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Licitação
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MODALIDADE: PREGÁO PRESENCIAL

rrPO:

MENOR PREÇo

Órgão Realizador do celtame:
PREFEITUBÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO
PRESIDENTE JOÀO PESSOA, 47 - CENTRO

Av.

cEP: 583?5-000

IRO

PB

- Te1.: (83) 32661033.

o Órgáo Realj.zador do Certame acima qualif cado, inscrito no CNPJ 08'866.501/0001-57, doravante
d.n@in.do si4r1..Dônt. oRc, torna púb1ic para conhêcimento de quantos Possafi interessar que
horas
fa!á realizar através do Pregoeiro oficial assessorado por sua Equipe de Apoi.o. a9 13:00
indicado, Iicitação na modalj.dadê Pregão Presencial
do dia 09 dê Março de 2021 no endereço ac
n" 00018/2021r tipo mênor preÇo, e o folne imento rêalizado na forÍna parceladâ; tudo de acordo
com este instlumento e em observância a Lei Eederal n' 10.520, dê 17 de Julho dê 2002 e
21 de Junho dê 1993; Lei complementar n'123, dê 14
subsidiariamente a Lei Eederal n' 8.666,
de 1O de Noverüro de 2006; e IêgislaÇão pertinênte,
no
0
Municipal
Decleto
2OO6;
,
de DezeÍnbro de
consideradas as aftêraÇões posEeriores das referidas normasi conforme os critérios DEe
plocêdimentos a seguir definidos, objeti ando obter a melhor Proposta para: coNTnÀTAÇÃo
PESSOA JURIDÍCA E OU FISICA PARÀ FORNECI
SECRETARIAS DESTE MUNICI PIO.

O DE HORTERUTI GRÀNGEIRO PARÀ ÀTEDENDER AS DIVERSAS

1.0.DO OBJEIO

E ou FrsrcA PAR"A
1.1.Constitui objeto da prêsente IicitaÇã coNTRÀTAÇÃo DE PEssoÀ JURTDTCA
DESTE MUNICIPIO.
FORNECIMENTO DE HORTERUTI GRÀNGEIRO PARA A EDENDER AS DTVERSAS SECRETÀRIAS
1.2.4s especificaÇões do objeto ora icltado, encontram-se devidamênte detalhadas no

I desEe InstrumenEo.
rocessada nos ternos deste instnmento convocatório,
p lementares que o acompanha[, quando for o caso,
tivação de comPla Pala suprir dêmanda esPeclfica
CA PARÀ EORNECIMENTO DE HORTFRUTÍ GRANGEIRO PARÀ
ICIPTO -. considerada opoltuna e j.Ínprescindlvel, ben
ÀTEDENDER ÀS DIWRSAS SECRETARIAS DESTE
ê aj.nda, pela necessidade de desenvolvimento de
públi
como relevante medida de interêsse
pertinentes, visando à ÍnaximizaÇão dos recursos
ades
ativi
prornoção
de
para
a
aÇÕ es contj-nuadas
as diretrizes e netas definidas nas fêrramentas
adas
en relaÇão aos objetivos Prog ramados, obser
À!exo
correspondente Terno de Referência
1..3.À contrataÇão acina descrita, que será
especificaÇôes técnicas e informaÇôes c
justifica-se: PêIa nêcessidade da devida e
CONTRATÀÇÃO DE PESSOA JURIDICA E OU FIS

de planejamento aProvadas.
o tratamento dlferenciado e
1.4.SaIienta-se que na referida contrata o, náo sêrá concedido
nos têrmos das disposiÇões
Porte,
Pequêno
de
EmP
sas
e
sÍrnplificado para as Microernpresas
presentes, isolada ou
por
estareÍn
123/2006,
n'
ntar
Lei
Compl
da
e
48,
4'1
Alts.
nos
contidas
49, do nêsmo diploma
do
Art.
III,
II
e
incisos
previstas
s
sj.multaneamentê, as situaÇões
e
simplificado pEevisto
diferenciado
o
tratamento
ê
PP
a
ME
assegurado
entanto,
no
tegal. Fica,
123106
n'.
da
Lei
I,
noi denais Altigos do capltulo v, seÇão
2.O.DO T,OCÀ'. E DAEÀ E DÀ

IMPT'GNÀÇÃO DO ED

de prêÇos ê a habj'Iitaçáo para
2.1.Os enveloPes contendo a documentação elativa à ploposta Pregoeiro
até as 13:00 horas do
ao
execuÇão do objeto desta licitação, dever o ser entreguês
Neste mesmo
instrumento.
preâmbulo
degte
do
co
tante
êndeleço
dj.a 09 de Março de 202L, ÍLo
ês.
envelop
rêfe!idos
dos
para
abêrtura
locaI, data e ho!ário será realizada a sês ão pú bl-ica
normais
horálios
plestados
nos
serão
L
icitaÇão,
sta
soblê
2.2. rnformaÇõês ou esclarecimêntos
de expediente: das 08:00 as 12:00 horas'
plovidências ou
2.3.Qualque! pessoa - cidadão ou licitantê - poderá solicitar esclarecj.mêntos,
j.mpugnar o ato convocató!i-o deste cêrtane, sê manifestada Pol esclito e dirígida ao Pregoeiro,
até 02 (dois) dias úteis antes da data fix da para lecebimento das propostas.
Pela elaboraÇão deste ato
2.4.Cabêrá ao Prêgoeiro, auxiliado pêlo setores responsáveis
24 (vinte ê quatro) horas,
prazo
de
até
petiÇão
no
convocatório e seus anexos, dêcidir sobrê
pedido.
o
recebido
que
devidamentê
foi
em
data
da
considerado
seguintê forma:
2.5.À respectiva petiÇão será aplesentada
usivamente no
de expediente acima indicados,
os
nos
horár
o
original,
2.5.1, Protocolizando
PB.
Mogeiro
Centro
4'1
seguinte êndeEeço: Av. Prêsldênte João Pes oa,
3. O.DOS Er,EI{ENTOS eAnÀ

r.rc:tlção

.Àos participantes, seráo fornecidos os seguintes elenentos:
3.1 .1.ÀNEXO I _ TERMO DE REFERÊNCIÀ _ ESPE IEICÀÇÕES;
3.1 .2.ANEXO II - MODELOS DE DECI,ÀRÀÇÕES;
GUI.ARI DÀDE _ HÀBIL]TAÇÃO;
3.1 .3.ANEXO III - MODELO DE DECIÂRAÇÁO DE

.

.ANEXO

IV _

MINUTA DO CONTBÀTO.

3.2 .A obtenÇão do Edital poderá ser feita

seguinte forma:
.1.Junto ao Plegoêiro: glatuitamentêi e
. 2 . Pelos sites: www.moqeiro.pb.gov.br/I citacoes; wwlJ. tce. pb.gov. br

4.O.DO SI'PORTE

I.EGÀT

Esta licitaÇáo rêger-se-á pela Le
subsidiariamente a Lei Eederal n' 8.666,
4.1.

Pederal no 10.520, de 17 dê Julho de 2OO2 e
21 dê ,lunho de 1993; Lei complernentar n'123, de 14
, de 10 de Novenbro de 2006; e lêgislaçáo pertinente,
feridas normas; que ficam fazendo partes integrantes

de Dezembro de 2006, Decreto MunÍcipal no
consideradas as alteraÇões posteriores das
dêstê instrumento, independente de transcr ção.
5. O. DO PRÀZO

E

DOIÀÇÃO

5,1.o prazo máximo para a execuÇão do obi
necessidades do ORC, ê que adnite pror.oga
indicado ê será consj.delado a Partir dâ
Entrega: Imediata,
5.2.O fornecinento será executado de aco
Termo de Refe!êncj.a1, anexo a este instr
local para a entrega, observada a demanda
urna das unidades administrativas, por ê1e
5.3.o prazo de vigência do colresPondente
financeiro de 2021, considerado da data de
5.4,Às despesas decorlentes do objeto des
Recursos Próprios do MuniciPio de Mogej.lo:
O2.O2O SEC DE ADMIN E PLÀNEJÀMENTO 02.03
02.040 sEc DE SAUDE FtS 02.050 sEc DE A
TRANSPORTE 02.O7O SEC DE AGRIC. MEIO AMBI
02.140 SECRETARTÀ DE FINANÇAS 33.90.30.001

6.0.DÀS CONDTÇõES DE PÀRrrC r PÀçÃO
6.1.os proponentes que desejarem partici
ênvefopês fechados indicândo, respectiva
identificados, acomPanhados da respecti
habititação, nos termos defj'nidos neste in
6.2.4 participaçáo neste certame é aberta
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados,
6.3.Não poderão participar os interessado
estrangeiras que não funcionem no pals,
licita! ou contratar com a AdministraÇào

o ora licitado, conforme suas carâcterlsticas ê as
o nos casos previstos pela Lei A.666/93, está abaixo
ssão do Pedido de Compra:
com as especificaÇóes definidas no corresPondente
Na hipótese do rêferido Eermo náo estabelecer o

to,

oportunidade, essa será feita na sede do ORC ou em
cada, que compõe a sua êstrutura operacional.
contrato sêrá determinado: até o final do êxercício
sua assinatura.
certane, correrão por conta da sêguÍnte dotaÇão:
LEI MUNICÍPAL N 340/2020 02.O1O GAB]NETE DO PREFEITO
SEC DE EDUCÀÇÃO CULTURÀ ESPORTE E IÁZER E TURISMO
SOCIAL FI,íAS O2.O6O SEC DE IND. COM. COMPRAS E
TE, PESCÀ E PECU O2.O8O SECRETARIA DE INFRÀESTRUTURÀ
MÀTERIÀL DE

CONSIJMO

r deste certame deverão entregar ao Plegoeiro doj.s
te, PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO, dEVidAMENtE
a declaraÇão de crmprimento dos requisitos de
t.rumento convocatório.

quaisquer interessados, inclusive as Micloempresas,
s termos da legislação vigente.
que se encontrêm sob o regime falimentar, enpresas
aqueles que tenhan sido declarados inidôneos para
Lica ou que estejaln cumprindo a sanÇão dê suspensáo

dileito de licitar e contlatar com o oR
via
l-icitantes que desejaÍem ênviar sei, s env elopes Proposta de PreÇos e Docunentação
constanEe
ao
endereço
hábil
tempo
em
emetê-los
áor
- com Àviso de Recebitnento AR -, d
Alaújo' Não sendo
do preâmbulo dêste instrumento, aos cuidad s do Pregoeiro - Flaviano clebson
serão aceitos e
não
enveloPes
ligorosamênte observadas as exiqências des e item, os respêctivos
certame.
participaÇão
no
de
efeito
o Iicitante, portanto, desconsiderado Para
junto ao Pregoêiro, sêm a
6,5.Ouando obselvada a ocolrência da entr ga apenas dos ênvelopês
pública,
ficârá subentendido que
sessão
respectiva
pernanência de rep!êsentante credenciado
ve
rb
lances
de
da
fasê
o lici.tante abdicou
6.6.É vedada à participaçáo em consó!cj.o

do

6. 4.os
po stal

?.0.DÀ REPRE9ENEÀçÃO E DO CREDENC!À}'ENTO
?.1.O licitante deverá se aPresêntar, para redenciamento junto ao Pregoeiro, quando for o caso,
tos que o cledencj.am a participar deste Procedimento
através de um lepresentante, com os doc
IaÇâo dê ofêltas ê Iancês verbais. cada licitante
para
fo
poderes
com
inclusive
Iicitatório.
que
o único admitido a intervir nas fases do certame
s
credênciará apenas um lepresenEante
pode
substituldo posteriormentê Por outro dêvidamente
ser
lnstrumênto,
prevista
neste
na forna
crêdenciado.
't.2,Para o credenciamento deverão ser aP entados os seguintes docr.mentos:
instrumento constitutivo dâ empresa na forma da Lei,
? ,2,1-. Tratando-se do reprê§entante legal
órgão coÍnpetente, no qual estejam expressos seus
rêgistrado
devidamênte
qu ando for o caso,
po deres para exercer direitos e assumj.r ob igações êm decor!ência de EaI investidura;
que contenha foto.
'7. 2,2.Tratando-se de Iicitante Pessoa Elsi a: documento oficial
público ou particular da gual
? .2 . 3. Tratando-se de procurador: a procur ção p or instrumento
negociar preços, firmar
fances,
verbalmente
para
poderês
constem os nêcessários
is atos
de recurso e pratica! todos os
declarações, desistir ou apresental a
empresa,
de
constituiÇ
i.nstlumento
dente
do
pertinentes ao certame; acompanhada
I icilante
quando for o caso, que comprove os poderê do mandânte Pala a outorga; ê no ca
de
hipótêse
j,cialfoto
quê
contenha
mandante
do
o
Pessoa Fisica, acompanhada de documênto
3igtl.tário
r firD! d cartório do raat,.c
plocuração seja particular dôvôrá aÔr r.

M

7.2.4.o representante lega1 e o proculador
que contenha foto.
7.3.Estes documentos deverão ser entregue
em original, po! gualquer processo de cóPj.
ou membro da Equipe de Àpoio.
?.4.À não apresentação ou ainda a inc
credenciament
Esta ocorrên

everáo identificar-se apresentando documento

oficial

ao Pregoeiro - antês do inÍcio da sessáo pública autenticada por cartóri.o conpetente, pelo Preqoeiro

rreÇão insanáve1 de qualquer dos docunentos

de

representante do licitante no presente certame.
o concorlente, apenas Pêrderá o dirêito a
so licitatório. Para tanto, o Pregoeiro receberá
mani festar-se
pes, declaraÇóes e ouLlos eIêmentos necessários
regularmente
particj.paÇão no certame, desde quê aples ntados na forma definida neste instrumento.
't .5.No momento de abêrtula da sessáo públi
, cada licitante, por intermédio do seu lePreaentante
d evidaÍnente cledenciado entregará ao Pregoe ro, em sêparado de qualquer dos envelopes, a seguinte
d ocumentação:

DeclaraÇão de ElaboraÇão rndependent dê Ploposta - Ànexo IÍ.
plenamente os requisitos de habilitaÇão, conforme
.DeclaraÇáo dando ciência de que cump
node I o - Anexo fII; e
'7
uadra nos termos do Art. 3'da Leí 123/06, se for o
5 3 . comprovaÇão de que o licitante se e
caso, sendo considerado mj-croempresa ou êmpresa de pêqueno porte e lecebendo, portanto,
tratamento dife!enciado e sinpl i. fj.cando na forma dêfinida pela legislação vigente. TaI
comprovaÇão poderá ser feita através da ap esêntaÇão de qualquer um dos seguintês documentog, a
critério do licitante: a) declaração exp essa formalhente assinada por profissional da área
contábi1, devidamente habilitado; b) cêrti ão simplificada ernitida pela junta come!ciaI da sede
do licitante ou equivalente, na forma da 1e islaÇão pertinente. A ausência da referida declaraÇão
ou certidão simplificada, apenas neste c so para comprovação do enquadramento na forma da
legislação vigentê, náo é suficiente moti para a inabilitação do Iicit.ante, apenas pêrderá,
durante o presente cêrtame, o dirêito ao t atamento diferenciado e simplificado dispensado a ME
ou EPP, plevistos na Lei 123106:
ia, na forma do Àrt. 43, §3", da Lei 8.666/93,
7,5.3.1.O Pregoeiro poderá promover dilig
destinada a esclarecer se o Iicitante é, de fato ê de direito, considerado microernprêsa ou
emplesa de pêqueno Porte.
7.6.Quando os envelopes Proposta de Pr ose DocunentaÇão forem enviados via postal, a
docunentaÇão relacionada nos itens 1,5.7, '7 5.2 e ?.5,3 dêverá ael apresentada dentro do envelope
Ploposta de Preços.
1 5 1.
7

8.0.DÀ PROPOSTÀ DE PREÇOS
8.1.A proposta deve!á ser aPresêntada
seguintes indicaÇões no anverso:

em

PREFEITURÀ MUN]CIPAL DE MOGEIRO
PROPOSTÀ DE PREÇOS. PREGÃO PRESENCI
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ,/CPF DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conte

8.2.Proposta elaborada em consonância com
elementos - Anexo I -, ern papel timbra
rêplesentante lega1, contendo no correspo
outras caractêrlsticas sê necessário,
algarismos.
8.3.Será cotado um único preço para cada it
em contrário está sujeita a correÇão obser
8.3,1.Falta de dlgitos: seráo acrescidos z
8.3.2.Excesso dê dÍgitos: sendo o primei
suprimido, caso contrárj.o haverá o arredon
excedentes suPrimidos.
8.4.4 quantj.dâdê nlnima dê unidades a sêr
êstinativa dêtalhada no corresponde
não desclassifica automaticamente a
8.5.A Proposta devêrá sêr redigida
cLareza, 5êm alternativasr raaulas,
datada ê assinada pêlo responsável,
dos prazos dê entrêga ou execução, das co
ser infeli.or a 60 dias, e outras informa
nêcessárias.
8.6,Existindo dj.screpância entrê o pleço
do preÇo unitário pêIa quantidade, o prêço
8.7.Eica estabeLecido quê havendo divêrg
sêrvj.ço, paevalecelá o dê menor valot.
8.8,No caso de altêraçáo necessárj.a da p
decorrênte êxclusivamentê de incorrêÇões
proporcionalidade, bem como na multiplicaÇã
8.9.A não indicaÇão na proposta dos prazo
ou de sua valj.dade, ficará subentendido qu

1(uma) via, dentro dê envefope lacrado, contendo as

N.

-

0001s /2021

os sequintes elementos:
5 êspecificaÇões constantes deste instrumento e seus
da empresa, guando fo! o caso, assinada por seu
nte item cotadoi discrininaçáo, marca e/ou modelo e
ntidade ê valolês unitário e total expressos em

,

con a utilizaÇão de duas casas decimais. Índicação

a ndo-se

os seguintês critérios

i

ros;

dÍgito excedenEe menor que 5, todo o excesso gerá
to do dÍgito anterior para nais e os demai§ itens

cotada, por iten, não deverá 5e! infelior a 1008 da
Ànexo I. DisposiÇão êm contrário
de Refe rência
apenas o respectj.vo iten será desconsj-derado.
portugues
em moeda nacionaL, êIaborada com
e/ou entrelinhag. suas foLhas rublicadas e a ú1ti$a
total da propost a em algarigmos,
aÇão:
ções dê pagêmento, da sua validad e que não poderá
es e obsêrvaÇóes Pertinentes que o Iicitante j ulga!
tário ê o valor total, resultado da ÍnultiplicaÇão
unitá!io prevalecerá.
cia de preÇos unitários para um mesmo produto ou
posta feita Pe 10 Pregoeiro e sua EquiPe de Apoio,
a devida
a unidade de medida utilizadâ, obsêr
e/ou sorna dê vafores, prêvalecerá o v r corrigldo
pagamenLo
de entrega ou execução, das condiÇ s
o licitante aceitou integralmente a d sposições do

ato convocatórlo e, portanto, serão conside
exigências não sêndo suficiente notivo par
8.10.É facultado ao .l-icitante, aPlesêntal
que esteja devidamente preenchido.
8.11,Nas IicitaÇões para aquisiÇão dê merc
ofertados. A eventual falta da refelida i
8.12.Será dêsclassificada a proposta que d
8.13.Fica facultado ao licitante a apresen

adas as determinaÇões nele contj.das para as

a desclassificaÇão da proPosta.
proposta no próprio modelo fornecido pêlo

refelidas

ORC, desde

olias o parti.cipante indicará a origem dos produtog
j.cação não desclassificará o licitante.
ixa! de atender as disposiÇões deste instlunento.
aÇão da proposta taÍüém en midia, ou seja, em CD ou

PENDRIVE.

9.0 .DÀ EÀBrLtrÀÇÁO

dos Iicitantes, deveráo ser apresentados en 01
s seguintês indicaÇóes no anvêrso:

.Os documêntos necessários à habilitaÇ
via, dentro de envelope Iaclado, contendo
PREFEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO
DOCUMENTAÇÃO . PREGÃO PRESENCÍAL NO.

001,8

(una)

/ 2021

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO

O ENVELOPE

E CNPJ/CPF

DOCUMENTAÇÃO

DO PROPONENTE

deverá contêr os

5

uintes elenentos:

9.2. PESSOA JURÍDICA:

9.2.1.Prova de inscriÇão no Cadastro Nacio aI de Pessoa .ruridi.ca - CNPJ.
9.2.2.Ptova de inscrj'Ção no cadastro dê c tribuintês estadual ou municipal, lelativo à sede do
licitante.
9.2.3.AEo constitutivo, esEatuto ou contr to social em vigor, devidamente registrado, en se
tratando de sociedades conerciais, ê, no ca o de sociedades por aÇóes, acompanhado de documentos
de eleição de seus adninistradores. fnscri ão do ato constitutivo. no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em êxercl io. Decreto de autorização, êm se tratando de enplesa
pa.a
ou sociedade est!angei!a em funcionamênt no Pals, e ato de registlo ou autolizaÇão
Registro
o
exigir.
assim
quando
atividade
a
te,
pelo
comPet
órgão
expêdido
funcionaÍnento
exigências não se aplicam ao licitante que,
conercial. no caso de empre§a indlvi.dual. Estas
já
aptêsentado de fonna regular nos teEnos
tênha
no
cert
quando da etapa de credenciamento
do presente instrumento convocatório, a rê erida documentaÇão solj.citada neste subitem.
ntábeis do ú.Itimo exelclcio social, já exigiveis e
9.2.4,BalanÇo patrimonial e demonstrações
das páginas correspondentes do lj.vro diário en gue
apresentados na forma da 1ei, com indi.caÇ
competentes termos de abertura e encerramento.
dos
o nesro se encontra, bem como apresentaçã
registrados na junta comelcia.L competentê,
idamente
e
habilitado
por
assj,nados
Profi§sional
vedada a sua sub§tituição por balancete ou balanÇos provisórios. Tlatando-se de empresa
o fechamento do seu
constituÍda há menos de um ano, ou aquê1 que ainda náo tenha realizado
assinado por
Abertura
de
BalaÇo
p rimêiro ano de existência no prazo legaf, poderá apresentar o
junta
comPetente.
conerciaL
na
trado
profiss
de Débitos Relativos aos
!aI
Tributo
e do licj.Eante, ou outro
9.2.6.C
equival
FGTS,
Tempo de Serviço
Econômica FederaL.
caixa
gula!
apresen
Iidos pe rante a JustiÇa do Trabalho, mêdiante a
têrmos do TÍtulo vII-À da
apresentação de Certidão Negatj.va de Débi osT rabalhistas CNDT, nos
452,
de 1' de maio de 1943
n"
5.
pêIo
Decreto-Lej.
aprovad
ConsolidaÇáo das Leis do Traba]ho,
7o, fnciso XXXIIl, da
no
Art.
9,2,9.Declaração do licitante: de cumpl nto do disposto
de fato inpeditivo
de
superveniência
8.666/93;
v,
Lei
At:L. 21 , fnciso
ConstituiÇão Federal
as cláusulas e
todas
a
submeter-se
e
de
I
citaÇão;
na
particlpaÇão
à
que
respeito
diz
no
IÍ,
Anexo
modeLo
conforme
condiçôes do presente instnmento convocat rio,
pelo distribuidor da sede do
9.2.1O.certidão negativa de fal-ência ou conco!data expedida
das ploPostas.
para
abertura
licitante, no náximo 30 (tli.nta) dias da tanhop rêvista
de ativida de i-gual ou
satisfatório,
anterior
des
de
9.2.11,comprovaÇáo de capacidade
pessoa iurídica de
por
fornecido
assemêlhada ao objeto da licit ação, fei La través de atestado
dj.reito público ou Privado.
da Prefeitura do local da sede da
9.2.12.A1v4rá de localização e funcionamen o ê/ou dêclaraÇão
nos documentsos.
mencionado
ereÇo
Eirma, informandô que a mesma funciÔna no
9.3. PESSOÀ FÍSrCÀ:
CPE, Estes
de Pessoas Fisicas
9.3,1,cédula de Idêntidade - RG e prova dê nscriÇão no Cadastro
de
ou
documento
CNH
Habi
l
ltaçáo
de
Nacional
rtêira
documêntos poderão ser substituldos pela
exigências náo se
Estas
conpêtentê.
de
classê
pela
en
idade
emitido
identificação Profj'ssionaf
já tenha apresentado de
aplicam ao licitante quê, quando da etapa e credenciamento noa certamê,
documentaÇão solicltada
referida
convocatório,
in
plesente
fàrma regular nos têrnos do
negte subitêm.
certidão Negativa de Débitos Relativos aos
9.3,2.Regufalidade para com a Pazend
Tributos Federais e à Dívida Ativa da
te, ou outro
licit
9.3.3.Certidôes negativas das Fazêndas Est ual ê MuniciPa 1do donicÍIio do
equivalente, na forma da lei'

9.3.4.Prova de inexistência de débitos in irnplidos perante a JustiÇa do Trabalho, mediante a
s Trabalhistas CNDT, nos termos do fltulo Vff-A da
pelo Decreto-Lei n' 5.452, de 1o dê maio de 1943.
nto do disposto no Art. 7", fnciso )(xXIII, da
9. 3 . 5. Declaração do Iicitante: de cumpr
Leí 8.666/93; de superveniência de fato inpeditivo
ConstituiÇão Federal - }'!.L. 21 , Ínciso V,
no que diz respeito à parEicipação na f citaÇão; e de submete!-se a todas as cláusulas e
condiÇões do presente insErumênto convocat !io, conforme modelo - Ànexo II.
nho anlerior satisfatólio, de atividade iguaL ou
9. 3. 6. cotnprovaÇào de capacidade de des
través de atestado fornecido por pessoa jurÍdica de
assemefhada ao objeto da licitaÇáo, feita
direito púb1ico ou plivado.
apresentaÇão de Certidão Negativa de Débi
consolidaÇão das Leis do Trabalho, aprovad

9.4.os documentos de HabilitaÇão deverão er organizados na ordem descrita neste instrumento,
dendo ser apresentados en originaL, por qualquer
precedidos Por um Índice correspondente,
procêsso dê cóPia autenticada por cartóri compêtente, pelo Pregoêiro ou ne[üro da Equipe de
Àpoio ou publicação en órgão da imprensa oficial, quando for o caso. EstaDdo pe!feitamente
das ou entrêIinhas, dêntro do prazo de validade, ê
leglvêis, sem conter borrões, rasuras,
e indevassávef. Pox ser apenas una formalidade que
encerrados êm enveloPe devidamente lacra
lndice não inabilita!á o fici.tante.
referido
visa facilitar os trabalhos, a ausência do
a ausência das cópias devidamente
vêncimento,
o
seu
êxigido,
qualquer
documenEo
de
9.5.À faLEa
autenticadas ou das vias originais para aut nticaÇáo pelo Pregoeilo ou meniblo da Equipe de Apoj.o
ou da publicaÇão eÍn órgáo na imprensa ofic a1, a apresentaÇão de documentos de habilitação fora
o docuhento for
do envelope especlfico, tornará o respêc ivo licitante i.nabilitado. Ouando correspondentes
eletrônicos
nos
endêreços
rovada
c
obtido via Internêt sua legalidade será
Poderá ser utilj-zada, a critérj'o do Plegoei o, a docunentaÇáo cadastlal dê fornecedor, constante
dos arquivos do ORC, para comprovaÇão da au enticidade de elementos aPresentados pelo licitantse,
quando

for o caso.

10. O.DO CRIúRTO PÀBÀ JI'LGàT'íE}OO

das plopostas Para identificação de quaj.s iráo passar a fasê de lances
definidos neste
verbais ê na classificaÇão final, observ das as exiqências e Plocedimentos
instrumento convocatórj.o, será considera o o cliEério de menor preÇo apresentado para o
correspondente item.
as ou mais propostas escritas, e após obedecido o
10,2.Havendo igualdade de valores entle
disPosto no Art. 30, §2', da Lei a'666/931 classificaçáo inicial para a fase dê Iancês velbais,
se fará através de sorteio'
10.3.Na prêsente licitaÇão - fasê de lan s -, se!á assegulada como critério de desempate,
resas ê enpresas dê Pequeno Porte.
prefêrência de contrataÇão para as nicro
to, entende-se por empate - fase de Iances -, aquelas
instrume
neste
disposto
do
efeito
1O.4.Pala
las microemplesas e empresas de pequeno porte sejam
situações em çf.re aE proPostas aplesentadas
res
ao melhor preço.
(cinco
por
superi
cento)
iguais ou até O5t
proceder-se-á
1o.s.ocorrêndo a situaÇão de empate - fas de lances - conforme acima definida,
da seguinte forma:
convocada para
10.5.1,A microempresa ou emplesa de pêqu o porte nais bem classificada serádos
lances, sob
encêlramento
após
o
minutos
cinco)
05
apresentar nova proposta no Ínáximo de
pena de preclusão
resa ou emp lesa de pequeno polte, na forma do item
1O.S.z,uao ocorlendo a contrataÇão da micr
que Po r ventura se enquadrêm na sltuação dê
scentes
rena
as
dêmais
antelior, serão convocadas
para
exercicio do mesmo direito;
empatê acima definida, na ordem de classif cação,
pelas
microempresas e emplesas de pequeno
resenEados
valores
de
10.5.3.No caso de equivaLência
realizado sorteio
poltê que se encontrem no intervalo es tabel ci.do como situaçáo de empate, será
melhor
oferta'
aplesentar
primeiro
Poderá
entre elas para que se identi.fique aquela
que foi observada a sj'tuaÇão
prãvistos,
em
acima
s
te
nos
não-contrataÇão
de
10, 6. Na hipótese
empresa dê Pequeno Portê, o
de empate ê assequrado o tratamento dife r iado a microemPresa ê vencêdorô
do certame '
objeto licitado se!á adjudicado em favor d proposta original-mente
se aplicará
somênte
definida,
acima
formá
.u
10.7.4 sltuaÇào de empate - fase de Ianc " -,'
de pequeno
enpresa
ou
por
microernpresa
apresentada
si
tiver
não
inicial
quando a melhor oferta
10.1.Na seleÇão inicial

porte.

11.0.DÀ

ORDETi DOS TRABAI.AOS
gerá observada uma tolerância de
l1.1.Para o recebimento dos envelopes e i icio dos tEabaLhos
ênvelopes'
15 (quinze) minutos após o horário fixado Encerrado o Prazo para recêbimento dos
nenhum outro gerá aceito.
efetuado o devido credenciamento
11.2.Declarada aberta à sessáo púbIica pe o Preq oeiro, se!á
representante de cada Iicj'tante,
um
da
leunião
te
dos interessados. Somente parti.cipará ativ
que
intelêssar.
se
pêssoa
quer
qua
por
assistida
Dodendo, no entanto, ser
qualquer dos licitantês não inpêdirá a efetivação
it.l,o .rao compâÍecimento do representante de
neste cêltamê implica na to tal aceitaÇão de todas
ão
participa
quê,
simples
a
da rêunião, sendo
e sêus anexos'
as condições estabelecidas neste Ínstn]mên o Convocatólio
para
a
ap Eesêntação de documênt ação e/ou
prazo
concedido
será
11.4,Em nenhuma hipótese
dest lnada
o apreseDtado na reun
ê
substituiÇáo dos envelopes ou de quâIquer e emento exigido nã
pleços'
de
ao lêcebimento das propostas

11.5.o Pregoeiro receberá de cada represen ante os envelopes Proposta de PreÇos e Documentaçáo
a declaração, separada de qualquer dos nvêIopes, dando ciência de que cumprê plenamente os
rêquisitos de hâbil itação.
11.6.Postêriormente abrirá os envelopes Pr ostas de Preços, lubricará o sêu conteúdo juntamente
quanto à validade e cunpÍimento das exigências
com a sua Equipê de Apoio, conferindoconstantes no instlunento convocatório e I licitará dos licitantes que examinem a documentaçáo
neles contidas.
ll.T.Prosseguindo os trabalhos, o Pregoeir analisará os documenEos e as observaÇões porventura
formuladas pelos l icitantes, dando-lhes ci cr a, em seguida, da classificação inicj.al, indicando
a proPosta de menor preÇo e aquelas em va ore9 sucêssivos e supêriores em até dez por cento,
relativamente à de nenor valor, pala cada têm cotado. Entretanto, se assim julgar necesgário,
poderá divulgar o resultado numa nova reun
11.8.Não havendo para cada item lj.citado pe o menos três propostas nas condiÇóes acima definidaa,
se!ão classificadas as melhores proPostag subseguenteg, até o náximo de três, quaisquer que
sejam os preÇos oferecidos.
apresentaÇão de lances verbais pelos representanEes
11.9.Em seguida, será dado inÍcio à etaPa
que
devêrão ser formulados de fonna gucessiva, em
dos lici.tantes inici.afmente class i ficados,
valores distintos e decrescenLes, a partir o autor da proposta de maior preÇo. serão realizadas
se fizeren nêcêssárias. Esta etaPa poderá ser
tantas rodadas de Lancês verbais quant
interlonpida, nralcando-se una nova sessáo úbIica para continuidade dos trabalhos, a crj.tério
do Pregoeilo.
11.10.Nâo serào aceitos lances com valor s irrisórios, incompativeis com o valor orÇado, e
deverão ser efetuados em unidade monetária nacional. A desistêncj.a en apresentar lance verbalf
quando convidado pelo Plegoeiro, implicar na exclusão do liciEante apenaE da êtapa de lances
verbais para o correspondente iten cotad e na nanutenÇão do último pleÇo apresentado, para
efei.to de classificaÇão finaL das proposta
l1.11.DecIarada encerrada a etapa compeEit va e ordenadas às propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, uanto ao objeto e val-or, decidindo motivadamente a
respei.to.
11,12.Sendo aceitáveI a proposta de menor
de habili.taÇão somente do licitante que a

leço, será aberto o envelope contendo a documentação
iver forrnulado, para confirmaÇão das suas condj.Çôes

plêno das êxi.gências fixadas oo instn]Inento
habilitatórias. Constatado o atendimen
convocatório, o Iici.tante será decla!ado vencedor, sendo-1he adjudicado o respectivo item,
objeto deste certame, após o transcurso da c ompetente fase recursal, quando for o caso'
licitantê não atender as êxigência habj.litatórias,
11.1.3.Se a oferta não for aceitáveI ou se
na ordem de classificação, velificando a sua
e
tes,
subsequ
as
ofertas
o Plegoeiro exaninará
até a apuraÇão

o proponente, e assim sucessivamente,
de uma proposta que atenda as disposiÇões o instnrmento convocatório
11.14.Da reunião lavrar-se-á Ata circunsta iada, na qual seráo registradas todas as ocollências
e cJue, ao final, será assinada pelo Pregoe o, sua Equipe de Àpoio e licitantes presentes.
!23/06, a comprovaÇão de rêgularidade fiscal e
11.15.EÍrl decoÍrência da Lei complemênta
pêqueno porte gomente será exigida para efeito de
trabalhista das microempresas e empresas
procedimento:
inte
o
se
assinatura do contrato, observando-se
11.15.1.As micloemPresas e empresas de egueno porte, por ocasiáo da ParticiPaÇão nêsta
tação exig ida pa!a comprovaÇão de regularidade
licitaÇão, deverão apresentar toda a do
tos
em.merados neste iDstrumento pa!a efeito de
docume
os
dentre
trabalhista,
fiscal e
mesno que esta aPresente alguma restriÇão;
ntaÇão,
HabiLitação e integrantes do enveloPe Do
regularidade fj.scal e trabalhista, será
da
ovação
na
comp
restliÇão
11.15.2.Havendo alguma
que
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias útei , cujo terÍno inicial corresponderá ao momento em a
do
oRC,
perlodo,
a
critério
por
igual
Pala
prorr
áveis
vencedor,
s
o licitante for declarado
regularizaçáo da docrmentaçáo, paganento u parcêlamento do débito, e enissâo da eventuais
certi.dões negativas ou positivas con êfej.t de certidão neqat iva;
, no plazo acima previsto, impllcará decadêncla do
11 , 15. 3.4 não- regulari zação da documentaç
sendo
direito à contlataÇão, sem prêjulzo das s nções previstas no Art' 81, da Lei 8.666193,
para
assinatura
classificaÇão,
ordem
dê
na
nescentes,
esr
Iicitant
os
facultado âo oRC convoca!
do contrato, ou revogar a lj.citaÇão.
constantes
11.16.os documentos apresentados pêlos 1i itantes no Credenciamênto e os elementos
peLo Pregoeiro
reti.dos
serão
que
abertos,
folem
aÇão
e
Documen
de
PreÇos
Proposla
envelopes
dos
ainda lacrado, do
e anexados aos autos do processo. No mestno conEexto, o envelope Documentação,
que
for rêtirado Por
náo
competitiva
na
etapa
êxito
que
logro
náo
ou
licitantê desclassificado
homologaçáo do
de
data
da
(s
consecutivos
dias
ssenta )
9êu representante legal no plazo de 60
do.
destru
sumariàmênte
se!á
presente cêrtamê,

aceitabilidade e procedendo à habilitaÇão

12.O.DO CRrlÉRrO DE ÀCEITÀAILIDÀDE DE

PREç s

12.1.Havêndo proposta ou lance vencedor c
- Termo dê Referência - EsPecificaÇõês, na
12,1.1.com indÍcios que conduzam a uma pr
defini.do no Art. '18, II, da Lei 8.666,/9
confj.rmaÇão, poderá ser dada ao licitante

sêndo-Ihe facultado o prazo de 03 (três)
conformê patâmetlos do mesno Art. 48, II,
12.2.saLienta-sê que tais ocorrências náo
o casg, apênas o item correspondentê'
13.0.DO8

RECI SSOS

valo! para o respectivo item relacionado no Anexo I
coluna código
sunÇão relati va dê inexêquibi tidadê, pelo critélio
a inediata
, em tal situaÇão, não sendo posslvel
a oportunidade dê denonstrar a gua exequibilidade,
ias úteis para conprovar a viabilidade dos pleços,
ob pena de desconsidêraÇáo do item'
do for
escfassificam automaticamente a proposta,

nte poderá manifestar imediata e motivadamente a
to no Àrt. 4ê, Inciso XVIII, da Lei 70.520/02,
a invalj.daÇão apenas dos atos insuscetiveis de

13.

int
apr

ivada do licitante importa!á a decadência do direito
tação pelo Pregoeiro ao vencedor.
superior do oRc fará a adjudicaÇão do objeto da

13.
de

13.

lic

uperior do oRc, por intermédio do Pregoeiro, devendo
rI os normais de expediente das 08:00 as 12:00 horas,
sidente Joáo Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB.

13.

se!

lt

.

o.DÀ

EO,IOT,OGÀÇÂO

E ÀrrirIrDrcÀçÀo

fase conpetiti.va, oldena
de habilitaÇáo obaervados os recursos po
o Pregoêilo emitira lelatório conclusivo d
autoridade supêrior do ORC, juntamênte com
à AdjudicaÇão e HomologaÇão da respectiva
14.2.4 autoridade superior do ORc pode!á
14

,1. Conc]uldo

a
e

às propostas apresentadas, analiaada a documentaÇão
entura interpostos na forma da legislação vigente,
s t.râbalhos desenvolvidos no celtame, lemetendo-o a
os êlementos constitutivos do processo, nêcêssários

icitaÇão, quando for o caso,
no entanto, tendo em vista seÍnpre a defesa dos
e
homologar, total ou parcialmente, o resultado
e
dej.xar
interes§es do ORC, discordar
apresentado pelo Preqoeiro, revogar ou cons derar nula a LicilaÇão, dêsde que aprêsente a devida
fundamentaÇão êxigida pela legislaÇão vige te, rêsguardados os dileitos dos Iicitantes
15.0.DO CONTRÀIO
L5.1.Após a homologação pela autoridade s elior do oRc, o adjudicatário será convocado para,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias consêcu ivos da data de recebimento da notificaÇão, asainar
o respectivo contrato, quando fo! o caso, e borado etn conformidade com as modalidades perÍnitidas
peta Lei 8.666/93, podendo o mesno aofrêr LteraÇôes nos têrmos definidos pela referida norma.
15.2.Não atendendo à convocaçâo para assi ar o conErato, e ocorrendo esta dentro do prazo de
validade de sua proPosta, o licitante perdê á todos os direitos que porvêntura tênha obtido como
vencedor da l-icitaÇão.
15.3.É pernitido ao oRC, no caso do licitan e vencedo! não compâlecer para agsinatura do contrafo

no prazo e condiÇões estabelecidos, c
ctassificaÇão e sucessivamente, para fazê15.4.O contrato que eventualmente venha
alterado con a devida juslificati-va, unil
partes. nos casos previstos no Art. 65 e s
nos Arts. '11 , '78 e ?9, todos da Lei 8.666,/
15.5.O Contratado fica obrigado a acej.ta!,
supressões que se fizerem nas compras, at
e.666/93. Nenhum acréscimo ou suplê5§ão p
resultantes de acordo ceIêbrado entre os c

voca! os Iicitantes lenanescentes, na oldem de
o em igual prazo do liciLante vencedo!.
ser assÍnado pelo licitante vencedor, poderá
têralmente pelo ContraEante ou por acordo êntre as
rá rescindido, de pleno direito, conforme o disPosto
3i e realizado na forma de fornecimento parcelada.
nas mesmas condiÇóeg contlatuais, os acréscimos ou
o respectivo linite fixado no Art' 65, § 1" da Lei
rá exceder o limite estabelecido, salvo as supreasões
tratantes.

16.O.DÀ.s gÀtrçóEs Àt MrNts'rR ÀTnns

contrato,
16.1.Quen, convocado dentro do prazo de alidade da sua ploPosta, não celebrar o ensejar
o
para
o
certane,
exigida
falsa
ntaÇão
doc
deixar de entrega! ou apreaentar
nâ execuÇáo
retardamento da execuÇão de seu objêto, nã nantiver a proposta, falhar ou frâudar
fiscal,
do contrato, comPortar-se de modo inidÔneo, declarax informações falaas ou cometer fraudeEstados,
edido de lj.citar e cont!atar corn a União,
qarantido o direito à anpla defesa, ficará
Uni ficado de
Di.strito Federal ou MunicÍpios e, será des redenciado do sistema de cadastramênto
Distlito
por
Estados,
mantidos
senelhantes
de
sistemas
e
Eederal
do
Govelno
SICAB
Eornecedores
previstas
multas
prejulzo
das
(cinco)
sem
anos,
Fêderal ou Munictpios, pelo prazo de até O5
neste Editat e das demais coninações legai
preceitos legais, sujeitará
16.2.À lecusa injusta eÍn deixar de cumplir s obrigaçoes assumidas eprevistas
nos Arts' 86 e 87,
penalidades
à
seguintes
prévia
defesa,
o Contratado, glarantida a
(zero
cinco por cento)
vírgula
o,st
de
mora
àe
mu
ta
b
advertência;
a
da Lei 8.666,/93: na execuÇão do
ou
no
inlcio
entrega,
na
atraso
por
di
dê
aplicada sobre o valo! do contrato
pela
inexecução
valor
contraEâdo
o
(de
soblê
por
cento)
de
10t
multa
c
objeto ora contratado; cablvêis
penalidades
quaLquer
das
total ou Parcial do contlato; d - s u]tanearnente,
20
10'
/02
na
Lei
e
fundamêntadas na Lei 8.666193
vida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
16.3.se o vafor da multa ou indenizaÇáo
utomaticamente descontado da primeira Parcela do
será
após a comunicaÇão ao Contlatado,
(um por
pàganento a que o contratado vier a faze jus, acrêscido de juros moratólios de lt
j
udicialmente.
cobr
quando
o
câso,
for
cento) ao mês, ou,
realizar-se-á comunicaÇão escrita
16.4,Àpós a aplicaÇão de quaisquer das pen lj.dades previstaa , penalidades
de advêrtência e multa
as
excluídas
ofi
íaI,
ao contratado, ê publicado na imprensa
ainda que o fato
puniÇáo,
informando
to le9a1 da
de mora quando for o caso, constando o fun
respondente.
co
se!á registrado e publicado no cadastlo
DO OB.TETO
17.0.DÀ COMPRO\IÀçÃO DE EXECT ÇÃO E
as condiÇÕês de adimpleÍnento da
ob
ervadas
e
presente
contrataÇão
a
1?.1,Exêcutada
sêu objêto Pelo oRC obêdeêêrã
o
para
êceber
pactuadas, os ptocêdimentos e P!âzos
8.666/93.
da
eí
73
a'16,
A!ts.
dos
caso. à disPosiçôes

18.0.DO

PÀCÀIiENEO

rigaÇóes

nformê

o

18.1.o paganento se!á realizado mêdiant processo rêgular e em observância às normas e
procedimentos adotados pelo ORC, da segui te maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do perÍodo de adimplemento.
18.2.o deseÍnbolso máxj,Íno do perÍodo, não s rá supêrior ao valor do respêctivo adimplemento, dê
fo! o caao, e sêmpre em conformidadê com a
acoldo con o cronograna aprovado, qua
recursos
financeiros.
de
disponibilidade
18.3,Nenhum valor será pago ao contratado enquanto pendênte de Iiquidação qualque! obrigaÇâo
de penalidade ou inadinplência, a qual poderá aer
financeira gue lhe for imposta, em virt
isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.
conpensada con o pagarnento pendente, sem
18.4.Nos casos de eventuais atrasos de p amento nos termos deste instrumento, e dêsde que o
forma para o atlaso, será admitida a compensaÇão
contratado não tenha concorrido de alg
financeira, devida desde a data Iinile fi ada para o paganento até a data correspondênte ao
efetivo pagamento da palcela. Os encargos moratólios devido§ em razão do atraso no pagamento
serào calculados com utilização da segui te fórmula: EM = N x vP t I, onde: EM - encalgos
moratóriosi N = número de dias entre a dat a prevista pala o pagÉrmento e a do efetivo paganentoi
dice de compensaÇáo financeira, assiÍn apurado: f
VP
vâIor da parcela a ser Paga; e I ín
.i
pe rcentual ctô IPCA-IBGE acumulado nos úItiÍlos dozê mêses ou, na
(TX
100)
3 65, sendo Tx
sua falta, um novo lndice adotado pelo oov{rno Eêdera] que o substitua. Na hiPótese do referido
lndice estabelecido para a coÍnpensaçâo finÊncê ila venha a ser exEinto ou de qualquer forrna não
s ubstituição, o que vier a ser detenninado pela
possa mais se! utllizâdo, será adotado,
legislaÇáo então em vigor.

i

19. O.DO REÀ,JUSIÀ}dENEO

19.1.Os preÇos contratados são fixos e irr la justáveis no prazo de um ano.
19.2.Dent!o do plazo de vigência do contr to e nediante solicitaÇão do ContraEado, os preços
um ano, na lnesma ploporÇão da variação verificada
poderão sofrer reajuste após o interregno
o rnês de apresêntaÇáo da rêspectiva Proposta,
toÍnando-se
acumulado,
no IPCA-IBGE
Por
exclusivamente para as obrigações j.niciada e concluÍdas após a ocorrência da anualidade '
19.3.Nos leajustes subsequentes ao prineir , o interregno mlnimo dê um ano será contado a partir
dos efêitos financeiros do último reajusEe
tndice de reajustamento, o Contratante pagará ao
19.4.No caso de atraso ou não divulgação
variação conhêcj.da, Iiquj.dando a diferença
pê14
última
calcuLadê
a
importância
Cont!atado
índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a
co!respondente tão logo seja divulgado
aplesentar menólia de cáIculo referente ao eajustamento de preÇos do valor remanescênte, semple
que estê ocorrer.
19.5.Nas aferiÇões finais, o lndice utiliza o para reajuste será, obri.gaEoriamenEe, o definitivo.
não
19.6,caso o lndice estabeLecido para reaju tamento venha a ser extinto ou de qualquer fornapela
que
ser
deternÍnado
vier
a
o
substj.tuiÇão,
possa mais ser utilizado, será adotado,
legislaÇão então êm vigor.
19.?.Na ausência de previsão legal quanto o índice substituto, as partes elege!áo novo Índice
oficial, para reajustamento do preço do va o! renanescênte, por neio de termo aditivo.
19.8.o leajuste poderá ser realizado por a sti Iamento.
20. O.DAS DrSPOgrÇõEg GERÀrS

20,1.Não será devida aos proponentes pela
ao certame, qualquer tipo dê indenização.
2O.2.Nenhurna pessoa flsica, ainda que cred
de rma Licitante.
20,3.4 presente licitação somente poderá
decolrentê de fato supervêniente dewidaÍne
i.Iegalidade, de ofÍcio ou por provocaÇão

IaboraÇão e/ou apresentaÇão de documentaÇão

relativa

nciada por procuração ]egal, poderá representar mais

ir a ser levogada pol razõês de interesse público
te comprovado, ou anulada no todo ou em parte, po!
e terceiros, medj.ante parêcel êscrito ê devidamente

fundamentado.

declaradag
2O.4,caso as datas plevistas para a realiza ão dos eventos da presente licitação sejam
pala o
automaticamente
transfe!idos
ficam
feriado ê não havendo latificaÇáo da c ocaÇão,
previ-stos'
anterj.ormente
e
hora
Io
aI
mesmo
no
prirneiro dla útil subsequente,

20.5.O oRC Por conveniência adminislrativ
qualquer tempo a execuÇão da contratação,
20.6.Decairá do direj.to de impugnar peran
que, têndo-o aceitado sem objeção,
irregularidades que o viciaram hipótêse en
2O.7,Nos valores aPresêntados pê1os lici
aquisição de material, mão-de-obra utiliza
incidi! sobre os respectivos pleÇos'
20.8,Às dúvidas surgidas após a aplesentaÇ
ficarão única e exclusivamente suieitos a
ou a autoridade supelior do ORC, en qua
destj.nada a esclarece! ou a complêmentar a
20.9, Para dirimir controvél9ias dêcorren
conpêtente é o da Conarca de Ítabaiana.
Mogeiro -

ou técnica, se reserva no direito de Paralisar a
ienti.ficando devidamente o Contratado '
e o ORC nos ternos do presente instrumênto, aquele
a apresentar, depois do julgamento, falhas ou
que ta1 comunicado náo terá efeito de reculso'
antes, já deverão estar incluldos os custos com
a. impostos, êncargos, flêtes e outros que venham a

reilo de

3

PB,

EI.ÀVI

das propostas e os casos omissos nestê instrumento,
nterpretaÇão do Plegoeiro, sêndo facultada ao mesmo
quer fase da licitaÇão, a proÍnoção de diligência
instruçáo do Processo
s deste certame, excluido quaLquer outro, o foro

^l

ON

.ro

2

021

Pre( o eiro

Oficial

'-DÀ

ES

CIPÀI. DE }OGEIRO
DE IICIEÀçÃO

PBEFIIll'N,À
coMrssào
ÀNEXO

: -

PAEGÃO PRESENCIÀI NC OOO18/2021

TERMO DE REEERÊNCIA

-

ESPECIEICÀÇÕES

1.0. DO OB.rEfO

constitui objeto desta licitação:

1, 1.

TRÀTAÇÃO

DE

E OU FISÍCA

PESSOÀ .fURIDICA

PÀRÀ

FORNECIMENTO DE HORTFRUTI GRANGEIRO PÀRA A EDENDER AS DIVERSÀS SECRETARIÀS DESTE MUNICIPIO.

2.O..,USTIFTCÀTTIIÀ
2. L. considerando

as necessidades

do

e adequadamente, os Procêdimentos
caractelisticas e especificaÇões do
GO
1

caxi tipo

neces
obj eEo

o presente termo a finalidadê de definir, técnica
ários para viabilj.zar a contrataÇão em teLa. As
ora licitado sáo:

DIS

tr{ÀçÀo

oRc,

t

Pero1a màduÍo, tâmanho

ânanho, aroma e sabor da esPécie, se

U}fIDÀDE

dio, no grâu

máximo de evolução

ferimencos ou dêfeitos. Pesando de

ik g
kg.
- -- l.- a I,5
anana Prata êm Pêncâs, tallanho unif rme com Polpa firme e intacta,

f'
I

4

UNI

OUàIITIDÀDE

D

200

1

b

idesenvofvida, sem danos flsicos
ranja pêra maduro, tananho médio, E grau máximo de evofuÇão do tâmanho,
lar oma e sabor dâ 9sP_qgi e, sem ferimen s ou defêitos.
üânão tipo ha val com 80 a 90t de nâtur Ção, Írutos de tamanho médio,

KG

350

UNID

2'7 0

550

l-uÇão do tananho, aroÍra e sabor dâ.
médio, no grau máxj.mo de
cie,
sem ferimeÀtos ou clefeitos
:
Pé
-' li
cto e firme, Livre de materiai sl
nhane dê boa qualidade, fresco, c
tertosos, sem danos fislcos e necânico oriundos do mânusêio e transporte de
itamanh o

KG

-----i

i

750i
I

e-1Ie-.acaxeirà tiPo branca/amarela, prime I a, raizes grandes, no grau nolmal- de KG
'ÉvoJ.uÇão no tanranho. sabor e cor p róp a da espécie, uniformes, com cascas,i
livrês de maior parte dei
iinteiras, sem fêrimentos ou defeit os, âo fibrosa,
e iíseÂtas de ultli dade.i
exteÍna
rficie
5
!an!9! iqirs.-+"ç":-,1
.-,ilg::e-. çgrpos-glf
as,
sen ferimentos ou defeitos.
quilo,
i
nte
uniformes,
doce-em
1
: ié
rBatata
tuva ltâIia deve ser docê e suculentâ, irme e estar bem Presa âo cacho, nov ai
I
ncanalo.
- -qe-1Pq
_--.__ ie dê 1' qualiqqqe, não deve estar mu
KG
1i6a, sêm amassamento o
dio,
casca
de
tamanho
nidádes
u
Nacional
ilraçã
esõeE microbianos cor ê sabor calac rístico do roduto
KG
picada6 dê insetos o
Iancia deve ser um Produto integro sem manchas, próP
10
pa
rà
o
consumo.l
Eio
de
maturação
eÍn
imêntos,
egtar
ineis de
KG
sem rachaduras e dê cor vibÍante,
1ão amarelo, a casca deve ser f 1
11
qu a I i dade .
'-t-id C99r*s,S9glg$.or_9J-_1:*
inteira com bufbos curados, seÍú KG
L2
lAlho graúdo do tipo comum, cabe
l.no.." Iidâdes.
KG
---+-----iBatate inglesa comum especiâI, Iàvada, tamanho gtande ou médio, de plimeira
13
sêm fe imentos ou defeitos, casca Iisa e com
inteiros.
âde,
uniformes,
alid
iqu
laP roximadament

6

350

300
45

I

i

ibr i.l.ho.

14

15
16

L*,

i

17

1ce bola

iri sa e

nâo brotada, sem danos

fisiológ

it. rrosos,
ipi

sem danos

físicos.

rde de primêira, liso, t

19

i

20

;2t
l

i

:23
24

ferimentos ou defeitos,

cascal

-á;d"
o e coloraÇão uniformes, sêm I
es e coEtes.
8Og de maturação, sem ferimentos o
iforme e brilho.
, sem ferimentos, tamanho nédio,
aderidos

I

')

sem

to, sujidades e mateliais terrosos.
;coentro j.senlo cle sinaig de âProdecj!
0!s
!9Eqç9!ichuchu de prineira, tananho e color ções uniformes, livres de materiais

18

I

s,

cofl brilho.

lou defeitos, casca lisa e con brilho'
ouve Ío1ha de sel fresca, cabêça gra

.9

.-lYPeI-!19i§- 9*t-:-r.Í'i

uniformes, inteiros,

; entregues

com

sem

45

450
45

4500r

I(G

3700

MÀÇO

6000i

XG

20

UND

600

KG

4'10

KG

300

KG

25

.

fer imentos,

as câracterÍsticas

rganolépticas- mantidas.
Ifâce crespa coú folhas Íntegrâs, fre cas, de boa qualidâde, sen manchas
icâda9 dê insetos '

racujá maduro tamanho nédio aroma e abor da espécie sen aãiêiiás. ---i
;bor da espécie sem ferimentôs
oiàba nadura tamanho nédío, aromá
feitos,

olri

MÀÇo

8s 0l

MÀÇO

850

!9
ei

KG

40

ga nadura tâmanho médio, aroma e sabor da espéciê sem ferinentos
feitos
olho sem danos fisiolo icos, sem f imentos ou defeitos.
Brocólis sem danos fisioloqicos, sem ritnêntos ou defeitos

25
26
27

1' quafidade,

loraÇão predominantemente esverdeada,i
tananho e fofiÉção uniformes, devendo seú bem dêsenvolvidos com casca lisal
ou enrugadà, sem danos flsicos e mecãn os oliundos do manuseio e transporte.
Àcondicionados em sacos dê 2Kg ou5
ntre verdes e maduros, cor própria,
;PÊRÀ âspecto gfoboso, frutos mistos
como fruta coID polPa fi rTe e intacta, isentâ de enfernidades,
siÍicada
i.,1:
isul r dades , parasltas e Ialvas, sen lesqe s de oligem flsica. Àcondicionada e
EPINO de

28

29

.ie$P4 la99!

ôpaeserrCando

própriaj

-._
esPé cÍmes vegetais

ter atingido o
lvari
edade , estar Iivle de
jdani
cos,

700

KG

300

UND

200

KG

100
l

KG

20d1

KG

20

j

I

genulnos e sãos, ae t,
máximo ío tamaDho, aroma ê cor da espécie
enferrli.daqe s, insetos e sujidades, nào estar

de
iBeri nj eIa devêrá ser procedente
qrau

30

KG

flsica ou mecânlca que afete a sua
ficaclo por qualquer fesão de orig
serão Permitidos rach u!as, Perf uraÇõesecortes,ÀPofP
o pioduto deverá estar acondicionad
idêv erá estâr intàcta e fimpa. EmbaI
plá8tic-â,
at
a
jgn
flexíve1,
J resiste Dtes .
embâIagem__-lap árêÀcia. Não

l

3. O. OBR,IGAçõES DO CONTRÀIÀDO

obrigações concelnentes à legisfaÇão fiscal, civiI.
s as despesas e comPromj.ssos assumidos, a qualque!
ros êm razão da execuÇão do objeto contratado.
rrentes, os Ínatêriais ou serviços que apresentarêm
quaisquer irregularidade§ discrepantes às exigências
e constatados após o recebimento e/ou pagamento.
arte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia

3,1.Rêsponsabilizar-se por todos os ônus e
tributária e trabalhista, ben como po! t
tÍtu1o, perante seus fornêcedores ou terce
3.2.substituir, arcando com as desPesas de
alteraÇÕes, decerioraÇões, imperfeiÇões ou
do instlunento de ajuste pactuado, ainda
3.3.Não transferir a outrem, no todo ou em
e expressa autotização do Contratante.
3.4.Manter, durante a vigência do contrat
com as obrigaÇões agsumj.das, todas as c
lespectivo plocêsso licitatório, apresenta
que sol j.citado.
3,5.Emitir Nota Eiscal correspondente à s
nâ fase dê habil-itação.
3.6.Executar todas as obrigaÇões assumidas
sê, li.gorosamente, dentro dos Precê
corrêspondente9

{.0 .DO CRIAÉRIO
4 .1- ,

ou outros instrumentos hábeis, em conpatibilidade
ndiÇões de habilitaÇáo e qualificaÇão exigldas no
ao Contratante os docrmentos necessálios, semple
ou filj.al da enpresa que apresentou a documentação

'Ir'

.

bservância a melhor técnica vigente, enquadlandoIegaj.s, normas e especificaÇões técnicas

DE ÀCEIIÀAIÚIDÀT'E DE PBEÇOI

Havendo proposta

ou lance vencedor coi vaLo! para o resPectivo item relacionado acima,

código:
4.l .l.com indlcios que

co1 una

a uma pr
definido no Art' 48, II, da Lei 8.666l9
cgnfj-rnação, poderá ser dada ao Iicitante
sendo-Ihe facultado o prazo de 03 (três)
conforme Parâmetros do mesmo Art. 48, II,
4,2.Sa1ienta-se que tais ocorrêncj.as não
o caso, apenas o item correspondêntê.
{.3.os lances verbais serão efetuados em
5. O.IIODEÍÉ DÀ PBOPOgTÀ

conduza.El

I

na

sunção relativa de inexêquibi lidade, pelo critério
, em ca] situação, não sendo possível a imediata
a oportunidade de denonstrar a sua exequj-bi lidade,
ias úteis para complovar a viabilidade dos preços,
ob pena de desconsideração do itemsclassif icam automaticamente a proPosta, quando fo!
idadê monetária nacional.

5.1.É parte integrante deste fermo de Rêfe ência o modelo de proposta de preços correspondente,
podendo o licitante aprêsentar a sua pr osta no próprio nodelo folnecido, desde que sej a
ido, conforme faculta o instrumento convocatório - Ànexo 01.
devi.damente pree

GILVÀN
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SECRETÁRIO

DE LIMÀ
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I.OCEIRO

DE !,rcrtÀçÀo

co'ÍrsgÀo
ÀITEXO

Bà

CIPÀI, DE

PREEEITORÀ

PROPOSIA

/2021

PROPOSTA
REF.:

PREGÃO PRESENC!À! NC OOO18/2021

OBJETO: CONTRÀTAÇÃO DE PESSOA JURIDÍCA E OU
ÀTEDENDER AS DTVERSAS SECRETÀRIAS DESTE M

FISICA PÀRÀ
ICIPIO.

EORNECIMENTO DE HORTFRUTI GRANGEIRO PARA

PROPONENTE:

Prezados senhorea,
Nos termos da
i

CODIGO

Iicitação

eplgrafe, apres tamos propost.a conformê
iaRcà,/roBr4

tipo
no grau máximo
amanho, aronâ e sabor
perola

acaxl

1

em

ineaio,

ferimêntos ou defeitos

Pesando de 1

rr[rDÀDE
UNID

jco* potpa fiflne

3

4

ld-esenvolvida,.

a1

....__

1

8

do

t2

UNID

2100:

KG

550

XG

?50i

dai

eft
dq

I

rej

em ferimentos ou defeitos, não fibro
Iivres de maior Parte de teraa e cor

a ,,.

en quifo, unifo
fêrinentos ou defeitos.
a Italiâ deve ser doce e suculen
firme e estar bêm Prêsa ao cacho, nov
murcha
td. 1' qual.idade, nào deve estar

s

stranhos aderente á suPerflcie exte
de uÍLidade,
nsentas--ão

ãtãti

nteiras,

3500'

KG

ce

I

9i

KG

3000

KG

450

KG

4

s em

ei

I

oui
..,1

encando,

iMa Çâ

unidades de tamanho

Nacional

Iisa,
Fi crobianos,
procluto
lca sca

$íe lancia

sêlr

cor

méd

Fan chôs, picadas

imaturaÇão próP!io

soi

amÀssanento ou les
e sàbor caracterÍ5t

deve ser ulr Produto Íntegro,

iapodrecimentos,

rr

3s00

aizes grandes, no grau normal de evolu ãoi
o tananho, sabor e cor PróPria da!
espécie, uniformes, con cascas, inteir ,I

ldo
10

intacta,
di!9,"-l!"-i,99" ... , ,

caxeira tipo branca/amarela, prime 1 arl

:de
9

,-]-

XG

e

tânlan ho, aroma e sabor
ou def-eiEos.
fe!-iÍren-tos
:espéqie,- ^sem
:Ínhame de boa qualidade, fresco, comp a
e Íirmê, Iivre de materiais telrosos,
idânos fÍsicos e neê:lnicos oriundos
inanuseio e tlansPorte de aproximâdâne
1k

6

loltI.

eÍ!

Laranja Pêra maduro, tahanho médio, n
igrau máximo dê evolução do tahanho, ar
;ê sabor da esPéciê, sêm ferimentos orà
ldefeitos.
-fianao
túo - it""ãi com 80 a 90* d"i
mé
ltlaturaÇão, frutos de tamanho
inaduro, tamanho mé dio, no grau náxino del
:evoluçâo

5

.s.9rn

rJ!Írr.lPRrgo

ouàrllrDÀDE
200

do

nana Prata em Pencas, tamanho unilo

2

t_-

madulo, tamâ
de evoluÇão
da espécie,

abaixo i

dê insetos ou sinais

estâr em
P3r3*o-..9991

poÂto

i
:

ed

5

KG

del
i

dei

il

!1r!19

asca deve ser firme,
E;lâ.....1.,".
e de cor vibrantê, do

oi-

irachacluras
I
ls, culento, de 1'qualidade
iat ho graúdo do tipo comum, cabeÇa inte x âi
]corn bulbos curaclos, sem anormal idades

4

KG

50

l

KG 't
I

210,

**

I

ltatati inglesa co^,* à"p".1"r, tã
Itananho glande ou médio, de pri
iquâIidede, unj.fornes, inteiros.
iferimentos ou defeÍtos, cascâ 1isâ

13

450 oJ

KG

ra

!
t

oft

ibrirh

sem d
nào brotada,
t-, s1o a
Iógicos, sem ferimêntos ou defej.!
irl

14

s

Ii-sâ e com blilho.
de
iaento
e materi
rodecimento,
sujidades
iuP
rtê rrosos. MaÇos de 300 s
ichu chu de primeira, tamanho e coforaç
iuni forÍnes, Iivres de môteriais terros
entro

I5

d

37 00

MAÇO

600 O,

2OOl

KG

I

danos flsicos.
iPinentão verde de Primeira,

i

lsem

liso, tama
ie coloraÇâo unj.foünes, sem IesÕes
iorigem flsica ou mecânica, perfuraÇõe

l'l

KG

I

tipo maçã, con aproximadâmente
lde maturaÇâo, sem ferinentos ou defeit
tsen nanchas, com coloração unif olme
rTomate

0

XG

1

Drifho.

i

I

410

3000

:

al

i

I

iô

erÍaba sem folhas, bulbos de tama
runiÍornes, inteiros, sem ferimen tos,
ldef_eit-os, caacà .Iisa e_rom brilho
Couve folha de ser fresca, cabeÇa graú
!i s ti. s.
s
com as
icas mantidas.
anol
ntegr s,i

2t

t--

KG

sem ferinentog, tamanho nédio, unifo
Iten ras, sem corpos estranhos aderi
e rfÍcie êxcerna.

20

i

I

ênoura sem folhas, de primêira unifor

19

I

i

I

icort.es.

18

I

600 0i

UND

d

2501

MÀÇO

8501

MAÇO

nchas otL

cadas de insetos.

a23

isabo! da espéciê sên defeitos
ico iaba nadura tamânho médio, aroma e 6
ia, espécie se m feritnentos e defeitos '

124

2a

26
i

2'7

I

:28

nédio, aroma e

Uanga madura tamaDho

,,-lag,gÉ.iç

.--,

aroÍra

maduro

sem. -fêr_ine-nt-os

--,
x:

s

..o'r de!9iqo9

t.

KG

400

KG

400

KG

70

KG

300

UND

2001

XG

100

KG

200

I

I

.

lRepolho sen danos fisiologtcos,
ferinentos ou defeitos
iàãori" se" danos fisiologicos,
ferimentos ou defeltos.
EPINO de 1' qua}idade, aPresenta
oloração predoltlinantenenEe esverdea
devendo
it...n ho e formação uniformês,
bem desenvoLvidos com casca lisa

flsicos e mecâni
s do manuseio e transPol

enrugada, sem danos

d
a ,iI

!uj

e

ou5
icionados em sacos de 2
pecto globoso, frutos ÍListos en re,
própr
cor
maduros,

29

-----,-+,

icada como fruta com Pofpa fi
s,!
enfe rríLid
isenta de
intacta,
sujidades, parasitâs e farvas, sem 1es

30

ide origen fisica. Acondicionadâ
embalagem pr riâ
Be!inj eI a deve!á ser Procedente
spécines vegetais genulnos e sàos,
f lescos, t er ati.ngido o grau máximo
aroÍra ê cor da êsPéciê
amanho,
lvariedade, estar I'ivre de enfernicl
'insetos ê suiidades, náo estar danif ].
:t)or qualquer Iesáo de origem física
lnecânlca que àfete a suâ aParência.
serâo permitidos !âchadules, PerfuraÇ
cortes. À polPa deverá estâr intact

êII(

20

d"i
eri

nq
'l
aoi

iri
mpa '
t_

E:Ínbalagem: o pEoduto deverá es ..1
condicj.onado em embalagem Plásti
lr lexIvel, atôxica, resistentes '

VALOR TOTAI DA PROPOSTA

-

RS

- Item 5.0:
. IIEM 1€.0:
VALÍDÀDE DÀ PRoPoSTÀ - Item 9.0:
PRÀzo

PAGAMENTO

de

de

Responsável

CNP.]

EOLHA O1l02

,"
Dà PÀR,AIBÀ
E9
ICIPÀ! DE I@GEIRO
PREEBIT{'RÀ
co{rssÀo PERIAÀENIE DE LrCrSÀç.ão
I

.àNEXO

rr -

PBIGÀO PRE9ENCIAT.

N'

00018,/2021

MODELOS DE DECI.ARÀÇÔES
PREGÃO PRESENCIAL N. OOO18,/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

REF.:

PROPONENTE

CNPJ

1

.O - DECLAR"AÇÃO de cunprirento do dispost
, da Lei 8.666/93.

no

Art. 7Ô, rnciso XXXIII, da CF

Art. 27, lnciso

acina qualificado, sob penas a Lêi e em acatamento ao disposto no A!t' ?o inciso
não po§suir em seu
xxxlrr da Constituição Eedêral, Lei 9.854, de 2? dê outubro de 1999, declara
dezoito anos em trabalho noturno, insaLubre ou
quadro de pêssoal, funcionários nenores
perigoso ê nem menoles de dezegseis anos em qualquer trabalho, podendo existir menores de
quatorze anos na condiÇão de aprendiz na f rma da legislaçáo vigente.
O proponênte

2.0 -

DECLÀBÀÇÃo

de superveniência de fa

inpeditivo no que diz respeito a participação

na

l icitaÇào.

dêclara
conforme exigência contida na Lej- 8.665/93, AtL. 32, 52o, o proponente acima qualificado,
habilicaçáo/pârtícipaÇão
à
que
respeito
diz
no
tivo
imPed
fato
presente
data,
a
até
não haver,
concoldata ou estado falimentar, estando ciente da
na presente ficitaÇão, não se encontrando
po
steriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo
ocorrências
informar
obrigatoriedade de
ito da adninistração Eederal, Estadual, MuniciPal
penali.dade de declaraçáo de i-doneidade no
pela pEesente a firnação.
nalnente
cr
e
civil
ou do Distrito Federal, arcando

3.0 -

DECLÀRAÇÂO

de submeter-se a todas as cfáusulas e condiÇões do corresPondente instrumento

convocatório.

o proponente acima qualificado declara
respectivo instrumento convÔcatório ê

s

er conhêcimento e aceitar todas as cláusulas
ter-se as condiÇões nele estipuladas.

Local e Data.

NOME

/AS

S

INATURÀ/ CÀÀGO

Replesentante legal do proponente '

OBSERVÀÇÁO:

ÀS

DECLARÀÇÕES DEVEBÃO SER EI,ÀBORADÀS EI'I

L

TIMBRADO DO LICITANTE, OUANDO EOR O CÀSO.

do

FOUte,02/02

REE.:

PREGÃO PRESENC]AL

N'

OOO18/2021

PREFEITURÀ MUNIC]PÀI DE MOGEIRO

PROPONENTE:

CNPJ:

4.0

DECLARAÇÃO

de proposta,

de eLaboraçáo indêpendent

do licitante), cono representante devidamente
icitante ou do consórcio), doravante denominado
no item ?.5.1. do Edital do Prêgão Presencial no
especial o a1.|., 299 do Código Penal Brasileiro,

(identj,ficaçáo comPleta

constituldo de (identifi
(licitante/consórcio), Pa
0OOIB/202L, declara, sob
que:

Pregão Presencial n" 00018/2021 foÍ elaborada de
ponteúdo
da proposta não rol, no todo ou em parte,
o
pelo
e
licitante,
nanêira independênte
ou recebido de qualquer outro participante potencial
direta o indiretamente, informado, discutl
ou de fato do Pregáo Presencial n" 00078/2 21, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
do Pregáo Ptesencial no
b) a intenÇão de apresenEa! a proPosta Iaborada para particiPa! partj.cipante
potencial ou
qualquer
outro
de
ou
t
ecebida
discutida
infornada,
não
foi
OOOTa/2027
pessoa;
qualquer
por
qualquer
meio
ou
de fat.o do Pregão PresenciaL n" OOO78/2021 po!

a) a proposta aprêsêntada para participar do
]

de qualquer
c) que não tentou, por gualquer meio ou r qualquer pessoa, influir na decj.são
parti'cipa!
quanto
a
n"
OOO18,/2021
PresênciaI
do
Pregão
dê
fato
outro participante potenciâl ou
ou não da referida Iicitação;
oo OO0f8/2021
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PregãoouPresencial
discutj.do com qualquer
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado
oulro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial no 00018/2021 antes dâ adjudicação
do objeto da referida licitação;
do Pregão Presencial n" 00018/2021
e) que o conteúdo da proposta apresentada a!a participaÇão discutido
ou !ecebido de qualquer
não foj., no todo ou em Parte, direta o indiretamente,
das propostas; e
oficial
aberEura
da
ro
antes
Moge
de
t'!unicipal
integrante da Prefeitura

f) que está plenamênte cience do teor e da extensão desta dêc1alaÇáo e que detém plenos poderes
e inforÍnaçõê9 Para fÍrmá-Ia '
Local e Data.

NOME/ASSINATIRA/CARGO

Rêpresentante Iêgal do proPonênte

OBSERVAÇÂO:

AS

DECI,ARÀÇÔES DEVEBÂO SER ELABOBÀDAS EM P PEL TIMBRADO DO

LICITANTE,

OUANDO POR O CÀSO.

DÀ PÀRATBÀ

E

PREI'EITORÀ !,IUNICIPAI

coMrgsÃo
ÂlfExo

Írr -

}OGEIAO

PRrcÃo PRESENC!À! Nô 00018,/202

MODELOS DÀ DECLÀRAÇAO DE REGUrÀRÍDADE

REE.:

DI

DE LICITÀçÀO

PE

- rnf ILlTAÇÃO
i

PREGÃO PRESENCIAI NO OOO18/2021

PREFEITURÀ MUNÍCTPAL DE MOGE]RO

PROPONENTE

CNPJ

1.0 _

DECI,AR.AÇÃO

ro .520 / 02

DE REGUIÀRIDADE PATA

hA

qualificado, decfara,

e

o proponente acfuna
da
no

ilitação

previsto no Alt.

4o, Ínciso VII, da Lei

.

Lei 10.520/02, gue está apto a cumprir
respectivo instrumento convocatório

conformidade com o dísposto no
p enamente todos os requisitos de

que

Art. 4o, Inciso vÍI,
habilitaÇão exigidog

rege o certame acima indicado.

Local e Data.

NOME

/AS

S

]NÀTURÀ/ CÀRGO

Represenbante IêgaI do proponênte.

OBSERVAÇÃO:

A

DECIÀRAÇÃO

DEVEú SER EIÀBORÃDA EM PÀPEL TIMBRÀDO DO LICITANTE,

QUANDO EOR

O

CASO'

--E
DÀ PÀR,AIBÀ
PREEEICORÀ I.IUNÍCIPÀL DE I.OGEIBO

DE LtCtTÀçâO

coMlgsÀo

ÀlrExo

rv -

PnrcÃo PRESENC!À! No 00018/2021

MINUTA DO CONTBÀTO
CONIRÀIO

Nô: ...,/

-CPL
TERMO DE CON
MOGEIRO E ....

O QUE ENTRE SI

CEI,EBRÀM

A

PREEEÍTURÀ MUNICIPAI DE

....,

PÀRÀ FORNECIMENTO CONEORME DISCRIMTNADO NESTE
INSTRUMENTO NA EOR}4À ABÀIXO:

Pelo presente instrumento Particular dê co trato, de um lado Prefeitura Municipal de Mogeiro Àv. Prêsidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ n' 08.866'501/0001-57, neste ato
rleira, Brasileiro, casado, BmpEesario, residente e
representada pelo Prefeito Antonio José
Alea RuraL - Mogeiro - PB, CPE no 840.199.644-91,
138
de
Cina,
Pintado
domiciliado na Sitio
ravante simplesnente CoNTRATANTE, ê do outro Lado
Calteira de rdentidade n' 3360118 SSPPA,
neste ato representado
., - ,.., CNP.I n'
por . ". residentê e domiciLi.ado Dâ ....r
doravante simpleshente CONTRÀTADO, decidiram
carteira dê Identidade
CPF n" ..
o qual se regerá pelas cláusulas e condiÇões
c
trato,
o
assinar
partes
contratantes
as
Presenee
seguintês:

- DOS FONDÀI.IENTOS:
Este contlato decolre da licitaÇão modali adê Prêgão Presêncial ^" 000].8/2021, processada nos
termos da Lei Eederal no 10.520, de 17 d ,Julho de 2OO2 e subs idiariamente a Lei Federal n"
tar no 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto
8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Cotnpl
pêrtj.nente, consideradas as altêraÇõês
ê
legisfaÇão
2006
dê
de
Novênüro
de
L0
Municipa.I n" 016,
posteriores das referidas normas.
CLÁUSU.À PRII.IEIRÀ

CúáI,SULÀ SEGI'IDÀ - DO OBJETO:
PÃRÀ EORNECIMENTO
O presentê contrato tem Por objeto: CONTRAT ÇÃo DE PESSOA WRIDICÀ E OU FISICA
DE HORTFRUTI GRÀNGEÍRO PARA ATEDENDER AS D VERSAS SECRETÀÀIAS DESTE MUNIC]PIO.

as condições êxpressas neste
o fornecimento deve!á sêr executado rigor samentê de acoldo comcorlespondentes,
procesgo de
s
técnicas
instrumento, proPosta apresentada, espe i fi caÇõê
documentos
do
Contratante,
e
instruÇões
000t8
/2021
no
Presencial
Pregão
IicitaÇão nodalidade
independente de transcriÇão; e
esses que ficam fazendo partes integranEes do presente contrato,
se!á realizado na forma Parcelada'
ctáDst t À TERCETRA - DO rrAráR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do Pr ço proPosto,

é dê

RS

(...)

cr,iÁusu,À Qt ÀRlÀ - DO REAirlrgrÀLElÚao:
Os pleÇos contratados sâo fixÔs e i rrealus

áveis no plazo de um ano
diantê solici.tação do Con tratado, os PreÇos Podêrão
e
rato
Dentro do prazo de vigência do cont
na mesmar p roporÇão da valiaÇão verificada no IPCAum
an
de
,
intelregno
após
o
sofrer reajuste
resentaÇã o dâ respêctiva Proposta, exclusivamente
pós
a ocorrência da anualidade '
concluídas
e
iniciadas
para as obrigaÇõês
dos
a
Nos reajustes subsequêntes ao Prineiro, o nte rregno mínimo de um ano selá contado Partir
reajuste'
do
úItino
efeitos financeiros
real ustamento, o Contratante pagará ao Contratado
No caso de atlaso ou não divulgação do lndi
conhêcida, liquidando a diferença colrespondente
Fica o contratado obrigado a aPresênta! memória de
tão Iogo seja divulgado o lndice definiti
preÇ
do valor lenranescente, aempre quê este ocorrer'
s
de
cá1culo referente ao reajustamento
reajuste sêrá, obligatoriamênte, o definitivo'
ra
utilizado
o
lndice
finais,
Nas afêriÇÕes
a seE extinto ou de gualquer forma náo possa
venha
o
ustame
caso o lndice e stabelecido Para reaj
Ie is laÇão
mais sê! uti.llz ado? será adotado, êm subst tuiÇão, o que vier a sê r detêrminado Pela
então em vigor.
ndi.ce
partes elegerão n
Na ausência de previsão legaf quanto ao índice substj.túto, asmêio
aditivo
termo
de
o!
remanescênte,
preço
va
do
Por
oficial, para rêajustamento do
o reajuste poderá ser reaLizado por aPosti amênto.
tNIÀ - uÀ DOrÀÇío:
vigente:
As despêsas colleráo por conta da segluintê dotaÇão, constante do orçanento
cr,árrgt r.À ot

Recursog P!óprios do MuniclPio de t'Íogei!o i LEI MUNIC]PÀI N 340/2020 02.O1O GABINETE DO PREEEITO
02.O2O SEC DE ADMIN E PLÃNEJÀMENTO 02.O3O SEC DE EDOCAÇÃO CULTURÀ ESPORTE E IÀZER E TURISMO
SOCIAL E14AS 02.O60 SEC DE IND. COM. COMPRAS E
02.04O SEC DE SAUDE FMS 02.O5O SEC DE
TRÀNSPORTE 02.O7O SEC DE ÀGRIC. MEIO AMBIE E, PESCÀ E PECU O2.O8O SECRETAXIÀ DE TNFRÃESTRUTURÀ
02.140 SECRETARTA DE EINANçAS 33.90.30.001 MÀTERIAL DE CONSUMO
CTÁUSU&À SEXTÀ

-

DO PÀÂàüENE!:

será efetuado na TesouÍaria do Contratante, hediante processo regular, da seguj.nte
manêirâ: Para ocolrêr no prâzo de trinta d as, contados do pêrlodo de adimplemento.
O pagamento

ctÁusu.À sÉrD'rA

-

Do PRAzo E DÀ utdNcrÀ:

tratado, que adnite prorrogação nas condíÇões e
, está abaixo indicado e será considerado
o fj.nal do exercicio financeiro de

crÁusu.À o:EÀ\rÀ

-

DAs oBRrGÀçõEg Do

2027,

fetivamente realizado, de acoldo com as

respectivas cláusula§ do Presente contlato
b - Proporcj.onar ao Contratado todos os me
c - Notificar o contratado sobre qualguer i
fornecido, exercendo a mais ampla e conple
responsabi lidades contratuais e Iegais;
d - Designar replesentantes com aLribuiçõ
norma vigente, espêciaLmente para acompa
pertnitida a conllataÇáo de terceiros para

os necessários para o fiel fornêcinento contratado;
legularidade encontrada quanto à qualidade de produto
a figcafizaÇão, o que não exj.me o contratado de suas

s de Gestor e Fiscal destê contrato, nos teEnos da
! e fiscalizar a sua execução, respectivamente,
assistência e subsÍdio de infoEnaÇÕes pertinentes a

essas atribuiÇôes '

cúusvlÀ

NoNÀ

-

DÀs oBRrcÀçõEs Do coNrRÀr

a - Executar devidamelte o fornecirnento des rito na Cláusufa correspondente do presente contrato,
estabelecidos para o lamo de atividade relacionada
dentro dos melhores parâmetlos dê quali
razos
estiPufados;
aos
observância
com
ao objeto contlatual,
civil,
b - Responsabili zar-se por todos os ônL1s e obrigações concernentes à legislação fiscal,
qualquer
a
assumidos,
conplomissos
e
despesag
por
as
as
t
corno
bêIn
tributária e trabalhista,
do objeto contratado;
tltulo, perante sêus fornecedorês ou têrce ros em razáo da execução
quando
da execução do contrato,
pelo
Contlatante.
ac
ito
idôneo,
e
c - Manter preposto capacj.tado
que o represente integrafnente em todos os sêus atos;
d- Permltir e facititar a fiscalizaÇ o do Contratantê devendo prestal os informês e
esclarecimento§ solicitados ;
retamente ao contratanle ou a telceiros, decorlentes
e - sêrá resPonsáve1 pelos danos causados
do
contra
execução
, não excluindo ou rêduzindo essa lesponsabilidadê
na
de sua cuLpa ou dolo
a fiscali.zaÇão ou o acompanhamento pelo ór ão intêressado;parte, o objêto deste instrumento, 9êm
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou en
o conhêcimento e a devida autorizaçáo expr ssa do Contratante;
assumidas,
Manter, durante â vigêncj.a do contra o, em compatibilidade com as obligaÇões
licj'tatório,
processo
no
respectivo
exigidas
quali
icação
e
habil-itação
de
âs
condiÇões
todas
aprêsentando âo Contratante os documentos ecessários, sempre que solicitado.
crÁUsur,l DúcD,tÀ - DÀ ÀI,rEBÀçÀo E nEscrsÀo:
Este contrato poderá ser alterado con a de j-da

justificativa, unilatêralnente pelo ContratanEe
previstos no Arb. 65 e 5erá rescindido. de Pleno
ou por acordo entre as partes, rlos caso '78
e 79, todos da Lei 8.666/93,
77
Àrts.
dirêito, conforme o disposto nos
condiÇões contlaEuais, os acréscimos ou
mesmas
n
s
aceitar,
a
fica
obrigado
O Contratado
rimi'te fixado no Àrt' 65' s 1o da Lei
o
respectivo
supressôes que ae fizerem nas compras, at
estabelêcido, salvo as suPressôes
o
Linite
rá
excêder
suPrêssão
ou
acréscimo
8.666/93. Nenhrm
resultantes de acordo celebrado entre os

c

ntratantes.

c!áI,sut.À DÉCD{À PRItdtBÀ . DO RECEBDIEFTO:
obrigaÇÔes pactuadas,
Executado o presênte contrato e observadas s condiÇÕes de adinpleÍnento das
conforme o
obedecerão,
pelo
contratante
os plocedimentos e pEazos para receber o seu objeto
Ler
8.666/93.
?6,
73
da
a
caso, às disposiÇões dos Arts.

crÁusgrÀ DÉcn'À sEcotoÀ - DÀs PENÀuDÀDES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as
Contratado, garantida a prévia dêfêsa, às
Leí 8.666/93t a - advertência; b - multa de
sobre o valol do contrato por dia de atras
contratado; c - multa de 10t (dez por cênt
parcial do contlato; d - simultanêamentê,
Lej 8.666/93 e na Lei 70.520/02'

r]' gaç ôes assumidas e preceitos 1egâis. suje
eguint es pênalidades previstas nos Àrts. 86 e
mora de 0,58 (zê!o v1lguIa cinco pot cento) a
na êntrega, no inlcio ou na êxecuÇão do obj
) sobrê o valo.r contratado pela inexecuÇão to
qualquer das Penâlidades cablveis fundament

áo
da
ada

ol

IRÀ.
cu(ssuI.À DÉcD,Â l'sR(ErRÀ - Dà coMPENsÀçÃo
e desde que o Contratado
Nos casos de eventuais atrasos de pagamênto os têrmos destê instlumento, conpensaÇão financeira,
a
admitida
será
par
o
atraso,
forma
algr]ma
dê
não tênha concorrido

devj.da desde a data limite fixada para o pa amento até a data correspondente ao efetivo pagamento
da parcela. Os encargos moratórios dêvidos em razão do atraso no pagamento se!ão calculados com
utilj.zaÇão da seguinte fórnula: EM = N x V x I, onde: EM = encalgog nolatórios; N = númelo de

dias entre a data prevista para o pagamen e a do efetivo pagamento; vP = valor da Parcefa a
ser paga; e I = lndice de compensação fj.na cêi!a, assim apulado: I = (Tx + L00) + 365, sendo Tx
timos doze meses ou, na sua falEa, um novo índice
= percentual do IPCÀ-IBGE acumulado nog
que
Na hipótese do referido lndice estabelecido para
o substit
adotado pelo Governo Fedêral
a conpensaÇão financeira venha a sel extin oou de qualquer fortna não possa mai.s ger utilizado,
ser detêrninado pela legislação então em vigor.
será adotado, em subsEituiçáo, o que vler
cufur$Í.À DÉcD'tÀ QuÀRrÀ - Do FoRo:
Para dirimir as questões decorrentes des
Ítabaiana,

e contrato, as partes

E, por estaren de pleno acordo, foi lavra fo o presênte contrato
peLas partes e por duas testemllnh

elegem

o Foro da

em 02(duas)

Comarca de

vias, o quaf vai

assinado

1"
TESTEMUNHÀS

Mogeiro

-

PB,

PELO CONTR"ATANTE

PELO CONTRÀTADO

de

de

