ABACATE, fruto de tamanho médio, limpo, de primeira e acondicionado de forma
a evitar danos físicos, íntegros, de vez (por amadurecer), apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Ausência de parasitas,
sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Podendo ser orgânico.
ABÓBORA, fruto de tamanho grande limpa, de primeira e acondicionada de forma
a evitar danos físicos, apresentando-se íntegras com grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos
estranhos aderidos à casca, com características íntegras e de primeira qualidade.
Podendo ser orgânico.
ABOBRINHA, fruto de tamanho grande limpa, de primeira e acondicionada de
forma a evitar danos físicos, apresentando-se íntegras com grau de maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo. Ausência de parasitas, sujidades, larvas e
corpos estranhos aderidos à casca, com características íntegras e de primeira
qualidade. Podendo ser orgânico.
AIPIM, raiz carnuda, grossa, descascada, in natura, limpa, congelada e
acondicionada de forma a evitar danos físicos, mecânicos e biológicos. Ausência
de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos e de primeira qualidade.
ALFACE, hortaliça fresca, com folhas íntegras e de primeira qualidade; limpa,
lavada ou escovada, coloração uniforme; isenta de sujidades, insetos, parasitas,
larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Podendo ser de origem
hidropônica. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou
biológica. Podendo ser orgânico.
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007

008

009

3.100

DZ

2.000

DZ

700

KG

010

500

Litro

011

100

PCT

012

1.000

KG

013

150

KG

014

100

KG

015

100

KG

016

100

KG

017

1.000

MOLHOS

018

2.500

KG

BANANA DA PRATA, fruto médio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos
físicos, mecânicos ou biológicos; íntegro, limpo, de vez (por amadurecer),
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Ausência
de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Podendo ser
orgânico.
BANANA DA TERRA, fruto médio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos
físicos, mecânicos ou biológicos; íntegro, limpo, de vez (por amadurecer)
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Ausência
de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Podendo ser
orgânico.
BATATA DOCE, raiz carnuda, in natura, limpa, acondicionada de forma a evitar
danos físicos, mecânicos e biológicos. Ausência de parasitas, sujidades, larvas e
corpos estranhos e de primeira qualidade.
BEBIDA LÁCTEA, diversos sabores, acondicionada em sacos de 1 litro. deverá
constar na embalagem do produto, tabela de informações nutricionais, data de
fabricação e prazo de validade. validade mínima de 15 dias. produto deverá estar
resfriado
BEIJU DE TAPIOCA, grupo seco, tipo 1. Embalagem 250g com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e
de acordo com as Norma e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS.
BETERRABA, tubérculo no estado in natura, genuínas, sãs, de primeira qualidade,
lavado ou escovado, coloração uniforme; isentos de sujidades, insetos, parasitas,
larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões
de origem física, mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico.
BISCOITO AVOADOR, biscoito polvilho tipo avoador, formato redondo, íntegro.
De primeira qualidade, produto a base de tapioca, ovo, óleo vegetal e sal, com
textura crocante, livres de contaminação química, física ou biológica,
acondicionada em sacos transparentes, atóxicos e lacrada. Em sacos plásticos de
peso máximo de 1000gr. Apresentar Alvará da Vigilância Sanitária.
BOLO DE AIPIM. Bolo, sabor aipim com ausência de bolor. Embalagem íntegra com
rótulo contendo informações acerca de procedência, fabricação e validade.
Apresentar Alvará da Vigilância Sanitária.
BOLO DE MILHO. Bolo, sabor milho verde, com ausência de bolor. Embalagem
íntegra com rótulo contendo informações acerca de procedência, fabricação e
validade. Apresentar Alvará da Vigilância Sanitária.
BOLO DE TRIGO, com ausência de bolor. Embalagem íntegra com rótulo contendo
informações acerca de procedência, fabricação e validade. Apresentar Alvará da
Vigilância Sanitária.
CEBOLA VERDE, em molho, hortaliça fresca, com folhas íntegras e de primeira
qualidade; limpa, lavada ou escovada, coloração uniforme; isenta de sujidades,
insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não
deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.
Podendo ser orgânico.de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
CENOURA de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA.
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CHUCHU, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA.
COENTRO, em molho, apresentando grau de evolução completa de tamanho,
aroma e cor própria, hortaliça fresca, com folhas íntegras e de primeira qualidade;
limpa, lavada ou escovada, coloração uniforme; isenta de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve
apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. Podendo ser
orgânico. De acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.
COUVE-FOLHA, apresentando grau de evolução completa de tamanho, aroma e
cor própria hortaliça fresca, com folhas íntegras e de primeira qualidade; limpa,
lavada ou escovada, coloração uniforme; isenta de sujidades, insetos, parasitas,
larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico.
De acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.
FARINHA DE MANDIOCA, fina, torrada, com umidade máxima de 15%,
embalagem resistente em saco plástico transparente, validade mínima de 6 meses
Emabalagem com 1kg - apresentar alvará de licença da vigilância sanitária
FEIJÃO ANDÚ, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA.
FEIJÃO CARIOCA, “in natura”, deverá ser de safra corrente e obedecer aos limites
máximos de tolerância de defeitos do Grupo I, tipo 1, conforme Tabela 1 da
Instrução Normativa nº 12 de 28/03/08, MAPA - Define o padrão oficial de
classificação, identidade e qualidade, amostragem, o modo de apresentação e a
rotulagem e suas alterações na Instrução Normativa nº 56 de 24/11/09, Instrução
Normativa nº 48 de 01/11/11 e demais que vierem a valer, para efeito de
classificação, e apresentar teor de umidade tecnicamente recomendado de até
14%.
FEIJÃO VERDE, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA.
FÉCULA DE MANDIOCA, prazo de validade no mínimo 12 meses, produto livre de
matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais, embalagem de 500
gramas. - Apresentar alvará de licença da vigilância sanitária
GOIABA, fruto de tamanho médio, com características íntegras e de primeira
qualidade; apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
INHAME, in natura, limpa, acondicionada de forma a evitar danos físicos,
mecânicos e biológicos. Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos
estranhos e de primeira qualidade.
IOGURTE, natural, diversos sabores, rico em nutrientes. Embalagem com 1000 ml,
com indicação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade, de acordo com as normas e/ou resoluções vigentes da ANVISA. O
produto deverá ter registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde.
LARANJA, fruto de tamanho médio, com características íntegras e de primeira
qualidade; apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a
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manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
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LEITE EM PÓ INTEGRAL, Composição: leite de vaca, unidade de fornecimento:
pacote com 1 kg, características adicionais: produto próprio para consumo
humano e em conformidade com a legislação em vigor. OBS: embalagem primária:
deverá ser de material metalizado, atóxico, hermeticamente fechado por
termossoldagem na vertical e na horizontal, contendo símbolo impresso do
Programa de Aquisição através da agricultura familiar, data da fabricação e
número do lote, características nutricionais. Garantia do produto; 12 meses.
LEITE PASTEURIZADO, padronizado a 3% (m/m) de gordura, acondicionado em
embalagem primária de polietileno, tipo almofada ou garrafa, contendo nesta, 01
litro de volume líquido, conforme Instrução Normativa N° 62 de 29 de dezembro
de 2011 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). No ato
da entrega, o produto deverá possuir, no máximo, 01 dia de fabricação.
Apresentar amostra.
LIMÃO TAITI, fruto de tamanho médio, com características íntegras e de primeira
qualidade; apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
MAMÃO FORMOSA, fruto de tamanho médio, com características íntegras e de
primeira qualidade; apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar
a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
MANGA, fruto de tamanho médio, com características íntegras e de primeira
qualidade; apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
MARACUJÁ, fruto de tamanho médio, com características íntegras e de primeira
qualidade; apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
MELANCIA, fruto de tamanho médio, com características íntegras e de primeira
qualidade; apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas, DE ACORDO COM A
RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA.
MILHO, de primeira, in natura, verde, em espiga, apresentando grau de evolução
completo do tamanho, aroma e cor própria. Com ausência de sujidades, parasitos
e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
PEPINO, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas
para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
PIMENTÃO, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas
para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA.
POLPA DE FRUTA, DIVERSOS SABORES, natural, com embalagens de 1 Kg.
Possuindo cor, cheiro e sabor característicos; livres de contaminação química,

Av. Nossa Senhora da Boa Nova, 07, Centro, CEP: 45250-000 – Boa Nova - Bahia - Fone: (77)3433.2145

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EWTRALB2GW568KM/NL1IHQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Boa Nova

Quinta-feira
3 de Fevereiro de 2022
11 - Ano - Nº 2680

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA
Estado da Bahia

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 13.894.894/0001-52
física ou biológica; acondicionado em saco transparente, atóxico, resistente e
lacrado. Embalagem com identificação do produto, sabor, marca do fabricante
com endereço do mesmo, informações nutricionais, ingredientes, prazo de
validade e capacidade, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O produto
deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
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QUIABO, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas
para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA.
REPOLHO, de primeira, tamanho médio, apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.
SUCO CONCENTRADO, SABOR GOIABA, (equivale a 15% de polpa após diluição)
Volume 1 litro Especificações: Politereftalato de etileno – PET, com gargalo de 28
mm. (equivale a 6,0% de polpa após diluição), açúcar, água; conservantes: sorbato
de potássio; acidulante: ácido cítrico. Não contém glúten, Preparado líquido ou
concentrado líquido para refresco é o produto que contiver suco, polpa ou extrato
vegetal de sua origem, adicionado de água potável para o seu consumo, com ou
sem açúcares, Ausência de materiais estranhos às matérias-primas do produto e
às etapas de processamento, Aspecto Líquido viscoso, cor característica, sabor
Característico de goiaba, Até 4 (quatro) meses quando respeitadas as condições
de conservação e armazenamento indicadas, Coliformes a 45ºC (NMP/ml) < 5,0 x
103 , Salmonela (em 25 ml), Ausência, Conforme Resolução da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA) nº 12 de 02 janeiro de 2001.
SUCO CONCENTRADO, SABOR MARACUJÁ DA CAATINGA, (equivale a 25,0% de
polpa após diluição), açúcar, água; conservantes: sorbato de potássio; acidulante:
ácido cítrico. Não contém glúten. Volume 1 litro Especificações: Politereftalato de
etileno – PET, com gargalo de 28 mm. (equivale a 6,0% de polpa após diluição),
açúcar, água; conservantes: sorbato de potássio; acidulante: ácido cítrico. Não
contém glúten, Preparado líquido ou concentrado líquido para refresco é o
produto que contiver suco, polpa ou extrato vegetal de sua origem, adicionado de
água potável para o seu consumo, com ou sem açúcares, Ausência de materiais
estranhos às matérias-primas do produto e às etapas de processamento, Aspecto
Líquido viscoso, cor característica, sabor Característico de maracujá da caatinga,
Até 4 (quatro) meses quando respeitadas as condições de conservação e
armazenamento indicadas, Coliformes a 45ºC (NMP/ml) < 5,0 x 103 , Salmonela
(em 25 ml), Ausência, Conforme Resolução da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) nº 12 de 02 janeiro de 2001.
SUCO CONCENTRADO, SABOR MARACUJÁ. Volume 1 litro Especificações:
Politereftalato de etileno – PET, com gargalo de 28 mm. (equivale a 6,0% de polpa
após diluição), açúcar, água; conservantes: sorbato de potássio; acidulante: ácido
cítrico. Não contém glúten, Preparado líquido ou concentrado líquido para
refresco é o produto que contiver suco, polpa ou extrato vegetal de sua origem,
adicionado de água potável para o seu consumo, com ou sem açúcares, Ausência
de materiais estranhos às matérias-primas do produto e às etapas de
processamento, Aspecto Líquido viscoso, cor característica, sabor Característico
de maracujá, Até 4 (quatro) meses quando respeitadas as condições de
conservação e armazenamento indicadas, Coliformes a 45ºC (NMP/ml) < 5,0 x 103
, Salmonela (em 25 ml), Ausência, Conforme Resolução da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA) nº 12 de 02 janeiro de 2001.
SUCO CONCENTRADO, SABOR UMBU, (equivale a 25% de polpa após diluição),
Volume 1 litro Especificações: Politereftalato de etileno – PET, com gargalo de 28
mm. (equivale a 6,0% de polpa após diluição), açúcar, água; conservantes: sorbato
de potássio; acidulante: ácido cítrico. Não contém glúten, Preparado líquido ou
concentrado líquido para refresco é o produto que contiver suco, polpa ou extrato
vegetal de sua origem, adicionado de água potável para o seu consumo, com ou
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sem açúcares, Ausência de materiais estranhos às matérias-primas do produto e
às etapas de processamento, Aspecto Líquido viscoso, cor característica, sabor
Característico de umbu, Até 4 (quatro) meses quando respeitadas as condições de
conservação e armazenamento indicadas, Coliformes a 45ºC (NMP/ml) < 5,0 x 103
, Salmonela (em 25 ml), Ausência, Conforme Resolução da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA) nº 12 de 02 janeiro de 2001.
TANGERINA, fruto de tamanho médio, com características íntegras e de primeira
qualidade; apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o
consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas, DE ACORDO COM A
RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA.
TOMATE, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas
para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA.

3.0- DO RECEBIMENTO:
3.1- O objeto acima descrito referente aos Gêneros Alimentícios deverá ser entregue em locais
estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação, todas as terças-feiras.
3.2- O recebimento se efetivará nos seguintes termos:
3.2.1- Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos gêneros alimentícios
com a especificação;
3.2.2- Definitivamente, após a verificação da qualidade, quantidade e consequente aceitação pelo Setor
de Nutrição da Secretaria de Municipal de Educação - Boa Nova.
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ANEXO 2
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR

Projeto para atendimento da chamada pública 001/2022

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
A – Grupo Formal
1. Nome do Proponente

2. CNPJ

3. Endereço

4. Município

5. CEP

6. Nome do representante legal

7. CPF

8. DDD/Fone

9. Banco Corrente

10. Nº da Agência

11. Nº da Conta Corrente

2. Endereço

3. Município

4. CEP

5. CPF

6. E-mail

7. DDD/Fone

B – Grupo Informal

1. Nome do Proponente

II – FORNECEDORES PARTICIPANTES (GRUPO FORMAL OU INFORMAL)
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1. Nome

2. CPF

3. DAP

4. Banco e nº da
Agência

5. Nº da Conta
Corrente

1
2
3
4
5
6
7
III – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
1. Nome da Entidade

2.CNPJ

3. Município

PREFEITURA M. BOA NOVA

13.894.894/0001-52

BOA NOVA

4. Endereço

5. DDD/Fone

AV. NOSSA SENHORA DA BOA BONA, Nº 07 - CENTRO

(77) 3433 – 2145

7. Nome do Representante

7. CPF

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

*************

IV – RELAÇÃO DE FORNECEDORE E PRODUTORES
De acordo com o art. 24 da Resolução 38 do FNDE/2009 e alteração segundo o Art. 2º RESOLUÇÃO Nº 25,
DE 4 DE JULHO DE 2012, o limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por Declaração de Aptidão ao
PRONAF - DAP por ano.

01. Identificação
do

02.

03.

Produto

Unidade

04.
Quantidade

05.
Preço/Unidade

06.
Valor Total

Agricultor
Familiar
Nome
1

Nº DAP
Total Agricultor
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Nome
2

Nº DAP
Total Agricultor
Nome

3

Nº DAP
Total Agricultor
Nome

4

Nº DAP
Total Agricultor
Nome

5

Nº DAP
Total Agricultor
Nome

6

Nº DAP
Total Agricultor
Nome

7

Nº DAP
Total Agricultor
Nome

8

Nº DAP
Total Agricultor
Nome

9

Nº DAP
Total Agricultor

10

Nome
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Nº DAP
Total Agricultor
Total do projeto

V – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTOS

1. Produto

2.Unidade

3.Quantidade 4.Preço/Unidade 5.Valor Total por Produto

Total do projeto
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VI – DESCREVER OS MECANISMOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima
conferem com as condições de
fornecimento.
A - Grupo Formal

Local e Data:

Assinatura do Representante do Grupo Formal

B - Grupo Informal

Local e Data:

Assinatura do Representante do Grupo Formal

Av. Nossa Senhora da Boa Nova, 07, Centro, CEP: 45250-000 – Boa Nova - Bahia - Fone: (77)3433.2145

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EWTRALB2GW568KM/NL1IHQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
3 de Fevereiro de 2022
18 - Ano - Nº 2680

Boa Nova

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA
Estado da Bahia

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 13.894.894/0001-52

ANEXO 3
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N°___________/****

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
A Prefeitura Municipal de BOA NOVA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Nossa Senhora
da Boa Nova, 07, Centro - Boa Nova - BA, inscrita no CNPJ: 13.894.894/0001-52, representada neste ato
pelo Prefeito Municipal o Sr. Adonias da Rocha Pires de Almeida, brasileiro, portador da cédula de
identidade nº 00.959.551-19 emitida por SSP/BA e CPF nº 107.214.875-72, residente e domiciliado na Av.
Padre Vicente Santiname, nº 03, Bairro Dioclécio Coelho da Silva, Município de Boa Nova–Bahia doravante
denominado CONTRATANTE, e por outro lado ______________________________ (nome do grupo
formal), com sede à ______________________________, n°________, em _____________/UF, inscrita
no CNPJ:______________________, ou fornecedores do grupo informal (nomear todos e n° do CPF),
doravante denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições Lei n° 11.947 de 16 de
junho de 2009, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública n° 001/2022, resolvem celebrar o
presente contrato mediante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, ano letivo
de 2021, de acordo com a chamada pública n° 001/2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente
contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA:
O CONTRATADO se compromete a fornecer os Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar ao
CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar
parte integrante deste instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA:
O limite individual de venda de Gêneros Alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar
Rural será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme
a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA:
OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou a(s) ENTIDADE (S) ARTICULADORA (S) deverão informar ao
Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA os valores individuais de venda dos participantes do
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no
máximo 30 dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.
CLÁUSULA QUINTA:
O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de
Compra, expedida pelo Setor de Nutrição, sendo o prazo do fornecimento:
a. Para todos lotes: até o término da quantidade adquirida ou até 31/12/2022.
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b. A entrega do (s) gênero (s) alimentício(s) deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com
a Chamada Pública n° 001/2022.
c. O recebimento do(s) gênero(s) alimentício(s) dar-se-á mediante apresentação do Termo de
Recebimento e a(s) Nota(s) Fiscal (is) de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de
entrega.
CLÁUSULA SEXTA:
a. Grupo Formal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de
R$ __________(________________________________).
b. Grupo Informal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, cada CONTRATADO (A) receberá o valor total de
R$ __________(________________________________) (descrever todos os contratados e os respectivos
valores de venda), totalizando___________ (valor total do projeto de venda).
CLÁUSULA SÉTIMA:
No valor mencionado na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, Pessoal, materiais, assim
como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA OITAVA:
As despesas decorrentes do presente contrato correrá (ao) à conta da(s) seguinte(s) dotação (ões)
orçamentária(s):
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
02.10.01 – Fundo Municipal de Educação
2.054 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo
Fonte Recurso - FNDE - 15
CLÁUSULA NONA:
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quinta, alínea “b”, e após a
tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente
às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA:
O CONTRATANTE, que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO
FORNECEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida.
Ressalvados os casos quando não efetivados os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil.
CLÁUSULA ONZE:
Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 1°, do art. 20 da Lei n° 11.947
de 16 de junho de 2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DOZE:
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O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de
Venda, ou congêneres, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.
CLÁUSULA TREZE:
O CONTRATANTE se compromete a guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de
Compra, os Termos de Recebimento, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos,
estando à disposição para comprovação.
CLÁUSULA QUATORZE:
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo
ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA QUINZE:
O CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos sobre os interesses particulares poderá:
a. Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público,
respeitando os direitos do CONTRATADO;
b. Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;
c. Fiscalizar a execução do contrato;
d. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO deve respeitar
o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a
indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DEZESSEIS:
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DEZESSETE:
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria da Educação, da Entidade Executora, do
Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DEZOITO:
O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública n° 001/2022, pela resolução CD/FNDE n° 38/09
e pela Lei 11.947/09, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso.
CLÁUSULA DEZENOVE:
Este contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardada
as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VINTE:
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que
somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por fac-símile, transmitido pelas
partes.
CLÁUSULA VINTE E UM:
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Este contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante
Cláusula Vinte, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou
interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
a. Por acordo entre as partes;
b. Pela inobservância de qualquer de suas condições;
c. Qualquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA VINTE E DOIS:
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos, ou até o
término da quantidade adquirida ou da data de assinatura do contrato até 31/12/2022.
CLÁUSULA VINTE E TRÊS:
É competente o Foro da Comarca de Poções-BA, para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste
contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e
forma, na presença de duas testemunhas.
Boa Nova (BA), ________ de __________ de 2022.

____________________________________

____________________________________

MUNICÍPIO DE BOA NOVA

CONTRATADO

Testemunhas:

Nome: _________________________
RG:
Nome: _________________________
RG:

PARECER JURÍDICO

PUBLICAÇÃO

Opinamos favoravelmente ao presente instrumento por o
mesmo não infringir as disposições pertinentes à matéria.

Nos termos do art. 61, § único da Lei Federal nº. 8.666/93 a
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA - BA publica o
presente instrumento em local apropriado para que seja dado
o fiel cumprimento legal para produção de seus efeitos de
direito.

Boa Nova-Bahia, __ de ______ de 2022.
____________________________________________
Setor Jurídico

Boa Nova-Bahia, __ de ______ de 2021.
__________________________________________
Setor de Publicações
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ANEXO IV
DECRETO Nº 089/2018
De 26 de junho de 2018

“Dispõe sobre o procedimento administrativo para
a aplicação de sanções administrativas em razão de
ilícitos cometidos em licitações, contratações
diretas e cadastramentos junto ao Sistema de
Cadastro de Fornecedores do Município – SICAF,
bem como junto ao CEIS e CNEP, realizados pelo
Município de Boa Nova – Bahia.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BOA NOVA, usando a competência que lhe confere a Lei Orgânica
Municipal, e tendo em vista o disposto no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto na
Lei nº.10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº.8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº
12.846/2013, Lei Estadual nº 9.433 de 01 de março de 2005 e Decreto Federal 5.450, de 31 de maio de
2005,
Considerando a necessidade de regulamentar o procedimento e eventuais sanções em ilícitos
cometidos em licitações, contratações diversas e cadastramentos junto ao Sistema de Cadastro de
Fornecedores do Município – SICAF;
Considerando que a Lei 12.846/13 (Lei anticorrupção) determina a obrigatoriedade dos
Municípios em informar e manter atualizados, para fins de publicidade, no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas - CEIS, de caráter público, instituído no âmbito do Poder Executivo federal, os dados
relativos às sanções por eles aplicadas;
Considerando que o CEIS tem por objetivo consolidar a relação das empresas e pessoas físicas
que sofreram sanções que restringiram o direito de participar de licitações ou de celebrar contratos com
a Administração Pública;
Considerando que o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP busca consolidar a relação
de penalidades aplicadas pela Administração Pública a pessoas jurídicas com base na Lei 12.846/2013;
Considerando o firme propósito de manter os princípios da Legalidade, Impessoalidade,
Moralidade, Publicidade e eficiência;
Considerando o disposto nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e nº 10.520, de 17
de julho de 2002,
D E C R E T A:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. Este Decreto estabelece o procedimento administrativo para a aplicação de sanções
administrativas em razão de ilícitos cometidos em licitações ou contratações diretas, dispensas e
inexigibilidades, cadastramento junto ao Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF) ou decorrentes do
descumprimento de obrigações pactuadas nas Atas de Registro de Preços ou nos contratos, previstos nos
arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7º da Lei Federal nº 10.520,
de 17 de julho de 2002.
Art. 2º. Os atos convocatórios e as minutas de contrato deverão observar o disposto neste
Decreto.
Art. 3º. Para os fins deste Decreto, considera-se:

Av. Nossa Senhora da Boa Nova, 07, Centro, CEP: 45250-000 – Boa Nova - Bahia - Fone: (77)3433.2145

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EWTRALB2GW568KM/NL1IHQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Boa Nova

Quinta-feira
3 de Fevereiro de 2022
23 - Ano - Nº 2680

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA
Estado da Bahia

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 13.894.894/0001-52
I - Ato ilícito - conduta que infringe dispositivos legais e/ou regras previstas no cadastramento
junto ao SICAF, atos convocatórios de licitação, seção de licitação, na Ata de Registro de Preços, no
contrato ou instrumento que o substitui;
II - Infrator - pessoa física ou jurídica, inclusive seus representantes, que tenha infringido
dispositivos legais ou que tenha descumprido normas para cadastramento junto ao SICAF, para
participação ou em sede de licitação ou contratação direta, dispensa e inexigibilidade, previstas nos
contratos ou instrumentos que os substituem, bem como o disposto em Ata de Registro de Preços;
III - Contrato - ajuste, precedido ou não de licitação, formalizado por meio de termo contratual ou
instrumentos equivalentes, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, por meio do qual se estabelecem
obrigações recíprocas;
IV - Administração - órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública
opera e atua concretamente;
V - Administração Pública - a Administração Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado
sob controle do Poder Público e das fundações por ele instituídas ou mantidas.
CAPÍTULO II
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Seção I
Das espécies de sanções administrativas e das competências para aplicá-las
Art. 4º. A prática de atos ilícitos sujeita o infrator à aplicação das seguintes sanções
administrativas:
I - previstas nos incisos I a IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/1993:
a) advertência, observado o disposto no artigo 6º deste Decreto;
b) multa, observado o disposto nos artigos 7º ao 10 deste Decreto;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois anos), observado o disposto nos artigos 11 ao 14 deste
Decreto;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
autoridade que aplicou a penalidade, observado o disposto nos artigos 15 ao 19 deste Decreto.
II - previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002:
a) impedimento de licitar;
b) impedimento de contratar.
§ 1º Compete ao Secretário de Administração aplicar as penalidades previstas neste Decreto;
§ 2° Em caso de recurso administrativo, após manutenção da decisão recorrida, remeter o recurso
para análise e julgamento do Prefeito Municipal.
Art. 5º. A responsabilidade do infrator será apurada com a observância do devido processo legal,
assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes, devendo a
aplicação das penalidades cabíveis respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Subseção I
Da advertência
Art. 6º. A sanção de advertência, prevista na alínea a do inciso I do art. 4º deste Decreto, consiste
em comunicação formal ao infrator decorrente da inexecução de deveres que ocasionem riscos e/ou
prejuízos de menor potencial ofensivo para a Administração.
Parágrafo único. Sem embargo de outras situações, o atraso na entrega de produtos, serviços e
etapas de obras, tumultos de pequena monta em certame, autoriza a aplicação de advertência,
independentemente da aplicação de outras penalidades.
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Subseção II
Da multa
Art. 7º. O infrator que, injustificadamente, descumprir a legislação ou cláusulas contratuais ou
der causa a atraso no cumprimento dos prazos previstos nos contratos ou sua inexecução total ou parcial,
sujeitar-se-á à aplicação da penalidade de multa, nos termos deste Decreto, sem prejuízo das demais
sanções legais cabíveis, devendo ser observados, preferencialmente, os seguintes percentuais e diretrizes:
I - multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na entrega de
material ou execução de serviços, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso,
calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela
correspondente aos impostos destacados no documento fiscal;
II - multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação ou
do valor da contratação direta em caso de recusa do infrator em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou
contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;
III - multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação ou para a contratação
direta, na hipótese de o infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito
normativo ou as obrigações assumidas, tais como:
a) deixar de entregar documentação exigida para o certame licitatório;
b) desistir da proposta ou deixar de apresentar a proposta realinhada no prazo concedido, salvo
por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração;
c) tumultuar a sessão pública da licitação;
d) descumprir requisitos de habilitação na modalidade pregão, a despeito da declaração em
sentido contrário;
e) propor recursos manifestamente protelatórios em sede de contratação direta ou de licitação;
f) deixar de providenciar o cadastramento da empresa vencedora da licitação ou da contratação
direta junto ao SICAF, dentro do prazo concedido pela Administração Pública, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração;
g) deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese de o infrator
enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar
Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
IV - multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação ou do valor da
contratação direta, quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações
assumidas, tais como:
a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso
XIII do art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993;
b) permanecer inadimplente após a aplicação de advertência;
c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na
legislação, para fins de liquidação e pagamento da despesa;
d) deixar de complementar o valor da garantia recolhida após solicitação do contratante;
e) não devolver os valores pagos indevidamente pelo contratante;
f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto do contrato;
g) utilizar as dependências do contratante para fins diversos do objeto do contrato;
h) tolerar, no cumprimento do contrato, situação apta a gerar ou causar dano físico, lesão corporal
ou consequências letais a qualquer pessoa;
i) deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual - EPI, quando exigido, aos seus
empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de
obra;
j) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público,
em especial quando solicitado pela Administração;
k) deixar de repor funcionários faltosos;
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l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão
de obra;
m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vale-transporte, vale-refeição, seguros, encargos
fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do
contrato nas datas avençadas;
o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária
regularizada;
V - multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação ou do valor da
contratação direta, na hipótese de o infrator entregar o objeto contratual em desacordo com as
especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o
tornem impróprio para o fim a que se destina;
VI - multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou da Ata de
Registro de Preços, quando o infrator der causa, respectivamente, à rescisão do contrato ou ao
cancelamento da Ata de Registro de Preços;
VII - multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar a rescisão
do contrato ou o cancelamento da Ata de Registro de Preços e sua conduta implicar em gastos à
Administração Pública superiores aos contratados ou registrados, cujo valor será apurado no decorrer do
Processo Administrativo.
§ 1º Se a recusa em assinar o contrato ou a Ata de Registro de Preços a que se refere o inciso II
deste artigo for motivada por fato impeditivo relevante, devidamente comprovado e superveniente à
apresentação da proposta, a autoridade competente para a contratação poderá, mediante ato motivado,
deixar de aplicar a multa.
§ 2º Os atos convocatórios e os contratos poderão prever outras hipóteses de multa, devidamente
justificadas pelo Secretário Municipal Titular, pelo Secretário Municipal Adjunto ou por seus equivalentes
nos demais órgãos e entidades da Administração Pública Municipal.
§ 3º O atraso, para efeito de cálculo da multa, será contado em dias corridos, a partir do primeiro
dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.
§ 4º A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação superveniente de
outras multas previstas neste artigo, cumulando-se os respectivos valores.
§ 5º Quando da aplicação da penalidade de multa deverão ser observadas as atenuantes e
excludentes de sua aplicação, tais como as hipóteses de força maior ou caso fortuito, quando
devidamente comprovadas pelo infrator.
§ 6º No caso de prestações continuadas, a multa de 5% de que trata o inciso V deste artigo será
calculada sobre o valor da parcela que eventualmente for descumprida.
§ 7º No caso de recusa do infrator em apresentar proposta realinhada, assinar o contrato ou
instrumento equivalente resultante da Ata de Registro de Preços, ser-lhe-á aplicada multa indenizatória
de 10% sobre o valor da contratação total ou parcial do objeto da referida Ata, conforme o caso.
Art. 8º. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções
administrativas.
Parágrafo único. Na hipótese de cumulação a que se refere o caput deste artigo serão concedidos
os prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa.
Art. 9º. Na hipótese de deixar o infrator de pagar a multa aplicada, o valor correspondente será
executado observando-se os seguintes critérios:
I - se a multa aplicada for superior ao valor das faturas subsequentes ao mês do inadimplemento,
responderá o infrator pela sua diferença, devidamente atualizada monetariamente e acrescida de juros,
fixados segundo os índices e taxas utilizados na cobrança dos créditos não tributários do Município ou
cobrados judicialmente;
II - inexistindo faturas subsequentes ou sendo estas insuficientes, descontar-se-á do valor da
garantia;
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III - impossibilitado o desconto a que se refere o inciso II deste artigo, será o crédito
correspondente inscrito em dívida ativa.
Art. 10º. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como
inexecução total do Contrato ou da Ata de Registro de Preços, devendo os instrumentos respectivos ser
rescindidos, salvo razões de interesse público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente
pela contratação.
Subseção III
Da suspensão temporária de participação em licitação e do impedimento de contratar com a
Administração
Art. 11º. A suspensão temporária a que se refere a alínea c do inciso I do art. 4º deste
Decreto impedirá o infrator de participar de licitação e contratar com a Administração por determinado
período de tempo, e será aplicada nas seguintes hipóteses exemplificativas:
I - por período entre 6 (seis) meses e 01 (um) ano, caso o infrator:
a) seja reincidente no recebimento de multa relativa ao mesmo contrato, em razão de:
1 - atraso na execução do objeto;
2 - alteração da quantidade ou qualidade do objeto contratado;
3 - regularização junto ao SICAF ou não entrega, no prazo estipulado pela Administração, dos
documentos necessários para a liquidação e pagamento da despesa;
b) receba três penalidades de advertência, relativas ao mesmo contrato, em periodicidade inferior
a seis meses;
c) recuse-se injustificadamente a cumprir os prazos previstos nos contratos ou nos casos de
inexecução total ou parcial, sem embargo do previsto nos incisos I e II do art. 7º deste Decreto;
d) tumultue a sessão pública de licitação;
e) dê ensejo à rescisão ou cancelamento total ou parcial do contrato;
f) deixe de devolver os valores recebidos indevidamente após ser devidamente notificado;
g) ofenda agentes públicos no exercício de suas funções, sem prejuízo da aplicação das demais
penalidades cabíveis;
h) deixe de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese de enquadrar-se
como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar Federal nº
123/2006;
i) induza em erro a Administração;
II - por período entre 12 (doze) e 18 (dezoito) meses, caso o infrator:
a) atrase injustificadamente a execução da Ata de Registro de Preços ou contrato, implicando em
necessária rescisão contratual;
b) paralise injustificadamente o serviço, a obra ou o fornecimento de bens;
c) pratique atos irregulares ou ilegalidades para obtenção de cadastramento junto ao SICAF;
d) dê ensejo ao cancelamento da Ata de Registro de Preços;
e) não pagamento da multa após 06 (seis) meses da sua aplicação, independentemente de
cobrança judicial ou inscrição em dívida ativa.
III - por período de 24 (vinte e quatro) meses, caso o infrator:
a) entregue mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada;
b) apresente documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações ou contratações
diretas, no momento da contratação ou durante a execução do contrato, incluindo aqueles necessários
ao registro junto ao SICAF;
c) ofereça vantagens a agentes públicos com o fim de obter benefícios indevidos.
Art. 12º. A aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação
produzirá os seguintes efeitos:
I - impedimento de licitar e contratar com o órgão ou entidade responsável pela aplicação da
sanção, durante o prazo da suspensão;
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II - rescisão do contrato celebrado, sem prejuízo da rescisão de outros contratos também
celebrados com a Administração, caso a manutenção contratual ocasione-lhe um risco real ou para a
segurança de seu patrimônio ou de seus servidores.
Parágrafo único. Na hipótese de serem atingidos outros contratos, nos termos do disposto no
inciso II do caput deste artigo, o infrator deverá ser notificado para apresentação de defesa única no prazo
de 10 (dez) dias.
Art. 13º. As autoridades a que se refere o § 3º do art. 4º deste Decreto, por ato devidamente
motivado e fundamentado, presentes o interesse público e a conveniência administrativa, poderão deixar
de aplicar os efeitos previstos no art. 12 deste Decreto, bem como aplicar prazos diferenciados, conforme
o ilícito administrativo praticado.
Art. 14º. A aplicação da penalidade de suspensão de participação em licitação por outras esferas
governamentais não produz efeitos diretos no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município.
Subseção IV
Da declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
Art. 15 - A declaração de inidoneidade impede o infrator de licitar e contratar com os órgãos e
entidades da Administração Pública e será aplicada, entre outros casos, nas seguintes hipóteses:
I - demonstração de inidoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos
praticados, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação ou contratação, tais como
conluio, fraude, adulteração de documentos ou emissão de declaração falsa;
II - ato ou conduta que, segundo previsão no instrumento convocatório e/ou no contrato, seja
passível da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade;
III - existência de sentença judicial condenatória transitada em julgado pela prática de fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos ou encargos sociais.
Art. 16º. As autoridades a que se refere o § 4º do art. 4º deste Decreto, por ato devidamente
motivado e fundamentado, presentes o interesse público e a conveniência administrativa, poderão deixar
de aplicar as penalidades previstas no art. 15 deste Decreto, bem como aplicar prazos diferenciados,
conforme o ilícito administrativo praticado.
Art. 17º. Os efeitos da declaração de inidoneidade permanecem enquanto perdurarem os
motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que a aplicou.
§ 1º A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos da aplicação da penalidade e será
concedida quando o infrator ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta, e/ou
cumprir obrigação com ela firmada.
§ 2º No ato da declaração de inidoneidade, a Administração deverá indicar o valor a ser ressarcido
pelo infrator, com os respectivos critérios de correção, e/ou as obrigações pendentes de cumprimento.
Art. 18º. A Administração rescindirá o contrato com o infrator penalizado com a declaração de
inidoneidade, sem prejuízo da rescisão de outros contratos já celebrados, se a sua manutenção ocasionarlhe um risco real, bem como para a segurança do seu patrimônio ou servidores.
Parágrafo único. Na hipótese da rescisão atingir outros contratos, nos termos do disposto no
caput deste artigo, o infrator deverá ser notificado para apresentação de defesa única no prazo de 10
(dez) dias.
Art. 19º. Na hipótese de entes de outras esferas governamentais aplicarem a pena de
inidoneidade a pessoa física ou jurídica que seja parte em contrato firmado com a Administração Pública
municipal, caberá às autoridades previstas no § 4º do art. 4º deste Decreto decidir sobre a rescisão ou
manutenção do contrato em vigor no âmbito municipal.
Parágrafo único. O infrator a que se refere o caput deste artigo somente poderá contratar com a
Administração Pública municipal após o decurso do prazo da penalidade de inidoneidade aplicada ou sua
reabilitação.
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Subseção V
Do impedimento de licitar e contratar
Art. 20º. A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública,
prevista nas alíneas a e b do inciso II do art. 4º deste Decreto, ensejará o descredenciamento do infrator
junto ao SICAF, por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e será aplicada nas seguintes hipóteses:
I - por período de até 1 (um) ano, nos casos de:
a) recusa em contratar dentro do prazo de validade da proposta;
b) ausência de entrega da documentação exigida no edital;
c) não manutenção da proposta, durante o seu prazo de validade;
II - por período superior a 1 (um) e até 2 (dois) anos, nos casos de:
a) atraso na execução do disposto na Ata de Registro de Preços ou no contrato;
b) comportamento inidôneo;
III - por período superior a 2 (dois) anos, nos casos de:
a) apresentação de documentação falsa;
b) falha ou fraude na execução do contrato;
c) fraude fiscal.
§ 1º Para os fins do disposto na alínea b do inciso II deste artigo, reputar-se-ão inidôneos os atos
descritos no parágrafo único do art. 92, no art. 96 e no parágrafo único do art. 97, todos da Lei Federal nº
8.666/1993.
§ 2º O atraso previsto na alínea a do inciso II deste artigo configurar-se-á quando o infrator:
a) deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução da Ata de Registro de Preços ou do contrato,
após 10 (dez) dias úteis contados da sua assinatura;
b) deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços descritos na Ata de Registro de Preços ou
no contrato por 03 (três) dias seguidos ou por 15 (quinze) dias intercalados.
Art. 21º. A autoridade competente, por ato devidamente motivado e fundamentado, presentes
o interesse e a conveniência administrativa, poderá deixar de aplicar a penalidade a que se refere o art.
20 deste Decreto ou adotar prazo diferenciado.
Art. 22º. A penalidade de impedimento a que se refere o art. 20 deste Decreto produzirá os
seguintes efeitos:
I - impedimento de licitar ou contratar com os órgãos e entidades da Administração Direta e
Indireta do Município durante o prazo da penalidade;
II - rescisão do contrato celebrado, sem prejuízo da rescisão de outros contratos já celebrados
com o Município, se a manutenção contratual representar um risco real para a Administração ou para a
segurança do seu patrimônio ou de seus servidores.
Art. 23º. Na hipótese de entes de outras esferas governamentais aplicarem as penas de
impedimento de licitar e contratar a pessoa física ou jurídica que seja parte em contrato firmado com o
Município, caberá às autoridades previstas no § 3º do art. 4º deste Decreto decidir sobre a rescisão ou
manutenção do contrato em vigor no âmbito municipal.
Parágrafo único. O infrator a que se refere o caput deste artigo somente poderá contratar com a
Administração no âmbito municipal após sua reabilitação ou o decurso do prazo da penalidade aplicada.
Art. 24º. A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração poderá ser
cumulada com a penalidade de multa prevista em lei, edital ou contrato respectivo, devendo ser aplicadas
e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.
CAPÍTULO III
DOS PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Art. 25º. O agente público responsável pelos procedimentos de contratação e/ou pelo
acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do contrato, quando verificar conduta irregular
atribuída a pessoa física ou jurídica, inclusive seus representantes, que seja parte em contrato firmado
com a Administração, representará à Secretaria de Administração, apresentando a descrição dos fatos.
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Art. 26º. O Secretário de Administração, conforme o caso, após colher os elementos que entender
pertinentes, determinará a abertura de processo e notificará o acusado, para, se quiser, apresentar
defesa.
§ 1º A notificação do processado acarretará a abertura da contagem do prazo de defesa e
assegurará vista imediata dos autos.
§ 2º A notificação do acusado deverá ser efetuada por correspondência com aviso de recebimento
– AR, mediante protocolo na sede ou filial da pessoa jurídica, ou no endereço correspondente em se
tratando de pessoa física, ou pessoalmente, com o devido protocolo de recebimento.
§ 3º Quando a infração ocorrer no trâmite de processos licitatórios, o Pregoeiro ou o Presidente
da Comissão de Licitação deverá instaurar o Processo Administrativo na própria seção;
I – Para tanto, deverá constar a descrição minuciosa dos fatos e o prazo para defesa, no corpo da
respectiva ata;
II – Em ato contínuo, deverá encaminhar cópia da Ata e eventuais documentos que achar
necessário, para ser autuado e processado pela Secretaria de Administração;
III – Com a notificação do acusado na respectiva seção, o prazo para apresentar defesa começará
a fluir a partir do primeiro dia útil seguinte.
§ 4° Caso a infração não ocorra no decorrer do certame, o Pregoeiro ou Presidente da Comissão
de Licitações deverá instaurar o procedimento em apartado, notificando o licitante infrator, para
querendo apresentar defesa.
§ 5º Em caso de recusa, em assinar o protocolo de recebimento ou a respectiva ata, o funcionário
público deverá constar a recusa no documento, cientificando o acusado como notificado.
Art. 27 - O prazo para apresentação de defesa, contado da data de juntada do aviso de
recebimento - AR ou do protocolo da notificação aos autos do processo administrativo correspondente,
será de:
I - 5 (cinco) dias úteis, quando as sanções propostas forem as previstas nas alíneas a e b do inciso
I e no inciso II do art. 4º deste Decreto;
II - 10 (dez) dias úteis, quando a sanção proposta for a prevista na alínea c e d do inciso I do art.
4º deste Decreto.
Parágrafo único: Nos casos em que a notificação ocorrer em certame licitatório, o prazo para
apresentar defesa começara no primeiro dia útil seguinte à respectiva seção.
Art. 28º. Decorrido o prazo para apresentação de defesa, a autoridade competente, no prazo de
10 (dez) dias úteis, relatará o processo e decidirá, fundamentadamente, pela absolvição ou pela aplicação
da sanção, determinando, conforme o caso, o período de sua duração.
§ 1° Caso seja necessário, autoridade poderá conceder prazo, não superior a 10 (dez) dias úteis,
para a oitiva de testemunhas de defesa, que comparecerão independentemente de notificação;
§ 2° Será permitida a apresentação de todos os meios de provas em Direito admitidos.
Art. 29 - Publicada no Diário Oficial do Município a decisão de aplicação das penalidades previstas
no art. 4º deste Decreto, serão asseguradas ao processado vista dos autos e oportunidade para
apresentação de recurso administrativo no prazo de 10 (dez) dias úteis.
Art. 30º. Interposto recurso pelo processado, a autoridade recorrida o apreciará no prazo de 05
(cinco) dias úteis, e, decidindo pela manutenção da penalidade aplicada, remeterá os autos à apreciação
da autoridade superior para análise e julgamento do recurso no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, nos
termos do art. 4º deste Decreto.
Parágrafo único. O recurso administrativo não terá efeito suspensivo.
Art. 31º. A notificação da decisão que determinar a aplicação de penalidade ou de julgamento do
recurso interposto será realizada por meio de publicação no Diário Oficial do Município, que deverá conter
o prazo para apresentação de defesa e instruções necessárias para o acompanhamento no Diário Oficial
do Município dos demais atos processuais e prazos subsequentes.
§ 1° Salvo as notificações que trata no art. 26 neste Decreto, todas as demais notificações serão
realizadas pelo Diário Oficial do Município;
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§ 2° Caso a defesa solicite, faculta-se ao Município enviar cópia da notificação por e-mail,
entretanto, todos os prazo conta-se a partir da publicação no Diário Oficial do Município.
Art. 32º. Computar-se-ão os prazos previstos neste Decreto excluindo-se o dia do começo e
incluindo-se o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, salvo disposição expressa em
contrário.
Parágrafo único. O início e o vencimento dos prazos previstos neste Decreto dar-se-ão em dia útil.
Art. 33º. Na hipótese de aplicação da penalidade de multa, após a publicação do julgamento do
recurso no Diário Oficial do Município, será concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis para o recolhimento
do valor respectivo.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 34º. O disposto neste Decreto pode ser utilizado para apurar e esclarecer fatos ocorridos
antes de sua publicação, desde que tenham sanções previstas pela legislação pertinente.
Art. 35°. Caberá à Secretaria Municipal de Administração realizar o cadastro da Prefeitura
Municipal de Boa Nova, junto ao Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP – SIRCAD, no prazo de 180
(cento e oitenta) dias.
Art. 36°. As informações relativas a penalidades aplicadas passíveis de serem incluídas no Sistema
de Cadastro de Fornecedores do Município de Boa Nova – SICAF, bem como junto ao CEIS/CNEP, deverão
ser registradas no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar de sua publicação no Diário Oficial do
Município.
Parágrafo único. O registro da penalidade aplicada será cancelado após o decurso de seu prazo
ou a reabilitação do infrator perante a autoridade que a aplicou, conforme o caso.
Art. 37°. As sanções administrativas de suspensão temporária e declaração de inidoneidade,
previstas nas alíneas c e d, do inciso I, do art. 4° deste Decreto, e de impedimento de licitar e contratar,
previstas nas alíneas a e b do inciso II, do art. 4° deste Decreto, poderão também ser aplicadas ao infrator
que:
I – tenha sido condenado, por decisão transitada em julgado, pela prática de fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
II – praticar atos ilícitos, visando frustar os objetivos da licitação;
III – demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos
ilícitos praticados.
Art. 38°. Estendem-se os efeitos das penalidades de suspensão temporária e declaração de
inidoneidade, previstas nas alíneas c e d do inciso I do art. 4º deste Decreto, e de impedimento de licitar
e contratar, previstas nas alíneas a e b do inciso II do art. 4º deste decreto, aos sócios de pessoa jurídica
penalizada.
Parágrafo Único: Os efeitos da aplicação das penalidades a que se refere o caput deste artigo
também alcançam as pessoas jurídicas que tenham sócios em comum com o infrator e as pessoas físicas
que constituírem a pessoa jurídica que firmou o contrato ou participou da licitação, exceto os sócios
cotistas minoritários que não participem da administração da empresa, enquanto perdurarem as causas
da penalidade.
Art. 39°. O SICAF, o CEIS e o CNEP conterão, conforme o caso, as seguintes informações:
I - Nome ou razão social da pessoa física ou jurídica;
II - Número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica – CNPJ;
III - Sanção aplicada, celebração do acordo de leniência ou seu descumprimento;
IV - Fundamentação legal da decisão;
V - Número do processo no qual foi fundamentada a decisão;
VI - Data de início da vigência do efeito limitador ou impeditivo da decisão ou data de aplicação
da sanção, de celebração do acordo de leniência ou de seu descumprimento;
VII - Data final do efeito limitador ou impeditivo da decisão;
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VIII - Nome do órgão ou entidade sancionadora ou celebrante do acordo de leniência; e
IX - Valor da multa.
Art. 40º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Boa Nova - Bahia, 26 de junho de 2018.

Adonias da Rocha Pires de Almeida
Prefeito Municipal
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