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Portarias
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 015 DE 09 DE ABRIL DE 2020.
Concede estabilidade financeira a
servidor e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais
normas aplicáveis,

RESOLVE,
Art. 1º. Conceder a servidora TATIANA MENDES DOS SANTOS XAVIER, ocupante
do cargo efetivo de Professor Ensino Fundamental III, estabilidade financeira, em
cumprimento do art. 183 da Lei Municipal nº 389/2012.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito de Cairu, Estado da Bahia, em 09 de abril de 2020.

Fernando Antônio dos Santos Brito
Prefeito Municipal de Cairu
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
CNPJ N: 14.235.907/0001-44
AVISO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 001/2020
A CPL da PM de Cairu torna público que a partir do dia 09/04/2020, estará recebendo a documentação dos interessados
para credenciamento de estabelecimentos comerciais para execução emergencial do “Programa Cheque Solidário”,
conforme a Lei Municipal nº 286, de 05 de abril de 2010 e mediante o Decreto Municipal de nº 4.011 de 30 de março de
2020, nos termos previstos no EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020, cujo processo e julgamento serão
realizados de acordo com os procedimentos da Lei Federal n° 8.666/93. Telefone. (75) 3653-2151 / 3653-2145, ramal:
214. Edital e Divulgação dos demais atos - Diário Oficial-site: www.cairu.ba.gov.br. Cairu - Bahia, 07 de abril de 2020.
Robson Vicente Silva dos Santos - Presidente da CPL.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 042/2020

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 001/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 184/2020
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS PARA EXECUÇÃO EMERGENCIAL DO “PROGRAMA
CHEQUE SOLIDÁRIO” NO MUNICÍPIO DE CAIRU, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286, DE 05 DE ABRIL DE 2010 QUE
REEDITA O PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E RECUPERAÇÃO SOCIAL, IMPLANTADO DESDE 2007
PELA LEI MUNICIPAL Nº 220, DE 25 DE JUNHO DE 2007 E MEDIANTE O DECRETO MUNICIPAL DE Nº 4.011 DE 30 DE
MARÇO DE 2020.

EMPRESA: _______________________________________________________________
PESSOA PARA CONTATO: __________________________________________________
ENDEREÇO: _____________________________________________________________
CNPJ: __________________________________________________________________
E-MAIL: ________________________________________________________________
CIDADE: ______________________________ ESTADO: _________________________
TELEFONE: ___________________________FAX: _______________________________

Tomamos conhecimento, através do acesso à página www.cairu.ba.gov.br (Diário Oficial do Município de Cairu), cópia
do CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 001/2020, na forma acima identificada.

Local: ________________, _____ de _____________ de _________.

_________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

Senhores Licitantes,
Visando comunicação futura entre a Comissão Permanente de Licitação deste Município e essa Empresa, solicitamos o
preenchimento do recibo de retirada do edital (modelo acima) e envio ao Setor Responsável por meio do e-mail
pcairulicitacao.gov@hotmail.com.

A não remessa do recibo exime a Supervisão de Compras, Contratos, Convênios e Licitações da comunicação de eventuais
alterações e/ou retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais sobre a
presente licitação.

___________________________________________________________
Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu – BA - CEP: 45.420-000
Fone: (75) 3653-2151 / 3653-2145, ramal: 214
E-mail: pcairulicitacao.gov@hotmail.com.
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 – FL. 1/24
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 042/2020

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 001/2020
PROCESSO ADMNISTRATATIVO Nº 184/2020
O MUNICÍPIO DE CAIRU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da Secretaria de
Políticas Sociais - SEMPS, sito à Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu, CEP 45.420-000, inscrito no CNPJ nº
14.235.907/0001-44, no uso legal de suas atribuições, e de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93 e demais
alterações, através da Comissão Permanente de Licitações desta Prefeitura, designada pelo Decreto Municipal nº 3780 de
27 de dezembro de 2019, em atendimento às disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e
legislação pertinente, torna público, para o conhecimento dos interessados, que à partir do dia 09/04/2020, na sala da
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal Cairu, situada no Complexo Administrativo Diogo Magalhães
Brandão - Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, nesta cidade de Cairu – Bahia, CEP 45.420-000, estará recebendo a
documentação dos interessados em atender ao que dispõe o Programa Municipal Cheque Solidário, regido pela Lei
Municipal nº 286, de 05 de abril de 2010 que reedita o Programa Municipal de Assistência, Inclusão e Recuperação Social
denominado Cheque Solidário, implantado desde 2007 pela Lei nº 220, de 25 de junho de 2007 e mediante o decreto
municipal de nº 4.011 de 30 de março de 2020, especificados no EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA
CREDENCIAMENTO, cujo processo e julgamento serão realizados de acordo com os procedimentos da Lei Federal n°
8.666/93, suas alterações e regras disciplinadas neste Edital.
I- DO OBJETO
O presente edital de Chamamento Público tem por objeto o credenciamento de estabelecimentos comerciais para execução
emergencial do “Programa Cheque Solidário” no município de Cairu, conforme a Lei Municipal nº 286, de 05 de abril de
2010 que reedita o Programa Municipal de Assistência, Inclusão e Recuperação Social, implantado desde 2007 pela Lei
Municipal nº 220, de 25 de junho de 2007 e mediante o Decreto Municipal de nº 4.011 de 30 de março de 2020, nas
especificações e valores estabelecidos no item 06 deste edital e Termo de Referência (Anexo II).
II - PRAZO PARA CREDENCIAMENTO
2.1. Os interessados poderão requerer o credenciamento, durante o período de 09:00 às 14:00h na Comissão Permanente
de Licitação da Prefeitura Municipal Cairu, situada no Complexo Administrativo Diogo Magalhães Brandão – Praça Marechal
Deodoro, nº 03 – Centro, nesta cidade de Cairu – Bahia, CEP 45.420-000, entre os dias 09/04/2020 a 09/05/2020,
entretanto, após essa data qualquer interessado poderá credenciar-se, desde que cumpra as exigências regulamentares e
houver demanda.
2.2. Qualquer empresa que descumprir as condições elencadas no presente Edital de Chamamento Público, no Contrato,
ou ainda, praticar atos que caracterizem má-fé em relação a Prefeitura Municipal de Cairu, apuradas em processo
administrativo, será descredenciado imediatamente.
III - DO PROCEDIMENTO:
3.1. Os pedidos de credenciamento serão analisados pela Comissão Permanente de Licitação, em conformidade com os
parâmetros e requisitos estabelecidos neste edital.
3.2. O fornecimento pleiteado para credenciamento deverá ser compatíveis com o objeto social da pessoa jurídica.
3.3. A Comissão de Licitações poderá, a qualquer tempo, verificar a veracidade das informações prestadas por atestados,
certidões e declarações; a autenticidade dos documentos apresentados; bem como solicitar outros documentos que julgar
necessários para a avaliação dos documentos apresentados.
3.4. A Comissão de Licitações se reserva o direito de indeferir o pedido de credenciamento da pessoa jurídica que deixar de
apresentar documentação ou informação exigida neste edital ou apresentá-la incompleta ou em desacordo com as
disposições deste edital.
3.5. O deferimento do pedido de credenciamento fica condicionado ao atendimento às exigências previstas neste edital e
nos seus anexos.
3.6. O credenciamento será processado de acordo com a observância dos seguintes procedimentos:
a) Nos dias e hora estabelecidos no item 2.1 deste edital, a Comissão de Licitação, receberá os envelopes, mediante
protocolo, contendo a documentação apresentada pelos interessados;
b) A Prefeitura Municipal de Cairu divulgará o resultado do credenciamento, mediante publicação na Imprensa Oficial e/ou
em jornal de grande circulação;
3.6. Observar-se-ão as disposições da Lei Federal nº 8.666/93.
IV- DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
6.1. A documentação será recebida na sede desta Prefeitura, sito a Praça Marechal Deodoro, 03, Centro, em envelope
fechado e com a seguinte descrição:
___________________________________________________________
Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu – BA - CEP: 45.420-000
Fone: (75) 3653-2151 / 3653-2145, ramal: 214
E-mail: pcairulicitacao.gov@hotmail.com.
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 – FL. 2/24
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

À
PREFEITURA MUNICPAL DE CAIRU
COMPLEXO ADMINISTRATIVO DIOGO MAGALHÃES BRANDÃO – PRAÇA MARECHAL DEODORO, Nº 03, CENTRO –
CAIRU – BAHIA – CEP 45.420-000.
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 001/2020
ENVELOPE Nº 01 "DA DOCUMENTAÇÃO"
NOME DA EMPRESA: ...........................................................
V- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1. Para comprovação da habilitação jurídica:
a) Cópia autêntica dos Documentos Pessoais (documento de identificação pessoal com foto) do(s) sócio(s) da empresa;
b) Comprovante de Situação Cadastral do Cadastro de Pessoa Física (CPF), expedido pela Secretaria da Receita Federal e
obtida no site (https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp) - emissão não
superior a 30 dias;
c) Registro comercial, no caso de empresa individual;
d) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e,
no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos da eleição de seus atuais administradores, na qual deverá
estar contemplado, dentre os objetos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da
licitação;
e) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil acompanhada de prova da Diretoria em exercício;
f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
g) Consulta de Empresa disponibilizada pela Junta Comercial do Estado do domicílio ou sede do licitante, (as
empresas sediadas no Estado da Bahia poderão obter tal Consulta no site http://www.juceb.ba.gov.br/), devidamente
atualizada (emissão não superior a 30 dias);
h) Alvará de licença de localização e funcionamento, emitido pela Prefeitura Municipal sede da empresa de dentro do prazo
de validade ou, no caso de vencida e com comprovação do pedido de renovação ainda pendente de julgamento.
5.2. Para comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), expedida pela Secretaria da Receita Federal,
devidamente atualizada (emissão não superior a 30 dias).
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual,
devidamente atualizada (emissão não superior a 30 dias).
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante.
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante.
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Dívida Ativa da União, Receita Federal e INSS), mediante
certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal.
f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do
Certificado de Regularidade do FTGS/CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal.
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943.
5.3. Declaração de Inexistência do Menor
a) Declaração em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art.7º da Constituição Federal, e ao inciso XVIII do art. 78
da Lei nº. 8.666/93, através da apresentação de declaração que comprove a inexistência de menor no quadro da empresa
conforme o modelo do ANEXO III.
5.4. DAS OUTRAS DOCUMENTAÇÕES:
Termo de Credenciamento devidamente preenchido, conforme modelo (ANEXO I).
VI- DESCRIÇÃO DE
CREDENCIAMENTO)

PRODUTOS

COM

RESPECTIVOS

VALORES

(PREÇO

DE

REFERÊNCIA

PARA

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
ITEM

ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS

EMBALAGEM

UNIDADE

___________________________________________________________
Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu – BA - CEP: 45.420-000
Fone: (75) 3653-2151 / 3653-2145, ramal: 214
E-mail: pcairulicitacao.gov@hotmail.com.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
Carne verde, acém, carne bovina congelada, de primeira
qualidade, sem osso, sem sebo, máximo de 15 % de gordura,
corte tipo acém, embalagem em plástico transparente e
resistente, em pacotes contendo 1kg, constando na embalagem:
inspeção estadual, data de fabricação, de validade, peso líquido Pacote com até
de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura, Saúde,
2kg
bem como as normas da Vigilância Sanitária. Apresentação,
congelada, temperatura de entrega de -18°C. Prazo de validade
mínimo de 02 (dois) meses, contados a partir da data de sua
entrega.
Carne verde, músculo, carne bovina congelada, de primeira
qualidade, sem osso, sem sebo, máximo de 15 % de gordura,
corte tipo músculo, embalagem em plástico transparente e
resistente, constando: inspeção estadual, data de fabricação, de
Pacote com até
validade, peso líquido de acordo com as portarias do Ministério
2 kg
da Agricultura, Saúde, bem como as normas da Vigilância
Sanitária. Apresentação, congelada, temperatura de entrega de
no mínimo -10°C. Prazo de validade mínimo de 02 (dois) meses,
contados a partir da data de sua entrega.
Carne fígado, congelada, de primeira qualidade, embalagem em
plástico transparente e resistente, constando: inspeção estadual,
data de fabricação, de validade, peso líquido de acordo com as
portarias do Ministério da Agricultura, Saúde, bem como as Pacote com até
normas da Vigilância Sanitária. Apresentação, congelada,
2 kg
temperatura de entrega de no mínimo -10°C. Prazo de validade
mínimo de 02 (dois) meses, contados a partir da data de sua
entrega.
Frango sobrecoxa, carne de frango de primeira qualidade,
industrializada, tipo coxa e sobrecoxa, congelado, embalagem
em bandeja de isopor revestida em plástico, em pacotes
contendo 1kg, constando na embalagem: inspeção estadual,
data de fabricação, de validade, peso líquido de acordo com as
Pacote de 1 kg
portarias do Ministério da Agricultura, Saúde, bem como as
normas da Vigilância Sanitária. Apresentação, congelada,
temperatura de entrega de no mínimo -10°C. Prazo de validade
mínimo de 02 (dois) meses, contados a partir da data de sua
entrega.
Frango inteiro, de primeira qualidade, constando na embalagem:
inspeção estadual, data de fabricação, de validade, peso líquido
de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura, Saúde,
bem como as normas da Vigilância Sanitária. Apresentação, Pacote de 1 kg
congelada, temperatura de entrega de no mínimo -10°C. Prazo
de validade mínimo de 02 (dois) meses, contados a partir da
data de sua entrega.
Peixe tipo Corvina, inteiro, contendo identificação do produto,
marca do fabricante, prazo da validade, marcas e carimbos Pacote com até
oficiais, de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura
2 kg
e da ANVISA.
Açúcar cristal granulado, sem umidade, cor clara característica e
nenhum tipo de sujidade. Embalagem em polietileno contendo
Pacote de 1 kg
especificações do produto, data de fabricação e prazo de
validade.
Amido de milho, produto amiláceo, extraído do milho, para o
preparo de mingau, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio.
Sabor: tradicional. Isento de sujidades, parasitas e larvas,
Caixa com 200g
acondicionado em saco de papel fechado, reembalado em caixa
de papel, vedado. Embalagens com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade.
Arroz, tipo agulha, cor branca polida, longo fino tipo 1, sem
sujidades ou presenças de parasitas, larvas e bolores.
Embalagens com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade. Embalagem Primária: embalagem Pacote com 1
em película de polietileno laminado, medindo 360 x 250 mm;
kg
espessura 0,06 mm, com impressão, atóxico contendo 1 kg do
produto. Embalagem Secundária: Saco em polietileno liso para
revestimento contendo 30 unidades de 1kg.
Arroz, parboilizado, polido, longo fino – tipo 1, sem sujidades ou Pacote com 1
presenças de parasitas, larvas e bolores. Embalagens com dados
kg

kg

21,71

kg

20,35

kg

12,18

kg

9,56

kg

8,93

kg

16,05

Und

2,51

Und

2,58

Und

3,28

Und

3,19
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade.
Azeite, de dendê, cor vermelho escuro, odor e sabor
característico, livre de rancidez, odores e sabores estranhos.
Garrafa tipo
Embalagem: com dados de identificação do produto, marca do
PET, 500ml
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e de acordo
com a Normas e /ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS.

Und

4,61

12

Biscoito cream cracker, alimento obtido pelo amassamento e
cozimento conveniente de massa de farinha de trigo preparada
Pacote de 400g
com farinhas, amido e féculas; deverá ser de dupla embalagem
(3 em 1).

Und

3,42

13

Biscoito de Maizena, alimento obtido pelo amassamento e
cozimento conveniente de massa de farinha de trigo preparada
Pacote de 400g
com farinhas, amido e féculas; deverá ser de dupla embalagem
(3 em 1).

Und

3,77

14

Café Tradicional, torrado e moído, isento de sujidades e
materiais estranhos. composição 100% café puro. Embalagem a
vácuo, de primeira qualidade, com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e com registro no
Ministério da Saúde, selo de pureza ABIC – Associação Brasileira
da Indústria do Café.

Pacote com
250g

Und

4,72

15

Caldo, para culinária, de carne, embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido,
e de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS.

Caixa de 57g
contendo 6
tabletes

Und

1,09

Und

1,09

kg

28,34

Und

0,87

Und

0,80

kg

3,62

Pacote com
500g ou 1kg

Kg

4,64

Pacote de 1 kg

kg

6,43

16

17
18

19

20

21

22

Caldo, para culinária, de galinha, embalagem com identificação
Caixa de 57g
do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso
contendo 6
liquido, e de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes
tabletes
da ANVISA/MS.
Charque bovino dianteiro, salgada, seca (curada), a base de:
Pacote com
carne bovina, sal, embalado a vácuo – CRAYOVAC.
500g até 1kg
Cominho, condimento misto. Embalagem com dados de
Pacote com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade
100g
e peso líquido.
Corante, alimentício à base de urucum. Embalagem com dados
Pacote com
de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
100g
validade e peso líquido.
Farinha, de mandioca, grupo seca, subgrupo fina, tipo 1,
branca, isenta de sujidades e materiais estranhos, embalagem
com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de Pacote com 1kg
validade, peso líquido e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da Anvisa/MS.
Farinha, de tapioca, tipo 1, isenta de sujidades e materiais
estranhos, acondicionada em embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso líquido e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da Anvisa/MS.
Feijão carioquinha, tipo 1, limpo, de 1ª qualidade, constituído de
mínimo 90% de grãos na cor característica a variedade
correspondente, de tamanho e formatos naturais, maduros,
limpos e secos, sendo permitido no máximo 2% de impurezas e
materiais estranhos e livres de parasitas. Embalagem com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e de acordo com Normas e/ou Resoluções
da ANVISA/MS.

23

Fubá de milho, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido
fólico, isento de sujidades, acondicionado em embalagem com
Pacote de 500g
500g. Embalagem contendo identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade.

Und

1,66

24

Leite, de coco, tradicional, cor branco-leitosa, cheiro próprio,
não rançoso, ausência de sujidades, parasitos e larvas, a
embalagem deverá conter a identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS.

Und

3,16

Garrafa de
200mll
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
Leite em pó integral, embalagem aluminizada, contendo rótulo
de identificação do produto, marca do fabricante, registros do
Pacote de
Ministério da Agricultura e/ou Saúde, prazo de fabricação e
400g
validade.
Leite integral UHT, produto integral, pasteurizado, processado
pelo sistema UHT (Ultra Hight Temperature). Acondicionado em
embalagens estéreis, totalmente assépticas, protegidas do ar e
da luz, garantindo perfeita e longa conservação. contendo rótulo
Caixa de 1L
de identificação do produto, marca do fabricante, registros do
Ministério da Agricultura e/ou Saúde, prazo de fabricação e
validade.
Linguiça, tipo calabresa defumada ou currada, embalagem à
vácuo, em condições adequadas ao consumo. Embalagem
contendo a identificação do produto, marca do fabricante,
informações nutricionais, prazo de validade e peso líquido, Pacote com até
marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do
2,5kg
Ministério da Agricultura, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145
de 22/04/98, da Resolução da ANVISA nº 105 de 19/05/99 e da
Lei Municipal/Vigilância Sanitária n.5504/99, SIF/SIE.
Margarina, com sal, embalado em potes plásticos, fechados, e
proveniente de estabelecimento sob inspeção oficial.
Pote plástico
Embalagem com dados de identificação do produto, marca do
com 500g
fabricante, prazo de validade e peso líquido.
Massa de Sopa, a base de: farinha de trigo de sêmola ou
semolina com ferro e ácido fólico/ corante natural de urucum ou
Pacote de 500g
outras substâncias permitidas e submetido a processos
tecnológicos adequados.
Macarrão, espaguete. Embalagem com dados de identificação
Pacote de 500g
do produto, marca do fabricante, prazo de validade.
Macarrão, parafuso. Embalagem com dados de identificação do
Pacote de 500g
produto, marca do fabricante, prazo de validade.
Molho de tomate, produto obtido do cozimento de polpa de
tomate, óleo de soja, amido de milho, cebola, sal e
Sachê com
condimentos. Embalagem com dados de identificação do
340g
produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e
de acordo com as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.
Extrato, de tomate, concentrado, embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
Sachê com
validade, peso liquido e de acordo com as Normas e/ou
340g
Resoluções da ANVISA/MS.
Óleo de soja, derivado de soja comestível 100% refinado.
Embalagem com dados do fabricante, data de fabricação e Pet com 900ml
prazo de validade.
Proteína texturizada de soja, tipo I, obtida por processamento
tecnológico adequado, a partir de farinha de soja
Pacote com
desengordurada. Embalagem: com dados do fabricante, data de
400g
fabricação e prazo de validade, com registro no Ministério da
Saúde e/ou Agricultura.
Sal iodado de mesa, tipo refinado, embalagem com dados do
Pacote de 1 kg
fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Vinagre de vinho branco, composição: fermentado acético de
Garrafa de
vinho branco e água. Acidez volátil 4%.
500ml.
Xerém de milho, embalagem contendo dados de identificação do
produto, marca do fabricante e prazo de validade. O produto
Pacote de 500g
deverá ter registro no ministério da Agricultura e/ ou Ministério
da Saúde.
Ovo, tipo extra, classe A, branco. Embalagem contendo 12
Embalagem
unidades, com dados de identificação do produto, marca do
plástica
fabricante, prazo de validade e de acordo com Normas e/ou
contendo 12
Resoluções vigentes da Anvisa/MS ou Ministério da Agricultura.
unidades.

MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL
ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS
EMBALAGEM

Und

7,99

Und

3,87

kg

18,69

Und

3,53

Und

2,62

Und

2,37

Und

2,65

Und

1,98

Und

1,68

Und

4,54

Und

3,79

kg

0,92

Und

1,37

Und

1,69

Dz

6,43

UNIDADE
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ITEM
1

2

3

4

5

6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
SABONETE SÓLIDO SUAVE, em barra, fragrância agradável.
Composição: Sódium soap, sodium laureth, sulfate, calcium
PACOTE
carbonato. Embalagem: com 90 g, com dados do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e registro E/ou
notificação na ANVISA/MS.
DESODORANTE AEROSOL, cuida da pele delicada das axilas,
¼ de creme hidratante para uma pele suave, macia e bonita,
ajuda a reduzir a irritação da pele após a depilação oferece até
FRASCO
48 horas de proteção antitranspirante, fragrância sutil ajuda na
sensação de limpeza e recrescência. Embalagem frasco 150ml.
CREME DENTAL ADULTO, com flúor, com cálcio,
PACOTE
monofluorofosfato de sódio (1450 ppm de flúor), delicioso
sabor refrescante, bisnaga com 90g, embalagem individual,
com dados do fabricante, data e prazo de validade.
PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO, folha simples, 100% celulose, de
boa qualidade, 100% fibras naturais, na cor branca, sem odor,
dimensões 30m x 10cm. Embalagem: pacote com 04 rolos,
PACOTE
contendo na embalagem nome do fabricante, a marca, as
dimensões, e as indicações de neutro e não reciclado. Critérios
de conferencia e inspeção no recebimento: visual, por cheiro,
tato e medição. Embalagem pacotes com 04 rolos cada.

MATERIAL DE LIMPEZA
ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS
EMBALAGEM
DESINFETANTE LÍQUIDO, para uso geral, composto de
FRASCO
tensoativo e bactericida associados (ação bactericida e
germicida), com Registro e/ou Notificação no Ministério
da Saúde/ANVISA. Embalagem de 1L, com dados do
fabricante, data e prazo de validade.
AGUA SANITÁRIA, uso domestico, a base de hipoclorito
de sódio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % p/p.
FRASCO
Embalagem plástica de 01 litro, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade de 06 meses e Registro
e/ou Notificação no Ministério da Saúde/ANVISA.
Embalagem de 1L, com dados do fabricante, data e
prazo de validade.
Lava Roupas (Sabão em Pó), limpeza multiuso profunda,
com tensoativo aniônico, tamponantes, coadjuvante,
PACOTE
branqueador óptico, contendo ainda sulfonato de sódio e
tensoativo
biodegradável.
Pacotes/Embalagem:
contendo 500 gramas, com dados do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e composição química. O
produto devera ter registro ou notificação na
ANVISA/Ministério da Saúde.
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, MULTI-USO,
composto de: sebo, óleo vegetal, alcalinizante, cargas,
PACOTE
corantes, água, fragrância e adjuvante, com alto poder
desengordurante. Embalagem: com 01 unidades de 200
gramas, com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e
Autorização de Funcionamento (CRQ).
ESPONJA SINTÉTICA DUPLA FACE, um lado em espuma
poliuretano e outro em fibra sintética abrasiva,
PACOTE
dimensões 109mm x 72mm x 20 mm. Embalagem com
01 pacote dados de identificação do produto e marca do
fabricante.
ESPONJA DE LÃ (AÇO CARBONO), para limpeza em
geral. Embalagem: com 01 pacote contendo 08
unidades, com peso líquido 60 gramas. A embalagem
PACOTE
deverá conter a marca do fabricante, data de fabricação
e prazo de validade.

UND

1,70

9,06
UND

UND
2,85

4,77
UND

UNIDADE

R$ UNITÁRIO

UND
3,73

2,68
UND

4,11
UND

2,57
UND

UND

1,02

UND

2,47

* Os valores fixados acima, decorrem da média aritmética dos preços praticados no mercado.
**Os valores fixados acima refere-se ao limite máximo que o município pagará pelos mesmos.
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*** Estima-se para o credenciamento o valor global de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais).
VII - CONTRATAÇÃO
7.1. A contratação dar-se-á em razão da necessidade do fornecimento e obedecerá ao Termo de Referência (ANEXO II).
7.2. A contratação dos interessados será realizada de forma igualitária, respeitada a capacidade operacional de cada
credenciado.
7.3. O credenciado convocado para assinar o contrato terá o prazo de 10 (dez) dias corridos para fazê-lo, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93.
7.4. Para a assinatura do contrato o credenciado deverá ser representado por:
a) administrador que tenha poderes de gerência;
b) procurador, munido de instrumento público de mandato, com poderes específicos para assinar o contrato.
7.5. A documentação legal exigida neste edital deverá estar válida na data da assinatura do contrato.
7.6. O prazo de vigência do contrato a ser celebrado em decorrência do credenciamento será de 03 (três) meses,
contados da data da sua publicação na Imprensa Oficial, prorrogável, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei Federal nº
8.666/93, por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses.
7.7. O contratado deverá manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições exigidas neste edital para credenciamento.
VIII- RECURSOS FINACEIROS
8.1. As despesas com a contratação, para a execução do objeto licitado, correrão à conta dos recursos constantes do
orçamento do Órgão requisitante, previamente indicado a saber:
a) Fonte: 0000.0005
b) Atividade: 2051 – Manutenção do Programa Cairu Social.
c) Elemento de Despesa: 3390.32.00.00/3390.48.00.00
d) Unidade Gestora: 12.12/20 – Secretaria Municipal de Políticas Sociais.
IX - FORMA DE PAGAMENTO
9.1. O pagamento aos contratados, pela execução do fornecimento, será efetuado pela Prefeitura Municipal de Cairu,
através da Secretaria Municipal de Políticas Sociais.
9.2. O pagamento ao contratado somente será efetuado após a apresentação do documento comprobatório do
fornecimento dos produtos e atestada pela Secretaria Municipal de Políticas Sociais e a sua efetiva execução, sendo
realizado mediante depósito em conta bancária.
9.3. As faturas atinentes à Secretaria Municipal de Políticas Sociais serão faturados da seguinte forma: Fundo Municipal de
Assistência Social, Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, CEP 45.420-000, Cairu - Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº.
14.049.684/0001-20.
9.4. A Prefeitura pagará, mensalmente, ao contratado, o valor global de cada Fornecimento realizado, fixado no item 06.
9.5. A revisão dos valores pagos independerá de Termo Aditivo, sendo necessário anotar no processo a origem e
autorização da revisão dos valores, com a data da publicação na Imprensa Oficial.
X. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO CREDENCIAMENTO
10.1. O presente Credenciamento poderá ser revogado, em todo ou em parte, por razões de interesse da Prefeitura
Municipal de Cairu, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado.
10.2. Poderá ser anulada, na sua totalidade, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente comprovado.
XI. DISPOSIÇÕES GERAIS
São obrigações dos credenciados, independente de outras previstas no contrato, sob pena de rescisão:
11.1 Fornecer os itens em dias úteis e horário comercial;
11.2. Não transferir a outrem as obrigações assumidas no contrato;
11.3. Utilizar o Sistema de Informação ou qualquer outra forma de registro da Secretaria Municipal de Políticas Sociais para
apuração das informações do Fornecimento, obedecendo aos prazos, fluxos e rotinas estipulados pela mesma.
11.4. Manterem-se, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações anteriores e com as condições
de habilitação exigidas neste instrumento.
11.5. Aplica-se ao presente Secretaria Municipal de Políticas Sociais os dispositivos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho
de 1993, e suas alterações;
11.6. A Comissão de Licitações, no interesse da Prefeitura Municipal de Cairu, poderá relevar omissões puramente formais
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da
licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, nos
termos do art. 41. e art. 43, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
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11.7. Quaisquer esclarecimentos e ou informações adicionais, julgadas necessárias, referentes à presente licitação,
deverão ser requeridos, por escrito, à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL da PREFEITURA, bem como o
Edital poderá ser retirado junto à Comissão Permanente de Licitação, situada no Complexo Administrativo Diogo Magalhães
Brandão – Praça Marechal Deodoro, nº 03 – Centro, nesta cidade de Cairu – Bahia, CEP 45.420-000, das 09 às 14h, ou
pelo telefone (75) 3653–2151, ramais: 214.
11.8. A divulgação dos demais atos atinentes ao certame ocorrerá no Diário Oficial-site: www.cairu.ba.gov.br.
XII. FORO
12.1. O foro competente para dirimir possíveis dúvidas, após se esgotarem todas as tentativas de composição amigável,
e/ou litígios pertinentes ao objeto da presente licitação, independente de outro que por mais privilegiado seja, será o da
Comarca de Valença, Estado da Bahia.
XIII. FORO
13.1. Componentes da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, designada pelo Decreto Municipal nº 3780 de 27
de dezembro de 2019:
PRESIDENTE: Robson Vicente Silva dos Santos
MEMBRO: Aline Maia Oliveira
MEMBRO: Adilton Pereira Vieira
1º. SUPLENTE: Lázaro Dias Carvalho
2º. SUPLENTE: Bruno Maia dos Santos
XIV. ANEXOS
14.1. Integram o presente Edital de Credenciamento, os seguintes anexos:
Anexo I- Modelo de Requerimento de Credenciamento
Anexo II – Termo de Referência
Anexo III – Declaração do Menor
Anexo IV- Minuta do Contrato
Anexo V- Termo de Adesão e Compromisso

Cairu – Bahia, 07 de abril de 2020.

Adriana Nely Lisboa Campos Brito
Secretária Municipal de Políticas Sociais
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ANEXO I

REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU - BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

_______________ (razão/denominação social da pessoa jurídica), CNPJ/MF nº. ______, inscrição estadual nº ________,
com sede à __________ (endereço completo, constando bairro, cidade, UF, CEP), telefone nº ______, telefax nº
__________, neste ato representada na forma do seu _________ (estatutos/regimento/contrato social), pelo ___________
(nome completo), portador do documento de identidade nº ___________ emitido por __________, inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas sob o nº _________________, requerer, através do presente, o seu credenciamento para atender ao que
dispõe o Programa Municipal Cheque Solidário, em caráter emergencial, regido pela Lei Municipal nº 286, de 05 de abril de
2010 que reedita o Programa Municipal de Assistência, Inclusão e Recuperação Social denominado Cheque Solidário,
implantado desde 2007 pela Lei nº 220, de 25 de junho de 2007, conforme edital e regulamento publicado por esta
Prefeitura.
DECLARA, sob as penas da lei, que:
x conhece os termos do edital de credenciamento e que tomou conhecimento de todas as informações e condições para o
cumprimento das obrigações objeto do credenciamento, com os quais concorda;
x está de acordo com as normas e tabela de valores definidos no edital;
x realizará todas as atividades a que se propõe;
x não se encontra suspensa, nem declarada inidônea para participar de licitações ou contratar com órgão ou entidades da
Administração Pública;
x não se enquadra nas situações de impedimentos previstos no edital do credenciamento;
x não há qualquer fato impeditivo do seu credenciamento;
x se compromete a declarar qualquer fato superveniente impeditivo de credenciamento ou de contratação;
x que o objeto social é compatível com as exigências contidas no edital de credenciamento e nos seus anexos;
x conhece as proibições quanto ao fornecimento de mercadorias diversas da permitida, da venda de bebidas alcoólicas,
cigarros e similares, e ainda da proibição de fornecer mercadorias com preços acima dos declarados no edital;
x as informações prestadas neste pedido de credenciamento são verdadeiras.
Junta ao presente requerimento toda a documentação exigida no edital de credenciamento, devidamente assinada e
rubricada.

______________, ___ de _________ de 2020.

_____________________________________________________
(Nome e assinatura do representante legal da pessoa jurídica)
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ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO – Credenciamento de estabelecimentos comerciais através do processo administrativo de Inexigibilidade de
licitação na modalidade de Chamamento Público para Credenciamento, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, para execução emergencial do Programa Cheque Solidário no município de Cairu, conforme a Lei Municipal que
reedita o Programa Municipal de Assistência, Inclusão e Recuperação Social – Cheque Solidário – Lei 286/2010, implantado
desde 2007 pela Lei Municipal nº 220, de 25 de junho de 2007 e mediante o decreto municipal de nº 4.011 de 30 de março
de 2020.
2 – NECESSIDADE – Constatado o estado de vulnerabilidade social das famílias cairuenses de extrema pobreza através
da base de dados do Cadastro Único e acompanhamentos familiares nos Serviços de Proteção Social Básica do SUAS,
evidenciado no período da pandemia do Corona vírus, destaca-se pessoas com dificuldades financeiras comprometendo o
sustento familiar, principalmente por atividades informais laborativas com interrupção como medida de enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional e nacional decorrente do COVID-19, no âmbito do Sistema Único
da Assistência Social – SUAS.
Nesse sentido, a gestão municipal definiu a operacionalização do Programa Cheque Solidário no município de Cairu,
conforme a Lei Municipal que reedita o Programa Municipal de Assistência, Inclusão e Recuperação Social – Cheque
Solidário – Lei 286/2010, implantado desde 2007 pela Lei Municipal nº 220, de 25 de junho de 2007, priorizando este
programa de fomento comercial e assistencial a pessoas carentes no município, para atender ao decreto municipal de nº
4.011 de 30 de março de 2020, nas quantidades, especificações e valores estabelecidos nos moldes deste termo.
3 – JUSTIFICATIVA - O município de Cairu está situado na Costa do Dendê, à margem da rodovia BA – 001, faz limites
com Valença, Taperoá, Nilo Peçanha e o Oceano Atlântico. Integra o TI – Território de Identidade do Baixo Sul, que
compreende 14 municípios: Aratuípe, Cairu, Camamu, Gandu, Igrapiúna, Ituberá, Jaguaripe, Nilo Peçanha, Piraí do Norte,
Presidente Tancredo Neves, Taperoá, Teolândia, Valença e Wenceslau Guimarães.
Possui uma população estimada em 18.176 pessoas (IBGE 2019), distribuídas entre os distritos e as localidades de Morro
de São Paulo, Gamboa, Galeão, Garapuá, Canavieiras, Boipeba, São Sebastião, Cairu Sede, Torrinhas e Tapuais entre as
quais existem comunidades tradicionais: Quilombola, Indígena, Fundo de Pasto e Ribeirinha, totalizando 500 famílias.
Tem como característica um baixo grau de diversidade dos setores econômicos, prevalecendo um reduzido aproveitamento
dos recursos naturais. A economia municipal é apoiada em setores ligados à: agricultura e extrativismo, pesca, turismo e
exploração de gás natural na plataforma continental. O município, pelas suas características geográficas – é formada por
várias ilhas, apresentando uma grande dispersão e isolamento entre as localidades, em virtude da dificuldade de acesso e
transporte. Este isolamento é, certamente, um dos maiores entraves ao desenvolvimento econômico e social do município.
A Secretaria Municipal de Políticas Sociais do Município de Cairu executa o Sistema Único de Assistência Social (SUAS)
através de uma gestão descentralizada política-administrativa com autonomia municipal na formulação, execução,
financiamento e controle, em conjunto com os conselhos municipais, dos serviços socioassistenciais ofertados e
consolidados pela Políticas Públicas Municipal da Assistência Social tendo como parâmetro fundamental a legalidade da
Constituição Federal de 1988 e na LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social, onde a assistência social é descrita como
Política de Seguridade Social não contributiva, direito do cidadão e dever do Estado.
Sendo que as famílias e indivíduos deixam de ser considerados como responsáveis pelas situações de vulnerabilidade e
risco a que estão submetidos, porque se compreende que tais situações são resultantes da ausência ou precariedade de
acesso a bens, serviços e riquezas que são produzidas por todos os cidadãos brasileiros.
Assim, suas necessidades individuais e coletivas são entendidas como direitos, que devem ser atendidas pelo Poder Público
e em complementação, pela sociedade civil.
A proteção social e a defesa de direitos são objetivos dessa política e devem ser garantidas a todos os brasileiros, de forma
gratuita, independentemente de qualquer contribuição ou contraprestação, de condição sócio-econômica, de orientação
sexual, de gênero, de raça, etc. Deve ser disponibilizada sem distinção, com o mesmo nível de qualidade em todos os
territórios urbanos e rurais, mas ao mesmo tempo, respeitando as especificidades locais e regionais e as particularidades de
cada população.
Com a promulgação da lei n º 12.435 do SUAS, ficou definido que a Proteção Social Básica além da oferta do Serviço de
Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), oferta-se o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV),
a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social.
Neste contexto a SEMPS – Secretaria Municipal de Políticas Sociais está organizada da seguinte forma:
Programas, Projetos e Serviços da Proteção Social Básica e Benefícios Socioassistenciais e do Programa
Bolsa Família.
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Em relação aos Serviços da Proteção Social Básica que tem como objetivo a prevenção de situações de risco social e
violação de direitos humanos, assistindo os cidadãos Cairuenses por meio do desenvolvimento de potencialidades humanas,
acesso aos serviços públicos no reconhecimento dos direitos sociais e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários
através do desenvolvimento do PAIF – Programa Integral à Família executado nos CRAS – Centros de Referência da
Assistência Social e SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários.
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da
Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19).
Considerando a Portaria Federal nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID – 19) e todos os demais
atos normativos que tenham por objeto o controle da pandemia, inclusive o decreto nº 3976/2020.
Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do novo
Coronavírus.
Considerando o teor do Decreto Estadual nº 19.529, de 16 de março de 2020, que regulamenta, no Estado da Bahia, as
medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
Corona vírus.
Considerando que o Município de Cairu deve executar as políticas públicas, em especial, na área da Assistência Social.
Considerando que alimentação constitui-se como direito social previsto no artigo 6º da Constituição Federal que afirma:
“são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social,
a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
Considerando-se a existência de Lei Municipal que reedita o Programa Municipal de Assistência, Inclusão e Recuperação
Social – Cheque Solidário – Lei 286/2010, implantado desde 2007 pela Lei Municipal nº 220, de 25 de junho de 2007,
programa de fomento comercial e assistencial a pessoas carentes no município.
Considerando o decreto municipal nº 4.011 de 30 de março de 2020 que determina a execução do programa Cheque
Solidário no município de Cairu como medida necessária para enfrentamento da crise oriunda das medidas restritivas por
prevenção ao Corona vírus.
Tendo em vista que o Programa CHEQUE SOLIDÁRIO tem por finalidade a assistência, inclusão e recuperação social de
famílias carentes que atendam aos requisitos definidos pela Lei 286/2010 e que se encontre em situação de
vulnerabilidade, em decorrência dos efeitos econômicos oriundas do enfrentamento da pandemia coronavírus, contribuindo
para elevação da autoestima e de uma melhor qualidade de vida.
Neste panorama, o Programa Bolsa Família é um programa federal de transferência de renda instituído pela Lei nº 10.836,
de 9 de janeiro de 2004. Foi regulamentado pelo Decreto nº 5.809 de 2004. A consolidação do Programa Bolsa Família
dependeu, sobretudo, da construção do Cadastro Único para Programas Sociais – que exigiu, ao longo de anos, um
árduo trabalho, principalmente das administrações municipais, em um período inicial de montagem do Suas.
O Programa Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e
de extrema pobreza em todo o país. O Programa Bolsa Família possui três eixos principais: a transferência de renda
promove alivio imediato a pobreza; as condicionalidades reforçam o acesso a direitos sociais básicos nas áreas de
educação, saúde e assistência social; e as ações e programas complementares objetivam o desenvolvimento das famílias
de modo que os beneficiários consigam superar a situação de vulnerabilidade social.
A implementação Inter federativa, marca do programa, respondeu à diretriz de descentralização político-administrativa,
constitucionalmente prevista para a área de assistência social, mais importante, permitiu uma parceria do governo federal
com governos municipais e estaduais, imprescindível para a efetividade do trabalho com a população vulnerável, e
fortaleceu o Suas, confiando a ele papel crucial no Bolsa Família e dando a ele instrumentos fundamentais e até então
inexistentes como o CadÚnico e o Sistema de Acompanhamento de Condicionalidades – Sicon.
Atualmente, o município de Cairu possui 3.476 famílias cadastradas no CADÚNICO e com perfil do Programa do Bolsa
família são 2.243 famílias atendidas, onde 1.780 famílias em condição de extrema pobreza com uma média mensal de R$
499.285,00 pagos em benefícios ás famílias.
Para tanto, será necessário viabilizar emergencialmente por período de 2 meses consecutivos, a execução do Programa
CHEQUE SOLIDÁRIO, utilizando a base de dados do Cadastro Único com perfil do Programa Bolsa Família no município de
Cairu, por se tratar de cadastros consolidados via sistema nacional com informações disponíveis e compatíveis com o
critério e atendimento do referido programa social, atendendo a urgência da demanda supracitada após constatada a
impossibilidade de logística para o recadastramento via domiciliar.
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Informo que os dados contidos no Cadastro Familiar do Cadúnico, tem informações completas e detalhadas sob o critério
de atender as famílias cairuenses em situação de vulnerabilidade social através de renda per capta e composição familiar.
Destaco que na Lei Municipal nº 286, de 05 de abril de 2010 que institui o Programa CHEQUE SOLIDÁRIO, no artigo 9º e
10º definem critérios para concessão e permanência das famílias no referido Programa Social, tendo relação direta com o
atendimento das condicionalidades referente ao Programa Bolsa Família, tais como: obrigatoriedade da frequência escolar
de todos os filhos em idade escolar e atualização da carteira de vacinação para todas as crianças.
Portanto, a utilização da base de dados do Cadastro Único das famílias com perfil dos beneficiários do Programa Bolsa
Família atende essencialmente os critérios contidos na lei supracitada e a urgência do decreto municipal nº 4.011 de 30 de
março de 2020.
Ressalto que em caráter excepcional e pontual serão analisadas famílias em extrema pobreza sem cadastro no Cadúnico,
porém cadastradas e acompanhadas pelo CRAS, onde será emitido pela técnica de referência da unidade pública do SUAS
um parecer para possível concessão e inserção no Programa Social –Cheque Solidário através do relatório social.
Todos os benefícios financeiros decorrentes do Programa Cheque Solidário serão transferidos ás famílias beneficiárias
através instrumento próprio tipo cheque na modalidade de famílias carentes e em situação de vulnerabilidade, risco social e
de saúde.
Assim, considera-se de extrema necessidade o credenciamento de estabelecimentos comerciais através de Chamamento
Público para execução emergencial do Programa Cheque Solidário no município de Cairu, mediante decreto municipal de nº
4.011 de 30 de março de 2020 e atendendo a Lei municipal nº 286, de 05 de abril de 2010.
4- OBJETIVO
x
x

Credenciar estabelecimentos comerciais atendendo a Lei Municipal nº Lei 286/2010;
Operacionalizar o Programa Cheque Solidário conforme o decreto nº 4.011 de 30 de março de 2020;

x

Proporcionar o fomento comercial e assistência ás famílias em situação de vulnerabilidade, risco social e de saúde.

5- BASE LEGAL
O processo de contratação do objeto deste Termo de Referência tem amparo legal, integralmente, na Lei Federal nº
8.666/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública, sugere-se a INEXIGIBILIDADE de licitação, amparada pelo caput do art. 25 que define ser inexigível
a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
(...)
No caso, a inviabilidade de competição ocorre em face da necessidade da Administração em contratar com o máximo
possível de particulares, ou seja, tendo em vista que todos os possíveis interessados poderão ser contratados, não há que
se falar em competição para a escolha da melhor proposta através de procedimento licitatório.
Assim, a modalidade de contratação descrita acima será mais adequada por se tratar de credenciamento de
estabelecimentos comerciais para atender a demanda da Secretaria Municipal de Políticas Sociais na execução emergencial
do Programa Cheque Solidário no município de Cairu, conforme a Lei Municipal que reedita o Programa Municipal de
Assistência, Inclusão e Recuperação Social – Cheque Solidário – Lei 286/2010, implantado desde 2007 pela Lei Municipal nº
220, de 25 de junho de 2007 e mediante o decreto municipal de nº 4.011 de 30 de março de 2020.
6 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO:
Houve pesquisa de preços através de servidores públicos que atestaram “in loco” a qualidade e valores dos produtos
pesquisados descritos nesta planilha abaixo com valores fixados pela média de preços de mercado e nos moldes do Termo
de Referência, nas localidades da Ilha de Cairu, Ilha de Tinharé e Boipeba.
O valor global estimado para este credenciamento é de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais).
Os estabelecimentos comerciais credenciados para atender ao Programa Cheque Solidário, deverão fornecer às famílias
beneficiadas pelo referido programa, no valor estipulado fixo por família de R$ 100,00 (cem reais), os produtos
relacionados abaixo:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
ITEM

1

ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS
EMBALAGEM
Carne verde, acém, carne bovina congelada, de primeira
qualidade, sem osso, sem sebo, máximo de 15 % de
gordura, corte tipo acém, embalagem em plástico
transparente e resistente, em pacotes contendo 1kg,
constando na embalagem: inspeção estadual, data de Pacote com até
fabricação, de validade, peso líquido de acordo com as
2kg
portarias do Ministério da Agricultura, Saúde, bem como as
normas da Vigilância Sanitária. Apresentação, congelada,
temperatura de entrega de -18°C. Prazo de validade mínimo
de 02 (dois) meses, contados a partir da data de sua

UNIDADE

kg
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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entrega.
Carne verde, músculo, carne bovina congelada, de primeira
qualidade, sem osso, sem sebo, máximo de 15 % de
gordura, corte tipo músculo, embalagem em plástico
transparente e resistente, constando: inspeção estadual,
data de fabricação, de validade, peso líquido de acordo com Pacote com até
as portarias do Ministério da Agricultura, Saúde, bem como
2 kg
as normas da Vigilância Sanitária. Apresentação, congelada,
temperatura de entrega de no mínimo -10°C. Prazo de
validade mínimo de 02 (dois) meses, contados a partir da
data de sua entrega.
Carne fígado, congelada, de primeira qualidade, embalagem
em plástico transparente e resistente, constando: inspeção
estadual, data de fabricação, de validade, peso líquido de
acordo com as portarias do Ministério da Agricultura, Saúde, Pacote com até
bem como as normas da Vigilância Sanitária. Apresentação,
2 kg
congelada, temperatura de entrega de no mínimo -10°C.
Prazo de validade mínimo de 02 (dois) meses, contados a
partir da data de sua entrega.
Frango sobrecoxa, carne de frango de primeira qualidade,
industrializada, tipo coxa e sobrecoxa, congelado,
embalagem em bandeja de isopor revestida em plástico, em
pacotes contendo 1kg, constando na embalagem: inspeção
estadual, data de fabricação, de validade, peso líquido de
Pacote de 1 kg
acordo com as portarias do Ministério da Agricultura, Saúde,
bem como as normas da Vigilância Sanitária. Apresentação,
congelada, temperatura de entrega de no mínimo -10°C.
Prazo de validade mínimo de 02 (dois) meses, contados a
partir da data de sua entrega.
Frango inteiro, de primeira qualidade, constando na
embalagem: inspeção estadual, data de fabricação, de
validade, peso líquido de acordo com as portarias do
Ministério da Agricultura, Saúde, bem como as normas da
Pacote de 1 kg
Vigilância Sanitária. Apresentação, congelada, temperatura
de entrega de no mínimo -10°C. Prazo de validade mínimo
de 02 (dois) meses, contados a partir da data de sua
entrega.
Peixe tipo Corvina, inteiro, contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo da validade, marcas e Pacote com até
carimbos oficiais, de acordo com as portarias do Ministério
2 kg
da Agricultura e da ANVISA.
Açúcar cristal granulado, sem umidade, cor clara
característica e nenhum tipo de sujidade. Embalagem em
Pacote de 1 kg
polietileno contendo especificações do produto, data de
fabricação e prazo de validade.
Amido de milho, produto amiláceo, extraído do milho, para o
preparo de mingau, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprio. Sabor: tradicional. Isento de sujidades, parasitas e
larvas, acondicionado em saco de papel fechado, Caixa com 200g
reembalado em caixa de papel, vedado. Embalagens com
dados de identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade.
Arroz, tipo agulha, cor branca polida, longo fino tipo 1, sem
sujidades ou presenças de parasitas, larvas e bolores.
Embalagens com dados de identificação do produto, marca
do
fabricante,
prazo
de
validade.
Embalagem
Pacote com 1
Primária: embalagem em película de polietileno laminado,
kg
medindo 360 x 250 mm; espessura 0,06 mm, com
impressão, atóxico contendo 1 kg do produto. Embalagem
Secundária: Saco em polietileno liso para revestimento
contendo 30 unidades de 1kg.
Arroz, parboilizado, polido, longo fino – tipo 1, sem
sujidades ou presenças de parasitas, larvas e bolores. Pacote com 1
Embalagens com dados de identificação do produto, marca
kg
do fabricante, prazo de validade.
Azeite, de dendê, cor vermelho escuro, odor e sabor
Garrafa tipo
característico, livre de rancidez, odores e sabores estranhos.
PET, 500ml
Embalagem: com dados de identificação do produto, marca

kg

20,35

kg

12,18

kg

9,56

kg

8,93

kg

16,05

Und

2,51

Und

2,58

Und

3,28

Und

3,19

Und

4,61
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do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e de
acordo com a Normas e /ou Resoluções vigentes da
Anvisa/MS.
12

Biscoito cream cracker, alimento obtido pelo amassamento e
cozimento conveniente de massa de farinha de trigo
Pacote de 400g
preparada com farinhas, amido e féculas; deverá ser de
dupla embalagem (3 em 1).

Und

3,42

13

Biscoito de Maizena, alimento obtido pelo amassamento e
cozimento conveniente de massa de farinha de trigo
Pacote de 400g
preparada com farinhas, amido e féculas; deverá ser de
dupla embalagem (3 em 1).

Und

3,77

14

Café Tradicional, torrado e moído, isento de sujidades e
materiais estranhos. composição 100% café puro.
Embalagem a vácuo, de primeira qualidade, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e com registro no Ministério da Saúde, selo de
pureza ABIC – Associação Brasileira da Indústria do Café.

Pacote com
250g

Und

4,72

15

Caldo, para culinária, de carne, embalagem com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido, e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.

Caixa de 57g
contendo 6
tabletes

Und

1,09

Und

1,09

kg

28,34

Und

0,87

Und

0,80

kg

3,62

Pacote com
500g ou 1kg

Kg

4,64

Pacote de 1 kg

kg

6,43

Und

1,66

Garrafa de
200mll

Und

3,16

Pacote de
400g

Und

7,99

16

17
18

19

20

21

22

23

24

25

Caldo, para culinária, de galinha, embalagem com
Caixa de 57g
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
contendo 6
validade e peso liquido, e de acordo com as Normas e/ou
tabletes
Resoluções vigentes da ANVISA/MS.
Charque bovino dianteiro, salgada, seca (curada), a base de:
Pacote com
carne bovina, sal, embalado a vácuo – CRAYOVAC.
500g até 1kg
Cominho, condimento misto. Embalagem com dados de
Pacote com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
100g
validade e peso líquido.
Corante, alimentício à base de urucum. Embalagem com
Pacote com
dados de identificação do produto, marca do fabricante,
100g
prazo de validade e peso líquido.
Farinha, de mandioca, grupo seca, subgrupo fina, tipo 1,
branca, isenta de sujidades e materiais estranhos,
embalagem com identificação do produto, marca do Pacote com 1kg
fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com
as Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS.
Farinha, de tapioca, tipo 1, isenta de sujidades e materiais
estranhos, acondicionada em embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso líquido e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da Anvisa/MS.
Feijão carioquinha, tipo 1, limpo, de 1ª qualidade,
constituído de mínimo 90% de grãos na cor característica a
variedade correspondente, de tamanho e formatos naturais,
maduros, limpos e secos, sendo permitido no máximo 2%
de impurezas e materiais estranhos e livres de parasitas.
Embalagem com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo
com Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.

Fubá de milho, farinha de milho enriquecida com ferro e
ácido fólico, isento de sujidades, acondicionado em
Pacote de 500g
embalagem com 500g. Embalagem contendo identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de validade.
Leite, de coco, tradicional, cor branco-leitosa, cheiro próprio,
não rançoso, ausência de sujidades, parasitos e larvas, a
embalagem deverá conter a identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS.
Leite em pó integral, embalagem aluminizada, contendo
rótulo de identificação do produto, marca do fabricante,
registros do Ministério da Agricultura e/ou Saúde, prazo de
fabricação e validade.
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Leite integral UHT, produto integral, pasteurizado,
processado pelo sistema UHT (Ultra Hight Temperature).
Acondicionado em embalagens estéreis, totalmente
assépticas, protegidas do ar e da luz, garantindo perfeita e
Caixa de 1L
longa conservação. contendo rótulo de identificação do
produto, marca do fabricante, registros do Ministério da
Agricultura e/ou Saúde, prazo de fabricação e validade.
Linguiça, tipo calabresa defumada ou currada, embalagem à
vácuo, em condições adequadas ao consumo. Embalagem
contendo a identificação do produto, marca do fabricante,
informações nutricionais, prazo de validade e peso líquido,
Pacote com até
marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do
2,5kg
Ministério da Agricultura, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº
145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA nº 105 de
19/05/99 e da Lei Municipal/Vigilância Sanitária n.5504/99,
SIF/SIE.
Margarina, com sal, embalado em potes plásticos, fechados,
e proveniente de estabelecimento sob inspeção oficial.
Pote plástico
Embalagem com dados de identificação do produto, marca
com 500g
do fabricante, prazo de validade e peso líquido.
Massa de Sopa, a base de: farinha de trigo de sêmola ou
semolina com ferro e ácido fólico/ corante natural de
Pacote de 500g
urucum ou outras substâncias permitidas e submetido a
processos tecnológicos adequados.
Macarrão, espaguete. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de Pacote de 500g
validade.
Macarrão, parafuso. Embalagem com dados de identificação
Pacote de 500g
do produto, marca do fabricante, prazo de validade.
Molho de tomate, produto obtido do cozimento de polpa de
tomate, óleo de soja, amido de milho, cebola, sal e
condimentos. Embalagem com dados de identificação do
Sachê com
produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso
340g
liquido e de acordo com as Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.
Extrato, de tomate, concentrado, embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
Sachê com
validade, peso liquido e de acordo com as Normas e/ou
340g
Resoluções da ANVISA/MS.
Óleo de soja, derivado de soja comestível 100% refinado.
Embalagem com dados do fabricante, data de fabricação e Pet com 900ml
prazo de validade.
Proteína texturizada de soja, tipo I, obtida por
processamento tecnológico adequado, a partir de farinha de
Pacote com
soja desengordurada. Embalagem: com dados do fabricante,
400g
data de fabricação e prazo de validade, com registro no
Ministério da Saúde e/ou Agricultura.
Sal iodado de mesa, tipo refinado, embalagem com dados
Pacote de 1 kg
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Vinagre de vinho branco, composição: fermentado acético
Garrafa de
de vinho branco e água. Acidez volátil 4%.
500ml.
Xerém de milho, embalagem contendo dados de
identificação do produto, marca do fabricante e prazo de
Pacote de 500g
validade. O produto deverá ter registro no ministério da
Agricultura e/ ou Ministério da Saúde.
Ovo, tipo extra, classe A, branco. Embalagem contendo 12
Embalagem
unidades, com dados de identificação do produto, marca do
plástica
fabricante, prazo de validade e de acordo com Normas e/ou
contendo 12
Resoluções vigentes da Anvisa/MS ou Ministério da
unidades.
Agricultura.

MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL
ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS
EMBALAGEM
SABONETE SÓLIDO SUAVE, em barra, fragrância
agradável. Composição: Sódium soap, sodium laureth,
sulfate, calcium carbonato. Embalagem: com 90 g, com
PACOTE

Und

3,87

kg

18,69

Und

3,53

Und

2,62

Und

2,37

Und

2,65

Und

1,98

Und

1,68

Und

4,54

Und

3,79

kg

0,92

Und

1,37

Und

1,69
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6,43
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dados do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e registro E/ou notificação na ANVISA/MS.
DESODORANTE AEROSOL, cuida da pele delicada das
axilas, ¼ de creme hidratante para uma pele suave,
macia e bonita, ajuda a reduzir a irritação da pele após
FRASCO
a depilação oferece até 48 horas de proteção
antitranspirante, fragrância sutil ajuda na sensação de
limpeza e recrescência. Embalagem frasco 150ml.
CREME DENTAL ADULTO, com flúor, com cálcio,
monofluorofosfato de sódio (1450 ppm de flúor),
PACOTE
delicioso sabor refrescante, bisnaga com 90g,
embalagem individual, com dados do fabricante, data e
prazo de validade.
PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO, folha simples, 100%
celulose, de boa qualidade, 100% fibras naturais, na cor
PACOTE
branca, sem odor, dimensões 30m x 10cm. Embalagem:
pacote com 04 rolos, contendo na embalagem nome do
fabricante, a marca, as dimensões, e as indicações de
neutro e não reciclado. Critérios de conferencia e
inspeção no recebimento: visual, por cheiro, tato e
medição. Embalagem pacotes com 04 rolos cada.

MATERIAL DE LIMPEZA
ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS
EMBALAGEM
DESINFETANTE LÍQUIDO, para uso geral, composto de
FRASCO
tensoativo e bactericida associados (ação bactericida e
germicida), com Registro e/ou Notificação no Ministério
da Saúde/ANVISA. Embalagem de 1L, com dados do
fabricante, data e prazo de validade.
AGUA SANITÁRIA, uso domestico, a base de hipoclorito
de sódio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 %
FRASCO
p/p. Embalagem plástica de 01 litro, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade de 06 meses e Registro
e/ou Notificação no Ministério da Saúde/ANVISA.
Embalagem de 1L, com dados do fabricante, data e
prazo de validade.
Lava Roupas (Sabão em Pó), limpeza multiuso
profunda, com tensoativo aniônico, tamponantes,
PACOTE
coadjuvante, branqueador óptico, contendo ainda
sulfonato de sódio e tensoativo biodegradável.
Pacotes/Embalagem: contendo 500 gramas, com dados
do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e
composição química. O produto devera ter registro ou
notificação na ANVISA/Ministério da Saúde.
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, MULTIUSO, composto de: sebo, óleo vegetal, alcalinizante,
PACOTE
cargas, corantes, água, fragrância e adjuvante, com
alto poder desengordurante. Embalagem: com 01
unidades de 200 gramas, com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade e Autorização de Funcionamento
(CRQ).
ESPONJA SINTÉTICA DUPLA FACE, um lado em
espuma poliuretano e outro em fibra sintética abrasiva,
PACOTE
dimensões 109mm x 72mm x 20 mm. Embalagem com
01 pacote dados de identificação do produto e marca
do fabricante.
ESPONJA DE LÃ (AÇO CARBONO), para limpeza em
geral. Embalagem: com 01 pacote contendo 08
PACOTE
unidades, com peso líquido 60 gramas. A embalagem
deverá conter a marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade.

9,06
UND

UND
2,85
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UND
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2,47

7- CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO/EXECUÇÃO/PRAZOS
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Os produtos referenciados deverão ser entregues diariamente, de acordo com o valor e prazo de validade descrito no
cupom- formulário tipo cheque, apresentado pelas famílias beneficiados no Programa Social.
Caberá a Secretaria Municipal de Políticas Sociais gestão e coordenação quanto a execução do Programa Cheque Solidário,
bem como distribuir os cupons-formulário tipo cheque, sem aglomerações de pessoas, e acompanhar o processo de
entrega dos produtos ás famílias selecionadas e seu controle com prestação de contas ao Conselho Municipal de Assistência
Social.
A concessão dos benefícios do Programa Cheque Solidário é de caráter temporário, emergencial e não gera direito
adquirido.
Às famílias beneficiárias receberão um cupom nominal-formulário tipo cheque, assinado por responsáveis do Programa
Social e deverá se dirigir ao estabelecimento comercial credenciado localizado mais próximo do seu domicílio e adquirir os
produtos estabelecidos nas planilhas deste termo no item 6 totalizando o valor fixo de R$ 100,00 (cem reais)
disponibilizado por família.
A gestão municipal efetuará pagamento mensal sob prestação de contas quanto ao fornecimento devidamente realizado
pela contratada dos itens dispostos na planilha acima e documentação comprobatória descrita no contrato em anexo.
É estritamente vedado ao contratado após o credenciamento pelo Programa Social, cobrar diretamente ás famílias
beneficiadas qualquer importância ou taxas a título de cobrança pelo fornecimento dos produtos estabelecidos nos moldes
deste termo.
Ressalto que os cupons do Cheque Solidário são pessoais e intransferíveis, devendo ser utilizado em uma única compra e
com o período de validade mensal.
8- RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS
Complexo Raul de Figueiredo de Miranda.
Praça Teixeira de Freitas, S/N, Centro, Cairu – Bahia.
Nome: Adriana Nely Lisboa Campos Brito
Função: Secretária Municipal de Políticas Sociais
Tel.: (75) 3653-2215
E-mail: sempscairu@hotmail.com
SUPORTE TÉCNICO:
Nome: Tatiane Santos do Nascimento
Função: Nutricionista do Setor de Alimentação SCFV
E-mail: peticairu@yahoo.com.br
Tel.: (75) 3653 – 2215.
9- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Todas as obrigações da CONTRATADA encontram-se detalhada no ANEXO III – Minuta do Termo de Contrato.
10- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Todas as obrigações da CONTRATADA encontram-se detalhada no ANEXO III – Minuta do Termo de Contrato.
11- SANÇÕES:
Todas as sanções encontram-se detalhada no ANEXO III – Minuta do Termo de Contrato.
12 - DISPOSIÇÕES GERAIS
a. O presente ajuste vincula-se ao instrumento convocatório pertinente em todos os seus termos e à proposta do
contratante, sendo os casos omissos resolvidos de acordo com a legislação aplicável à espécie.
b. O objeto deste Termo de Referência deverá ser executado pela contratada, sob a inteira responsabilidade funcional e
operacional desta, sobre os quais manterá estrita e exclusiva fiscalização.
c.
A Comissão técnica, formado por representantes da Administração, presentes no dia de realização da presente
licitação, deverá atestar a compatibilidade das propostas, com o exigido neste edital.
d.

A licitante que não apresentar a proposta conforme solicitado será desclassificada para efeito de julgamento.

e. Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 67 da Lei Federal
8.666/93, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à
Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.
13 - RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS
Complexo Administrativo Raul Miranda Praça Teixeira de Freitas - Centro
Coordenação: Julieta Maia dos Santos
Superintendente de Assistência Social e Comunitária da SEMPS
E-mail: sempscairu@hotmail.com Telefone: (75) 3653 – 2215.
15 - RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DO INSTRUMENTO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS
Complexo Administrativo Raul Miranda Praça Teixeira de Freitas - Centro
Aprovação: Adriana Nely Lisboa Campos Brito
Secretária Municipal de Políticas Sociais
E-mail: sempscairu@hotmail.com Telefone: (75) 3653 – 2215.

Cairu – Bahia, 07 de abril de 2020.

Adriana Nely Lisboa Campos Brito
Secretária Municipal de Políticas Sociais
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO
DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DE MENORES

A empresa................................ CNPJ, nº ........................, com sede à ................................., declara, sob as
penas da lei, que em suas instalações, não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18
anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

______________, ____ de _____________ 20___.

________________________________________________
(Nome e assinatura do representante legal da pessoa jurídica)
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ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO DE PARA CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS PARA EXECUÇÃO
EMERGENCIAL DO PROGRAMA CHEQUE SOLIDÁRIO NO MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA Nº
__/___.
CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE CAIRU - BA E A EMPRESA
........................................ NA FORMA ABAIXO:
O MUNICÍPIO DE CAIRU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º
14.235.907/0001-44, sito à Praça Marechal Deodoro, no. 03, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo,
Senhor Fernando Antônio dos Santos Brito, brasileiro, casado, com endereço residencial sito à Rua Barão Homem de
Melo, nº 19, Centro, nesta cidade de Cairu, Estado da Bahia, CEP 45.420-000, portador da cédula de identidade nº
01.847.052-15, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas
sob nº 326.205.785-15, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa .......................................,
inscrita no CNPJ sob o nº. ............................, inscrição estadual sob o nº. ..................., situada à ............................,
neste ato representada na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo(a) Senhor(a). ..............................,
portador(a) de documento de identidade nº. ............., emitido por Secretaria da Segurança Pública do Estado da
........................, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº ....................., residente e domiciliado (a)
à
....................................., doravante denominada de CONTRATADA, onde a CONTRATANTE, utilizando suas prerrogativas
legais, com base no art. 25, caput, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, para casos de
INEXIGÍVEL LICITAÇÃO, conforme PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2020, datado de
07/04/2020, originário do Processo Administrativo nº 184/2020, datado de 06/04/2020, que culminou no CHAMAMENTO
PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO nº 001/2020, resolvem e acordam na celebração do presente CONTRATO DE
CREDENCIAMENTO, regulado pela Lei Federal nº. 8.666/93, nas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O presente contrato tem como objeto o credenciamento de estabelecimentos comerciais para execução emergencial do
“Programa Cheque Solidário” no município de Cairu, conforme a Lei Municipal nº 286, de 05 de abril de 2010 que reedita o
Programa Municipal de Assistência, Inclusão e Recuperação Social, implantado desde 2007 pela Lei Municipal nº 220, de 25
de junho de 2007 e mediante o Decreto Municipal de nº 4.011 de 30 de março de 2020, nas especificações e valores
estabelecidos neste edital e Termo de Referência (Anexo II).
§1º. Havendo um número de empresas credenciadas maior que a demanda, será realizado uma rotatividade entre os
mesmos, respeitando a ordem de credenciamento, de forma a assegurar um tratamento isonômico aos contratados.
§2º. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimo ou supressões nos serviços, em
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato (art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93), os
quais se realizarão mediante aditamento formalizado nos termos do art. 61, parágrafo único.
CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Os fornecimentos serão pagos segundo o critério de preços unitários, de acordo com os valores fixados no Edital de
Credenciamento, sendo os contratados remunerados de acordo com os valores referenciais definidos no Edital e seus
anexos. Cada estabelecimento terá um valor estimado para contratação que será de R$...........(por extenso).
§1º. O pagamento do Fornecimento será efetuado em 10 (dez) dias após a emissão da Nota Fiscal que deverá ser emitida
em favor do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme dados do preâmbulo deste termo e deverá conter atestado de
conformidade assinado pela Secretaria Municipal de Políticas Sociais ou Técnico Responsável.
§2º. Na Nota Fiscal, deverão estar destacados os valores relativos ao IR, INSS e ao ISSQN, caso ocorra o fato gerador
destes ou outros impostos, sob pena de retenção dos valores no ato do pagamento.
§3º. Fica expressamente estabelecido que no preço estejam incluídos todos os custos diretos e indiretos requeridos para a
execução do objeto especificado na cláusula primeira deste instrumento, constituindo-se na única remuneração devida.
§4º. Somente serão pagos o fornecimento realizado conforme tabela da Cláusula Primeira.
§5º. Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Fatura, o documento será devolvido imediatamente para
substituição e/ou emissão de Nota de Correção. Esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer
reajuste e/ou atualização monetária.
§6º. As faturas serão emitidas em favor do Fundo Municipal de Assistência Social, Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro,
CEP 45.420-000, Cairu - Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº. 14.049.684/0001-20.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO
O prazo de vigência do presente contrato é de 03 (três) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos
até o limite de 60 (sessenta) meses, vigendo para os períodos subseqüentes o preço fixado no contrato ou em tabela oficial
publicada na Imprensa Oficial.
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CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
As despesas com a contratação, para a execução do objeto licitado, correrão à conta dos recursos constantes do orçamento
do Órgão requisitante, previamente indicado a saber:
a) Fonte: 0000.0005
b) Atividade: 2051 – Manutenção do Programa Cairu Social.
c) Elemento de Despesa: 3390.32.00.00/3390.48.00.00
d) Unidade Gestora: 12.12/20 – Secretaria Municipal de Políticas Sociais.
CLÁUSULA QUINTA – REGIME DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO
a) O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no inciso II do art. 73 da Lei Federal 8.666/93, sendo certo que,
esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade contratante,
considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo justificativa
escrita fundamentada
b) Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 67 da Lei Federal
8.666/93, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à
Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.
c) A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da contratante, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da
contratada.
d) A gestão do presente termo de contrato será realizada pela Secretária Municipal de Políticas Sociais do Município de
Cairu, a senhora Adriana Nely Lisboa Campos Brito.
e) Ficam designados os Servidores: Tatiane Santos do Nascimento – NUTRICIONISTA - CRN-5 Nº 2723, Responsável pelo
Setor de Alimentação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), da Secretaria Municipal de Políticas
Sociais e Julieta Maia dos Santos Superintendente de Assistência Social e Comunitária da SEMPS, da Secretaria Municipal de
Políticas Sociais, como responsáveis pelo acompanhamento e Fiscalização da execução do contrato em questão, nos termos
da disposição contida no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
f) As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em nada restringe a responsabilidade
única, integral e exclusiva da contratada no que concerne à execução do objeto contratado.
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal, obriga-se a:
a) Vender todos os gêneros alimentícios da cesta básica, produtos de higiene e limpeza, pão e GLP (gás liquefeito de
petróleo), de acordo com as tabelas apresentadas no Item 4 do Termo de Referência (Anexo II).
b) Em caso de padaria fornecedora, deverá estar devidamente equipado com forno elétrico, não utilizar queima de lenha
em sua cadeia produtiva, estar devidamente autorizada e inspecionada pela Vigilância Sanitária do Município devendo
apresentar o Alvará Sanitário no ato do credenciamento.
c) Atender aos beneficiários do Programa Cheque Solidário de modo universal e igualitário, mantendo a qualidade na
prestação do serviço;
d) Afixar aviso, em local visível, de sua condição de entidade credenciada pelo Município de Cairu;
e) Esclarecer aos beneficiários do Programa Cheque Solidário sobre seus direitos e deveres;
f) Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, taxas, impostos e quaisquer outros custos que
incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à execução do serviço/fornecimento;
g) Permitir o acesso de prepostos e auditores do Município de Cairu através da Secretaria Municipal de Políticas Sociais,
para supervisionar e acompanhar o fornecimento decorrente do contrato.
h) Prestar os serviços credenciados em dias úteis e horário comercial;
i) Não transferir a outrem as obrigações assumidas no contrato;
j) m) Utilizar o Sistema de Informação ou qualquer outra forma de registro da Secretaria Municipal de Políticas Sociais
para apuração das informações do fornecimento prestado, obedecendo aos prazos, fluxos e rotinas estipulados pela
mesma;
n) Prestar o fornecimento em estrita observância às especificações constantes no Edital Convocatório e às cláusulas
contratuais;
o) Manter-se, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações anteriores e com as condições de
habilitação exigidas neste instrumento (art. 55, Inciso XIII, da Lei Federal nº 8.666/93).
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas neste Contrato por determinação legal, obriga-se a:
a) publicar o resumo do Contrato e dos aditamentos na Imprensa Oficial, conforme a Lei federal 8.666/93;
b) transmitir à CONTRATADA as informações necessárias a prestação do serviço;
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c) designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do serviço prestado objeto do presente
Contrato, com competência para atestar o efetivo serviço bem como anotar, em registro próprio, as falhas detectadas
e comunicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;
d) efetuar, nos prazos previstos neste Contrato, o pagamento devido à CONTRATADA oriundos do serviço prestado;
e) verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e/ou incorretas, ficando, neste
caso, suspenso o prazo para pagamento, o qual somente começará a fluir após a apresentação da nova fatura,
devidamente retificada, ou da Nota de Correção, não sendo considerado esse intervalo de tempo para efeito de
atualização do valor contratual;
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
A inexecução total ou parcial do presente contrato, enseja a sua rescisão, na forma estipulada nos artigos 77 à 79 da Lei nº
8.666/93, ficando desde já reconhecido pela contratada os direitos da Administração previstos nestes artigos.
Parágrafo Único: Será assegurado a parte que tiver dado motivo à rescisão, o contraditório e a ampla defesa.
CLAUSULA NONA: VÍNCULO
A presente contratação não gerará entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA qualquer vínculo, principalmente, de caráter
empregatício;
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES
A CONTRATADA será penalizada com multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, quando der causa à
rescisão contratual.
§1º. O atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades, garantida a
defesa prévia:
a) multa de 1% (um por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega dos bens ou execução de cronograma
de serviços;
b) Suspensão temporária de licitar com a CONTRATANTE, atendido o prazo máximo legal.
c) Declaração de inidoneidade.
§ 2º. A CONTRATADA estará sujeita às mesmas penalidades previstas no item anterior quando:
As sanções estabelecidas neste contrato não eximem a CONTRATADA das responsabilidades civil e criminal que seu ato
ensejar.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Valença, Estado da Bahia para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura
persistirem após esgotarem todas as tentativas de composição amigável.
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma,
para único efeito, com as testemunhas abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Cairu – Bahia, .............. de .................................. de ...........

FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS BRITO
MUNICÍPIO DE CAIRU - BAHIA
CONTRATANTE
..............................................................................
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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ANEXO V
TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO

A empresa ....................................................., firma legalmente constituída, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº
........................, inscrição estadual sob o nº ......................... e inscrição municipal sob o nº ......................., com sede na
............................................................., através do seu representante legal, o (a) Senhor(a) .......................................,
portador(a) do documento de identidade nº ......................................., emitido por ............................. e CPF nº
.................................., declara para os devidos fins de direito que ADERE ao Programa na qualidade de CREDENCIADO
fornecedor dos gêneros permitidos pelo programa e declara que tem pleno conhecimento das normas do Programa
CHEQUE SOLIDÁRIO, instituído pela Lei Municipal nº 286, de 05 de abril de 2010, que concorda com as normas e critérios
do Programa e se compromete a acatar as determinações do poder concedente, estando ciente de que não poderá praticar
preços superiores aos declarados no edital. Declara também ter ciência de que o descumprimento das normas do programa
implica no imediato descredenciamento, além de responder pelas cominações legais aplicáveis. Compromete-se a NÃO
vender, em hipótese alguma, mercadoria diversa daquela permitida pela Lei Municipal nº 286/2010, NÃO podendo fornecer
bebida alcoólicas, cigarros e similares com os recursos oriundos do Benefício CHEQUE SOLIDÁRIO. Neste ato autoriza a
fiscalização da Secretaria coordenadora do Programa e do Conselho Municipal de Assistência Social, órgão de controle
social, para verificação do cumprimento das normas do Programa Cheque Solidário. Firma o compromisso de manter a
oferta de todas as mercadorias permitidas e de fornecer nota fiscal dos produtos adquiridos com os CUPONS, para fins de
prestação de contas. Por estar ciente de todo o teor do presente termo, assina em duas vias de igual teor e forma, na
presença de duas testemunhas, para que produza os seus legais efeitos.

______________, ____ de _____________ 20___.

________________________________________________
(Nome e assinatura do representante legal da pessoa jurídica)
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