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O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.866.50L/OOOI-6'l , doravante
datro@inadg li-tlPl,êsoônte ORC, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que

fará realizar através do Pregoeiro Oficial, assessorado por sua Equipe de Apo.io, sediado no
endereÇo acima, às 0? : 00 horas do dia 02 de Àbrl1 de 202f, por rneio do site
https: / /www. portaldecompraspubl ica s, com. br, IicitaÇão na modalidade Pregão no OOOOL/202f, na
forma eletrônica. com critério de julgamento menor preÇo por iten, e o fornecimento realizado
na forma parcelada; tudo de acordo con este instrumento e em observância a Decreto Federal no
70,024, de 20 de SeterÍüro de 2019; e legislaÇão peltinente, consideradas as alteraÇÕes
poateriores das referidas nornas; conforne os critérios e procedimentos a seguir definidos,
alrnejaodo obte! a melhor proposEa para: CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESA PARÀ FORNECIMENTO DE GENEROS
ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOIÀR DESTE MUNICIPIO.
Drta de .b.rtura da ..raão púIrliêa: O2/04/2O2f. Horário: 07:00
Data para inlcio da fase de lances: 02/04/2021. Horário: 0?:30
Local: https: / /wrru. portaldecompraspubl icas. con. br
1.0.DO

horário d€ Brlrília.
horário de BrasíIia.

OBarErO

l.L.constitui objeto da presente licitaÇão: coNTRATAÇÃo DE EMPRESA PARÀ EORNECIMENTO DE GENEROS
AL]MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOIÀR DESTE MUNICIPIO.
1.2,4s especificaÇôes do objeto ola licitado - quantitativo e condiçÕes -, encontram-se
devidamente detalhadas no corlespondente Terno de Refe!ência - Anexo I deste instrumento.
1.3.4 licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Beferência,
facultando-9e ao licitante a participaÇão em quantos itens forern de seu interesse.
1,4.O clitério de julganento adotado Ee!á o menor preÇo unitá!io do item, obsêrvadas as

exigências contidas neste instrumento e seus anexos quanto às especifj-caÇÕes do objeto.
1.5.4 contrataçáo acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório,
especificaçÕes técnicas e informaÇões complementares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: Pela necessidade da devida efetivaÇão de compra para suprir denEnda especlfica CONTBÀTAÇÃO DE EMPRESA PA.BÀ FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDÀ ESCOIÂR
DESTE MUNICIPIO - considerada oportuna e inprescindível. bem como relevante nedida de intelesse
públ.ico; e ainda, pela necessj.dade de desenvolvimento de aÇóes continuadas para a pronoção de
atividades pertinentes, visando à maximizaÇão dos recursos em rêlação aos objetivos programados,
obaervadas as diletrizes e netas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.
1.6.Na referida contrataÇão será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as
Microempresas e Empresas de Pequeno Polte, nos linites previstos da Lei 123/06. Todavia, serão
afastados os beneficios estabelecidos nos Alts. 4'l e 48, por estalem pregentes, isolada ou
s imultaneamente, as situaÇões previstas nos incisos II e IÍÍ,
do Art, 49, todos do mesrno diploma
1ega1.

2.0.DÀ n'pucNÀçÀo Ào EDrrÀr E Do pEDrDo DE Escr.ÀREcruENro
2.1.Informações ou escl.aleciÍnentos sobre esta licitaÇão. serão pregtados nos ho!ários nolmais
de expediente: das 08:00 as 12:00 holas,
2.2.oua1quer pessoa - cidadão ou licitante - poderá impugnar os termos do Edical deste certame,
se nanifestada por escrito e dirigj.da ao Plegoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
fj.xada para abertura da sessão pública.
2,3.A respectiva petiÇão será apresentada da seguinte forma:
no
2,3.1.Plotocolj.zando o original, nos horários de expediente acima indicados, exclusivame
segulnte endereÇo: Av. Presidente ,João Pessoa, 47 - centro - Mogeiro - PB.
2.4.Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboraÇão deste Edital e do
anexos, decidir sobre a impugnaÇão no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados da da
recebimento da impugnação.
2,5.Acolhida a irnpugnaçáo, será definida e publicada nova data para a rêafizaÇão do cêrtame

2.6.os pedidos de esclarecinentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados
ao Pregoeiro, até 03 (t!ês) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão
pública, por mej-o el.etrônico, excLusivamente, da seguinte forma:
2,6.1.No endeleÇo: https: / /www. portaldecompraspublicas . com. br; e
2.6,2,PeLo e-maif: licitacaomoge i ro@uol. com, br.
2,7.O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 02 (doj.s) dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisita! subsídios formais aos responsáveis
pela elaboraÇão dêste Edital e dos seus anexos,
2.8.4s respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistena e vlncularão os

participantes e a administraÇão.
2.9.4s inpugnaçôes e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos prevlstos no certame.
2.10,4 concessão dê efej-to suspensivo à impugnaÇão é medida excepcional e deverá ser motj.vada
pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
3. O.DOS EI,EMENTOS PÀRÀ I.ICITÀÇãO

3.1.Aos participantes serão fornecidos os seguintes elementos que integram este EdltaI para
todos oa fins e efeitos:
3.1.1.ANEXO I - TERMO DE REFERÊNC]À _ ESPECIEICAÇÔES;
3.1.2.ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO - náo possuir no quadro societário servidor do ORC;
3.1.3.ANEXO

III -

MINUTA DO CONTB.ATO.

3.2.4 obtenÇão do Edital pode!á ser feita da seguinte
3.2.1.Junto ao Pregoei!or gratuitamente; e
3 .2 . 2. Pelos
www. mogeiro.

pb. gov.

t.

brlIicitacoes ;

r.rww,

forma

:

tce. pb. gov. br ; https : / /www. portaldecompraspubl icas

sites:
.

com. b

4.0 .DO ST'PORTE LEGAI.
4.1 .Esta IicitaÇão reger-se-á pela Decreto Federal no 10.024, de 20 de Seternbro de 2019; e
reg islaÇão pertinente, consideradas as alteraÇões posteriores das referidas normasi que ficam
fazendo partes integrantes deste Edital, independente de transcriÇão.
s.O.DO PRÀZO E DOS BECITRSOg ORçÀIIENTáRIOS
5,1.O prazo máxiÍno para a execuçâo do objeto ora licitado, conforme suas caracterlsticas e as
necessidades do ORC, e que admiLe prorrogaÇão nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo

indicado e será considerado a partir da emissão do Pedido de Comprâ:
Entrega: Inediata.
5.2.O fornecimento será executado de acoldo com as especificaÇões definidas no coüespondente
Terrno de Referência - Anexo I. Na hipótese do referido termo náo estabelecer o Local para a
entrega, observada a demaDda e oportunidade, essa será feita na sede do ORC ou em umâ das
unidades administrat ivas, por ele indicada, que compõe a sua estrutura operaci.onal,
5.3.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do exerclcio
financeiro de 2021, considerado da data de sua assinatura.
5.4.4s despesas decorrentes do objeto deste certarne, correrão por conta da geguinte dotaÇão:
Recursos Próprios do Municlpj.o de Mogeiro: LEI MUNICIPÀj, 340/2020 02.030 SEC. DE EDUCAÇAO,
CULTURÀ, ESP, IÂZER E TURISMO 02030.12,r22.2006.2948 MÀNUTENÇÀO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULT, ESp,
rÀzER

E

TURTSM

02030.12.306.1002.20\2 DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA

MERENDA ESCOT,AR 000190

3.3.90.30.00.00 111 MATERIAT DE CONSUMO 000191 3.3.90.30.00.00 122 MÀTERrÀL DE

CONSUMO

6.0.DÀg CO!{DrÇõES D! PÀRTIC I PÀÇÂO
5.1.Poderão participar os interessados cujo ramo de atividade seja compatíveI com o objeto desta
licitaÇâo, e que estejan com credenciamento regular junto ao ORC, condiÇão pala obter, nediante
procedj-mento regular definido pelo rêferido órgão, uma 'rsenha de acesso. especlfica. O
procedimento necessário para a realização do referido credenciamento, tanbém está disponlvêI no
endereÇo: https: / /wlJr.r, portaldeconpraspubl j.ca s. com. br.
6.2.o licitante deverá utiliza! essa rrsenharr pa.a acesso ao sistema eletrônico, sendo que a
sirnples validade no prazo de vigência, não signi.flca sua habilitaÇâo automáLica em qualquer
Pregão, na forma eletrônica, que venha a participar; etapa a ger cumprida a cada certamê.
6.3.À partiÇipaÇão neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da legisl-aÇâo vigente.
6.4.Não poderão participar os interessados:
6.4.1.Que não atendam às condiÇões deste Edital e seus anexos;
6.4.2.Estrangeilos que nào teDham representaÇão legaf no Brasil con poderes explesaos para
receber citaÇâo e responder administrativa ou judicialmente;
6.4.3.Que estejên sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dj.ssoluçáo
ou l iquidaÇão;
6,4.4.Proibidos de participar de licitaÇões e celebrar contratos administrativos, na forma da

legislaÇão vigente;
6.4.5.Cujo estatuto ou contrato social náo incluir o objeto desta licitaÇão, e
6.4.6.oue se enquadren nas vedaÇôes plevistas no Art. 9o, da Lei 8.666/93.
6.5.É vedada a pa!ticipaÇão de entidades empresariais que estejan leunidas em consórci.
6.6.como condlçáo pala participação no Pregão, o Iicitante deverá proceder, prelimina
devida "qualificaÇão" mediante o pleenchimento, no sistema efetrônico, de todos os
necessários e obrigatórios, tais como:
6.6.1.Que cumpre os requisitos estabefecidos no Art. 3', da Lei 123/06, estando, portanto
a usufruir do tratamento favorecido egtâbelecido nos seus Arts. 42 a 49, sendo quê:

"5

8"

s

to

6.6.1.1.Nos itens exclusivos para participaÇáo de mi.cloempresas e enplesas de pequeno porte, o
não cumprimento dos requisitos do leferi.do artigo inpedirá a participaÇão do licitante nos
respectivos itens; e
6.6.1,2,Nos j-tena eÍr que a parti.cipaÇáo não for exclusiva para microempresas e enplesas de
pequeno porte, o não cumprimento desses requisitos apenas produzirá o efeito de o licitante não
te! direito ao tratamento favorecido prêvisto na Lei 123,/06, mesmo que ME ou Epp.
6.5,2.0ue está ciente e concorda com as condiÇões contj.das no Edital e seus anexos.
6.6.3.Que cumpre os requisitos para a habilitaÇão definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conforÍridade com as exigênci.as editallcias.
6.6.4,Que inexiste fato inpeditivo para sua habititaÇão no certame, ciente da obrigatoriedade
dê declarar ocorrências posteriores.
5.6.5,Que não emprega meno! de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
meno! de 16 anos, salvo menor, a parti! de 14 anos, na condiÇão de aprendi.z, nos termos do
artigo 7', )qXIII, da ConstituiÇão Eederal.
6.6.6.Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregado executando trabalho degladante ou
forçado, observando o disposto nos Incisos III e IV, do Art. 1'e no Inciso III, do Art. 5o, da
Constitui.Çâo Federal,
6.6.7.oue os bens são produzidos por empresas que comproven cumprimento de reserva de cargos
previgta em 1ei para pessoa con deficiência ou para reabilitado da Previdência SociaI, conforÍne
disposto no Art. 93, da Lei Eederal n" 8.213, de 24 de julho de 199L, e que atendam às reglas
de acessibiLidade previstas na legislaÇáo.
6,6.8,Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da InstruÇão Normativa n"
02, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da InformaÇão do Ministéxio
do Planejamento e Gestão.
6.7.4 declaraÇão falsa relaLiva ao cumplimento de quà1quer condiÇão sujeita!á o licitante às
sanções aplicáveis previstas em Lei e neste Edital.
6.8.O Pregoeiro poderá promove! dillgêncj.a, na forma do Àrt. 43, S3", da Lei 8.666/93, destinada
a escLarecer as infornaÇões declaradas, incLusive, se o licitante é, de fato e de direito,
considerado rnicroempresa ou empresa de pequeno porte.
?. O.DO CREDENCIN{ENTO

7.1.O credenciamento é o nÍveL básico de cadastro no ORC, que permite aos interessados
regularmente cadastrados, acesso ao sistema e1êtrônico utilizado e a participaÇão em qualquer
Pregáo, na sua forna eletrônica, promovido pelo órgão, e ocorle!á pela atribuiÇão de "senha"
pessoal. Todo o procedimento necessário para realizar o credenciamento, taÍnbén está disponlvel
no endereÇo: https: / /w!,,!,r. portaLdeconpraspublicas. com. br.
7.2.O credenciamento junto ao ORC para participação dêste Pregão, implica a !esponsabi l idade do
Iicitante ou de seu representante 1egal e a presunÇão de sua capacidade técnica para realj.zação
das transaÇões inerentes ao certame.
7.3.O Iicitante responsabiliza-se exclusiva e formafmente pelas transaÇões efetuadas en seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suaa propostas e seus Lances, inclusive os atos
prati.cados, dj-retamente ou por seu representante, excluÍda a rêspons abi l idade do provedor do
sistema eletrônico ou do oRC por eventuais danos decorrentes de uso indevido da referida "senha"
de acesso, ainda que por terceiros,
8.0.DÀ

ÀPRESENTÀçÃO DA PRODOSIÀ

E DOS

DOCUMENTOS

DE EÀEILITÀçÁO

8-1.0s Iicitantes encaminharão, exclusivamente por meio do siatena eletrônico utilizado,
conconi tantemente com os docunentos de ITABILITAçÃO exigidos neste Editat, PROPOSTÀ con a
descrição do objeto ofertado e o preÇo, até a data e o horário estabelecidos para abertura da
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticanente essa etapa dê envio da rêferida
documentaÇão,

8.2.O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitaÇão exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de "senha" de acesso ao sistema elet!ônico.
8.3.Às Microenpresas e Empresas de Pequeno Porte deverâo encaminhar a documentaçáo de
habilitaÇão, ainda que haja alguma restriÇáo de regularidade fiscal e trabalhista, nos ternos
do Àrt. 43, § 1o, da Lei !23/06.
8.4.Incumbirá ao licj.tante acompanhar as operaÇões no sistena eletrônico dulante a sessão púbIica
do Pregão, ficando responsáve1 pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância
de quaisque! mensagens emitidas pelo sisteÍna ou de sua desconexão.
8.5.Àté a abertura da sessão pública, os ficitantes poderão retira! ou substitui! a proposta e
os documentos de habilitação anteriornente inselidos no sistema.
8.6.Não será estabeLecida, nessa etapa do certame, ordêm dê classificaÇão entre as propostag
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realizaÇão dos procedimentos de negociaÇão e
julganento da proposta,
8.?.Os documentos que compóem a proposta e a habilitaÇão do licitante melhor classificado somente
serão di sponibi li zados para avaLiaÇáo do Pregoeiro e para acesso público após o encerlamento do
envio de lances,
no
8.8,O licitantê será responsável por todas as transaÇÕes que forem efetuadas em seu n
sj.stema efetrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e Iances.
o
8.g.Todas as refêrência de tempo neste Edital, no aviso e durante a sessáo pública obed
horário de Brasllia - DF.
8.10.o licitante poderá substituir aquelea documêntos de hàbilitaÇão, exigidos neste ce
I
que constem do Sistena de Cadastlamento Unificado de Fornecedores SfCAF do Govelno Fe
apresentando, obrigatoriamente, em substituj.Ção apenas aos documentos por eIe abrangidos. a
rêspêctiva "DeclaraÇãoÍ dê situação do folnecedor, emiCida pelo referido sistêÍna, em plenâ

valj-dade, assim cons iderada
documento registrado.
g.O.DO PREENCHIMENIO DÀ

a data de vencimento do cadastro e, principalmente, a validade

do

PROPOETÀ

9.1.o licibante deverá enviar sua PROPoSTÀ mediante o preenchimento, no sigtema eletrônico, de
todos os campos necessários e obrigatórios para o exame de forma objetiva da sua real adequaÇão
e exequibilidade, tais como:
9.L.1,Valor unitá!io do item: expresso em moeda coüente nacional;
9. 1 . 2 , Quantidade: conforne fixada no Termo de Referência - Àrexo I;
9.1.3.Marca: se for da próprj.a enpresa deverá ser informado "própria',.
9.2.fodas as especificaÇões do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.
9.3,Será cotado um único preÇo para cada item, com a utilizaÇão de duas casas decimais.
9.4,4 quantidade de unidade a ser cotada está fixada no Termo de Refe!ência - Ànexo Í.
9.5.À indi-caçáo de "própria" em caÍnpo especifico, como por exemplo ,,narca", para o caso de bens
produzi.dos pela própria enpresa, é condiÇão para a não identificaÇão do licitante.
9.6.O envio eletrônico da proposta corresponde à declaraÇão, por parte do Iicitante, que cumple
plenamente os requisi.tos definidos para HabilitaÇão, bem como de que está ciente e concorda com
todas as condiçóes contidas neste Edital e seus anexos.
9.7'No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.
9.8.O preÇo ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, será de exclusiva
responsabilidade do ficitante, não the assj.stindo o direito de pleitear qualque! alteração, sob
afegação de erro, omissáo ou qualque! outro pretexto.
9.9.Às propostas ficarão disponÍveis no sistena eletrônico e qurlqu€E 61€Dento qu€ polaa
idantificar o licit nt€ íqrorta delclaslificaÇão da propottâ correspondente, sem prejuizo das
sanÇõês prevj.stas nesse Edital.
ÀBERTORÀ DÀ gEggÃO, CLÀSSTETCAÇÂO DAS pROpOSrÀ.s E EORtÍrrÀÇÃO DE rÀtfcEs
10.1.4 abertura da presente licitaÇão dar-se-á em sessão púb1ica, por meio de sistema elet!ônico,
na data, horário e local indicados nestê Edital.
10,2.O Pregoeiro verificará as proposLas apresentadas, desctassificando desde Iogo aquelas que
não estejam em conformidade com os requigitos estabelecidos neste EditaI, contenhan vlcj.os
insanáveis ou não apresenten as especificaÇÕes técnicas exigidas no Termo de Referência:
10.2.1.Tambén será descLassificada a proposta que i-dentifiquê o licitante;
!0.2,2,A desclassificaÇão será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acoÍnpanhamento
em tempo real por todos os participantes;
10.2.3.A não desclassificaÇão da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
cont!á!j.o, levado a efeito na fasê de aceitaÇáo,
10.3.o sistema ordenará automaticamente as propostâs classificadas, sendo que sonente estas
participa!ão da fase de Lances.
10.4.o sistêna disponibiliza!á carnpo próprio para troca de mensaqens entre o Pregoelro e os

10.0.DÀ

licitantes.

10.5.Iniciada a fase competitiva, os Iicitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por
neio do sistena eletrônico, sendo i.mediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro:
10.5.1.O lance deverá ser ofertado pefo vafor unltário do iten.
10.6.Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura

da sessão ê as regras êstabelecidas neste Edital.
10,7.o licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao úItimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
10.8.O intervalo mlnimo de diferenÇa de valores entre os lancês, gue incidirá tanto em lelaÇão
aos Iances intermediári-os quanto em reLação ao lance que cobrj.r a Ínelhor oferta não deverá ser
inferio! a RS 0,03 (trêa centavos).
10.9.Será adotado para o envio dê lances neste certame o modo de disputa "aberto e fechado", em
que os Iicitantes apresentarão lances públicos e aucessivos, con lance final e fechado.
L0.10,À etapa de lances da sêssão pública terá duração inicial de quinze minutos. Encêrrado esse
prazo, o sistena encaminhará aviso de fechanento iÍninente dos Lances, após o que transcorre!á o

perÍodo de tenpo de até dez minutos, aleatoriamente detêrninado, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção dê lances,
10.11.Encerrado o prazo previsto no iten anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o
autor da oferta de valor maj.s baixo e os das ofertas com preÇos até dêz por cento superiores
àquela possam ofertar rm lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encelranento deste pra zo:
10,11.1.Não havendo pelo menos três ofertas nas condiÇões definidas neste item, poderão os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classj.ficação, até o máximo de trê9,
oferecer um lance final e fechado em até cj.nco minutos, o qual será sig iloso até o encerramento
deste prazo,
10,12.Após o término dos plazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará o
n s
segundo a ordem crescente de valores:
s
10.12.1.Na ausência de lance final e fechado classificado na forma estabelecida no
anteriores, haverá o reinlcio da etapa fechada, para que os denais licitantes, até o má
três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco mi
o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

10.13.Poderá o Pregoeiro, auxiliado pela Equipe de Àpoio, justificadamente, admttir o reinlcio
da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de Lance fechado atender às

exj.gências de habj.Ij.tâção.
10.1.4.Não serão aceitos dois ou mais lances de nesmo va1or, prevalecendo aquel.e que for recebido
e registrado em priheiro lugar.
10.15.Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tenpo real, do
vafor do menor lance registrado, vedada a identificaÇão do licitante.
10.L6.No caso de desconexão com o Pregoeiro, no dêcorrêr da et.apa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá pernanecer acesslvel aos licitantes para a recepÇão do9 1ance9.
10.17.ouando a desconexão do sistema eLetrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessáo pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro
horas da comunicaÇão do fato pelo Pregoeiro aos particlpaotes, no sítio eletrônico utilizado
para divulgaÇão,
10.18.O c!itério de julgaÍnento adotado será o meno! preço, confolmê definido nêste EditaI e seus
anexos.

10.19,Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
10.20.Em relação a itens não exclusivos pâra participação de microenpresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a veli.ficaÇão automátj.ca do porte da
entj.dade empresarj.aL. O sistema identifica!á em coluna própria as microempresas e enplesas de
pequeno polte palticipantes, plocedendo à comparaÇão com os valoles da primeira colocada, se
esta for enpresa de maior porte, assin como das denais classlficadas, para o fim de aplicar-se
o disposto nos Arts. 44 e 45, da LejL 123/06.
10.21.Nes9as condiÇÕes, as plopostas de microempresas e empresas de pequeno polte que se
encontlarem na faixa de até cinco por cento acina da melhor proposta ou do melhor Iance, serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.
10.22.À melhor classifi.cada nos teEmos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatorianente em valor inferio! ao da plimeira colocada, no prazo de
cinco minutos controlados pelo sj.stena, contados após a comunicaÇão automática para tanto.
L0.23.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manj.feste no prazo estabelecido, serão convocadas as dêmais licitantês microenplesa e empresa
de pequeno porte que se eDcontrem naquele intervalo de cinco por cento, na ordem de classificação,
para o exerclcio do mesmo direito, no prazo estabelêcido no iten anterior.
10.24.No caso de equivaLência dos valores apresentados pelas microempresas e emplesas de pequeno
porte que se encontrem nos lntervalos estabelecidos nos itens anteriores, será realizado sortelo
entre elas para que se identifique aqueLa que primêiro poderá apresentar ÍneLhor ofe!ta'
10.25.Só poderá haver enpate entre propostas iguais, não sêguidas de lances, ou eDtre lances
finais da fase fechada do Ítodo de disputa abêrto e fechado.
10.26.Havendo eventual empate entle propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no Art. 3', § 2o, da Lei 8.655/93, assegurando-se a prefe!ência, sucessivamente, aos
bens:
10.26. 1. Produzidos no Pais;
10.2 6.2 . Produzidos por empresas brasileiras;
10.26.3.produzidos por enpresas que invistan em pesquisa e no desenvolvinento de tecnologia no
País

;

10,26.4.Produzidos por empresas que comprovern cumprinento de reserva de cargos plevista eÍn lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência socÍal e que atendam às regras
de acessibilidade previstas na IegisfaÇão.
10.27.pelsistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eleErônico dentre
as propostas ou os lances empatados.
1o.28.Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deve!á encaminhar,
pelo sistema eLetrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor p!eço, pala
que seia obtida melhor proposta, vedada a negociaÇão eÍn condiÇões dlferentes das previstas neste

EditaI:
10.28.1.A negociaÇão será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos denais
Iicitantes;
L0.28.2.O pregoeiro solicitará ao Iicitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a sua propolt! atutlizrd!, adequada ao último lance ofertado e após a negociaÇáo realizada,
aconpanhada, se for o caso, dos documentos complenentares, quando necessários à confirmação
daqueles exigidos neste EditaI e já apresentados.
tO.Zg.ttavendà necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no sistema a nova data e
horálio para a sua continuidade.
1O.3O.Após a negociação do pleço, o pregoeiro inicia!á a fase de aceitaÇão e julganento da
proposta.

11. O.DÀ ÀCEITÀBIÍ.IDÀDE DÀ PROPOgIÀ T'ENCEDOB,A

1ro
11.1.Encerrada a etapa de negociâção, o Pregoeiro êxarnlnará a proposta classificada em p
a o
lugar quanto à adequaÇão ao objeto e à conpatibitidade do prêço em relaÇão ao Ínáximo est
para contrataÇâo neste certame.
o
11.2,Havendo proposta ou lance vencedor com valor final para o respectivo item relacio
na
cofuna
código
Especificações,
Anexo I - Termo de Referêncj.a 11,2.1.Superior ao estimado pelo oRC, o item será desconslderado; ou
l!.2.2.coÍ(r indlcios que conduzam a una presunÇão rêlativa dê inexequibilidade, pêIo cr ério
definido no Art. 48, II, da Lei 8.666/93, eÍn taI siLuaÇão, não sêndo posslvel a imediata
confj.rmação, poderá ser dada ao licitante a oportunidade dê demonstrar a sua exequibilidade,
sêndo-Ihê facultado o prazo de ?2 (setenta ê duas) horas para complovar a vj.abilidade dos preÇos,
conforme parânetlos do Ínesmo Àrt' 48, II, sob pena de dêsconsideraÇáo do item'

11. 3. Salienta-se que Eais ocolrências não desclassificam automaticamente a propogta, quando for
o ca9o, apenas o iten correspondente,
11. 4 ,oualquer interessado poderá requerer que se leaLi-zem diligências para aferi! a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.
11.5.Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realizaÇão de diligências,
com vistas ao saneanento das propostas, a sessão púb1ica somente poderá ser reinj.ciada mediante
aviso prévio no sistena con, no mÍnimo, viDte e quatlo horas de antecedência, e a ocorrência
será registrada em ata.
11.6,O Pregoej.ro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar. por

Íneio do si.stema, no prazo de 02 {duas) horas consecutivos, sob pena de não aceitaÇão da proposta:

1l-.6.1.É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitaÇão
fundamentada feita tambén no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo.
11.5.2.Dentre os documentos passlveis de solicitaÇão pelo Plegoeiro, destacan os que contenham
as características do produto ofertado, tais como marca, modelo, fablicante e procedêncÍa.
encaminhados por meio do sistema eletrônico, ou, quando indicado pelo Pregoeiro, por outro meio
efetrônico, sem prejulzo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitaÇão

da proposta.
1L.7.Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
Iance subsequente, e, assim sucessivanente, na ordêm de classificaÇão.
11.8.O Pregoeiro poderá encaminhar, po! meio do sistêma eletrônico, contlaproposta ao Iicitante
que apresentou o lance mais vantajoso, para que seja obtido melhor preÇo, vedada a negociaÇãO
em condiÇÕes diversas das previstas neste Edital:
11.8.1.Tanbém nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o rêspectivo licitante para que seja obtido preÇo meLhor;
11.8.2.À negociação se!á realizada por meio do sistena, podendo ser aconpanhada pelos demais

licitantes.
11.9.Nos itens

não exclusivos para a participaÇão de microempresas e emplesas de pequeno porte,
a proposta não fo! aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
veriÍicação, pel.o sistema, da eventual ocorrência do ernpate ficto, previsto nos Arts, 44 e 451
da Leí L23/06, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
11.10.Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessâo, inforÍnando no sistema a nova data e
horário para a sua continuidade.
11.11,Encerrada a análise quanto à aceitaçào da proposta, o Pregoei!o velificará a habilitaÇão
do ficitante, observado o disposto neste Edital.
sempre que

12.0.DÀ HÀBrr.rrÀÇáo
12.1.Ressalvado o disposto no item 8.10, os ficitantes deverão encaminhar, nos terÍnoa
Edital, a documentaÇão relacionada nos itens a seguir, para fins de HÀBILTTÀçáo:

des

te

12. 2. PE!t90À JrrRÍD:CÀ:

L2.2,l.Ptova de inscrição no Cadast!o Nacional de Pessoa Jurldica - CNPJ.
72.2.2.Ptova de inscriÇão no cadastro de contribuintes estaduaf ou municipal, relativo à sede
do licitante, pertinente ao seu rano de atividade e compatlvel com o objeto contratual.
12.2.3.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por aÇões, aconpanhado de documentos
de eleiÇão de seus adninistradores. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades ci.vis,
acompanhada de plova de diretoria em exercÍcio. Decreto de autolizaÇão, em se tratando de empresa
ou sociedadê êstrangeira em funcionamento no País, e ato de regigtro ou autorizaÇão para
funcionamento expedido pelo órgão coÍnpetente, quando a atj.vidade assin o exigl!, Registro
cornercial. no caso de empresa individual. certificado da Condição de Microempreendedor
Individual, em se tratando de MEI. Os refelidos documentos deve!ão estar acompanhados de todas

as alteraÇÕes ou da consolidaÇão respectiva,
12.2.4.BalanÇo paErimonlal e demonstraçóes contábeis do úItino exercÍcio social, já exigíveis e
apresentados na forna da Iei, com indicaÇão das páginas correspondentes do livro diário em que
o mesno se encontra, ben cono apresentaÇão dos competentes termos de abertura e encerramento,
assinados por profissional habilitado e devidanente regiatrados na junta comercial conpetente,
vedada a sua substituiÇáo por balancetes ou balanços provisórios. Tratando-se de empresa
constitulda há menos de un ano, ou aquela que ainda não tenha realizado o fechamento do seu
primeiro ano de existência no prazo legal, poderá apresentar o BalaÇo de Abertula assinado por
profissional habilitado e devj.damente registrado na junta comercial competente, Não se aplica
ao lhic!oempreêndêdor individuêL

12 . 2 . 5. Regularidade para con a fazenda Federal - ce!t1dão Negativa de Débitos Relativos aos
Tributos Eederais e à DÍvida Ati.va da União.
12.2 . 6. Certidões negativas das Fazendas EsCadual ê Municipal da sede do licitante, ou ouElo
equivalente, na forma da lei.
12 .2 . 7 . Comprovação de regularidade relativa ao Eundo de Garantia por fempo de Serviço - FGrS,
!a
aplesentando o respectivo Certificado dê Regularidade fornecj.da pela Caixa Econômica E
12.2.8.Plova de i.nexistência de débitos inadimplidos perante a.lustiÇa do Traba.lho, me nt e a
A a
apresentaÇão de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do TÍtulo
3
Consolj.dação das Leig do Trabalho, aplovada PeIo Decreto-Lei. n'5.452, de 1" de naio de
o
72.2.9,DeclaÍação atestando que o Iicj-tante não possui em seu quadro sociêtário, selvldor
da ativa do ORC ou de quatquer entidade a ê1ê vinculada, conformê modelo - Anêxo fI.
da se
o
12 . 2 . 10 . Certidão negaliva de falência ou concordata expedida pelo distribuidor
licitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevj.sta parâ âbeltula das Plopostas.

12.2.11. Consulta Consolidada de Pessoa ,.lurÍdj.ca expedidâ pelo Tribunal de Contas da União, no
30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas, no endeleÇo el-etrônico:
www. tcu. gov. br.
1,2.2. !2.ComprovaÇão de capacidade de desempenho anterior satisÍatório, de atividade igual
ou
assemelhada ao objeto da licitaÇáo, fêita através de atestado fornecido por pessoa jurldica de
direito público ou privado.
máxitno

12'3.4 existência de restriçáo reLativamente à regul.aridade fiscaL e trabalhista não
que
o Licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte seja decfarado inpede
vencedór,
uma vez que atenda a todas as demais exiqências deste Edital:
12.3 ' L.A declaração do vencedor acontecerá no nomento imediatamente posterÍor à fase de

habil. itaÇão.

12.4.À comprovaÇão de regularidade fiscal e tlabalhista das microempresas e empresas de pêqueno
porte somente será exigida para efej-to de assinatura do contrato, observando-se
o seguinte

procedimento:
12.4.1.Às microempresas e empresas de pequeno porte. por ocasiáo da participaÇão nesta lici.taÇão,
deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovaÇão de iegularidade fiscal e
trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrurnento pala efeito de habilitação, mesno
que esta apresente alguma restriÇão;
12.4.2.Havendo alguma restrição na comprovação da legu.laridade fiscar e trabaLhista, será
assegulado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial- corresponderá ao nonenLo em que

o licit.ante for declarado vêncedor, prorrogáveI por igual pe!íodo, a critério do ORC, par, a
regularizaÇão da documentaÇão, paganento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certÍdõeg negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
12,4.3'A não rêgularizaçâo da documentaÇão, no plazo acima plevisto, iÍnplicará decadência do
dj-reito à contrataÇão, sen prejulzo das sanÇões previstas no Àrt. 81, da Lei 8.666/93, sendo
facultado ao ORC convoca! os licitantes remanescentes, na ordem de classificaÇão, para assinatura

do contrato, ou revogar a IicitaÇãoi
12,4,4,5e, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte
corn alguma restriÇão na documentaÇão fiscal e trabalhista, será concedido o nesmo prazo para
reguLa rj. zaÇão.

12.5.Havendo a necessidade de envio de docunentos de habilitaÇão conplementares, necessá!ios à
confirmaÇão daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o Licitante será convocado a
encaminhá-Ios, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de
inabiLitaÇão:
12,5.1.Somente haverá a necessidade de conprovação do preenchimento de requisitos, mediante
apresentaÇão dos documentos originais "não digitais", quando houver alguna dúvida em relaÇão à
integridade do documento digital.
12.6.Não serão aceitos documentos de habilitaÇâo com indicaÇão de CNPJ,/CPF diferentes, saLvo
aqueles legalmente permitidos:
12.6.1.Se o licitante fo! a matriz, todos os documentos deverâo estar em nomê da matriz, e se o
Iicitante for a fi1ial, todos os docr.mentos deverão estar en oone da fj.Lial, exceto aqueles que,
pela própria natureza, cornprovadamente, forem emitidos aomente ern nome da matrj-2.
1,2,'l .Será inabilitado o lj.citante que não comprovar sua habilitação, seja por náo aplesentar
qualquer dos documentos exigidos ou aplesenta-los ern desacordo com o eatabefecido neste Edital.
12.8,No caso de inabilitaÇão, haverá nova verj.ficaÇáo, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos À!ts. 44 e 45, da Lei 123/06, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitaÇão da proposta subsequente.
12.9.0s documentos necessários à habilitaÇão deverão ser organizados na ordem descrita neste
instlumento, precedidos por índice correspondente, apresentados po! qualquer ploceaso de cópj.a
autenticada por cartório conpetente ou pelo Pregoeiro ou nemblo da Equipe de Apoio ou publicaÇão
en órgão da imprensa oficial. Estando perfeitaÍnente leglveis, sen conter bor!ões, rasuras,
emendas ou entlelinhas e dentro do prazo de validade. Por ser apenas ulÍla formalj.dade que vj.sa
faciLitar os trabalhos, a ausência do referi-do lndice não inabilitará o licitante:
12.9.1.Quando o documento for obtido via Int.ernet sua legalidade será comprovada no endereÇo
eletrônico nele indicado;
12.9.2.Poderá ser utilizada, a critério do Pregoeiro, a documentaÇão cadastral de fornecedor,
constante dos arquivos do ORC, para comprovaÇão da autenticidade de elementos apresentados pelo

liciEante.

12.10.Havendo nêcessidade, o Pregoei!o suspenderá a sessâo, informando no sistena a nova data e
horário para a sua continuidade.
12.11.Constatâdo o atendimento às êxigências de habifitaÇão fixadas neste Edital, o Iicitante

será declarado vencedor.

13.0.DO ENCàI{INEATIENIO DÀ

PROPOSTÀ

T

ENCEDORÀ

13.1.4 proposta fj.naI do liciEanEe declarado vêncêdor - propostr rtuàliz.d. - d
encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitaÇáo do Pregoeiro n
eletrônico, e deverá:
13.1.1.Ser elaborada em consonância com as especificações constantes deste Edital e geus
redigida em Iíngua portuguesa e impressa em uma via en papel türürado do proponente, qua

t

ser

"y

+,
Sr
aClâ

o caso, aen emendas, rasuras, entrelinhas ou ressâlvasi suas folhas lubricadas e a úItima
tâ;
e assj.nada pelo Iicitante ou seu replesentânte legal, con indicação: do valor globaI da p
do prazo de entrega; das condiÇões de paganento; e da suâ validade;
13.1.2.conte! a indicaÇão do banco, número da conta e agência do licitante vencedo!, para fins
de pagamento;

13.1.3.Estar adequada ao último lance ofertado e a negociação realizada, acompanhada, dos
solicitados, quando necessários à confirÍnaÇão daqueles
exigidos nestê EdiEal- e já aprêsentados.
13.2'será cotado un único preço para cada i.tem, com a utilizaÇão de duas cagas decimais, sendo
que, nesse último caso, a indicação em contrário está sujeita a corleÇão, observando-se aos
aeguintes criLérios:
13.2.1.Ealta de dlgitos: serão acrescidos zeros;
13,2.2.Excesso de digj.tos: sendo o primeiro digito êxcedente menor que cj.nco, todo o excesso
será suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dÍgito anterior para mais e os denais
itens excedentes suprimidos.
13.3.0s preços deveráo ser expressos en moeda corlente nacional, o preÇo unitário e o total em
aLgarismos e o valor global da proposta em algarj.smos e por extenso:
13.3.1.Existj.ndo discrepância entre o preÇo unitário e total, lesuLtado da mu.Ltiplicação do
preço unitári.o pela quantidade, o preÇo unitário prevaLecerá;
13.3.2.No caso de divergênci.a entre o valor numérico e o expresso por extenso, prevalecerá o
valor expresso por extenso;
13.3.3.Fic4 estabelecido que havendo divergência de preÇos unitários para um mesno produto,
prevalecerá o de menor valor.
13.4,À proposta obedecerá aos termos deste Edita.l e seus Anexos, não sendo considerada aquela
que não corresponda às especificaÇões afi contidas ou que estabeleÇa vlnculo à proposta de outro
documentos complenentares eventuafmente

licitante.
13.5.4 oferta deverá ser firme e precisa, Iimitada, rj.gorosamente, ao objeto deste Edital,

sem

conter alternativas de preço ou de quaLquer outra condiÇáo que induza o julgamenCo a mais de um
resultado.
13,5.No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
tlabalhistas, Eributários, comerciais e quaisque! outros que incidaÍn direta ou indiretanente no
fornecimento dos bens,
13.7,4 proposta final deverá ser docunentadâ nos autos e será levada em consideraÇão no dêcorrer
da execuÇão do contrato e aplicaÇão de eventual sanÇão ao Contratado:
13.?.1.Todas as especificaÇões do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.
L3.8.As propostas que contenhaÍn a descriÇão do objeto, o valor e os documentoE conplementares
estaráo disponiveis na internet, após a honologaÇão,
13.9.O prazo de validade da proposEa não será inferj,or a 60 (sessenta) di.as, a contar da data
de seu encaminhamento.
1l .0. Dos REcIrRsos
14,1.Dec1arado o vencedo! e deco!rida a fase de regLllarização fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como nicroenpresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo
de 30 (trinta) Íninutoa, para que qualquer licitânte manifeste a intenÇáo de recorrer, de forma
motivada, isto é, indicando contra quais decisões pretende lecorrer e por quais motivos, en
campo próprio do sistema.
L4.2.Havendo quem se nanifestê, caberá ao Pregoeiro verificar a tenpestividade e a existência
de motivaÇáo da intenÇâo de recolrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente:
14.2.1.Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mélito lecursaI, mas apenas verificará as
condiÇóes de adnissibilidade do recurso;
L4.2.2,A fa.lta de manifestaÇâo motivada do licitante quanto à intenção de lecorrer inportará a
decadência desse di reito;
14.2,3.Una vez adnitido o lecurso, o recorlente terá, a partir de entâo, o prazo de três dias
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde 1ogo.
intimados para, quelendo, apresentarem contrarrazóes também pelo sistema eletrônico, em outros
três dias. que coneÇarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
iÍnediata dos elementos indj.spensáveis à defesa de seus interesses.
14.3.O acolhimênto do recurso invalida tão somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
14.4.Os autos do processo permanecerão con vista franqueada aos interessados, no endereÇo
constante neste EditaL
15.0.DÀ

REAEEREORÀ DÀ gEgSÃO PÚBLICÀ

15.1.A sessão púb1ica poderá ser reaberta:
15.1.1.Nas hipóteses de provinento de lecurso que leve à anulação de atos anteriores à realização
da sessão públlca precedente ou em que seja anulada a própria sessão púbLica, situação en que
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependarni
15.1.2.Quando houver erro na aceitação do prêÇo mêlhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrunento equivalente ou não comprovar
a regularização fiscal e trabalhista, nos têlmos do Art. 43, S1', da Lei 123l06, Nessas hipóteses,
serão adotados os procedimentos iÍnediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
15.2.Todos os licitantes remanêscentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão r
r a:
m
15.2.1.4 convocaÇão se dará por meio do sistêma eletrônico (chat) ou e-mail, de aco
fase do plocedimenlo licitatório i
75.2.2,A convocaÇão feita por e-mail dar-se-á de acordo corn os dados contidoa no Cadastro
I
do ORC, sêndo rêspons abi I idadê do licitante manter seus dados cadastrais atualizados,
16. O.DÀ ÀD,lrrDrCÀçÃO E rrolúOrOGÀçÃO

16.1,o objeto da licitaÇão se!á adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeilo,
caso não haja intelposiçáo de recurso, ou pefa autoridade superior do ORC, após a regular decisão
dos rêcursos apxesentados.

16.2'Após a fase recursal, constatada a regulalidade do9 atos praticados, a autoridade superior
do ORC homologará o procedirnento licitatório,
17 .0. DO COITTRÀTO

17.1.Após a homologaÇâo pela autoridade superior do oRc, o adjudicatário será convocado para,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebj-Ínento da notificaÇão, as;inar
o respectivo contrato, elaborado em conformidade com as nodalidades permitidas pefâ Lei 8.666/93,
podendo o mesmo sofrer alterações nos termos definidos pela referiàa norma:
17.1'1.0 prazo de convocação poderá ser prorrogado una vez, por igual perlodo, quando sol.icitado
pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra notivo justificãdo
aceito pela
AdrinistraÇão;
17.1.2.NãO atendendo à cônvocaÇão para assinar o conErato, e ocorrendo esta dentro do prazo de
validade de sua proposta, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como
vencedor da lici taÇáo;
17,1.3.Na assinatura dô contrato será exigida a comprovação das condiÇÕes de habilitaçâo
consignadas neste EditaI, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do referido
contrato;
17.1.4'caso o licitante pr.iÍneiro colocado, após convocaÇão, não comparecer, não comprovar as
condiÇões de habilitaÇão consignadas neste Edital ou se recusar a assinar o contrato, sem
prejuÍzo da aplicação das sançÕes previstas neste instrumento e das demais cominaÇões legais
cabíveis a esse licitante, é facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes,
respeitada a ordem de classificaÇáo e sucessivamente, para, após a comprovaÇão dos requisitog
para habilitação, anal.isada a ploposta e eventuais documentos complementales e, feita a
negociaÇão, assinar o contrato.
17.2.O contrato que eventualnente venha a ser assinado pelo ticitante vencedo!, poderá se!
alterado com a devi.da justificativa, uniLateralmente pelo contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no Àrt. 65 ê será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto
nos Arts. 'l'l , '18 e 79, todos da Lei 8.665,/93; e realizado na forma de fornecimento parce.l-ada,
17.3,O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesnas condiÇões contratuals, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas conpras, até o respectivo limite fixado no Art, 65, S1o da Lei
8.666/93. Nenhrm acréscino ou supressão poderá exceder o limite estabe.lecido, salvo as supressÕes
resultantes de acoldo celebrado entre os contratantes.
18. O.DO REÀ'USTÀIIENTO

18,1.Os preÇos contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
18.2,Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitaÇào do Contratado, os prêÇos
poderão sofrer reâjuste após o interlegno de um ano, na nesma proporÇão da variaÇão verificada
no IPCA-IBGE acunulado, tornando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta,
exclusivamente pala as obrigaÇões iniciadas e concluídas após a ocorrência da anual-j-dade.
18.3.Nos reajustes subsequentes ao prineiro, o interregno nÍnirno de um ano será contado a pa!tir
dos efeitos financeiros do último reajuste.
18.4.No caso de atraso ou não divulgação do Índicê de reajustamento, o Contlatante pagará ao
Contratado a inportância calculada pela úLtina varj-aÇâo conhecida, liquidando a diferenÇa
correspondente tão logo seja divulgado o lndice definitivo. Fica o Contratado obrigado a
apresenta! memória de cáIculo leferente ao reajustanento de preÇos do valor remanescente, senpre
que este ocorrer.
18.5,Nas aferiÇões finais, o Índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitÍvo.
18.6.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa nais ser util-izado, será adotado, em substituiÇão, o que vier a ser determinado pela
Iegislação entáo em vigor.
18.7,Na ausência de previsáo 1egaI quanto ao índice substituto, as partes elege!ão novo índice
oficiat, para reajustameflto do preÇo do vêIor remanescente, por meio de termo aditivo.
18.8.o reajuste pode!á ser realizado po! aposEilamento.
19.0.DÀ COMPRO\nÇÂO DE EXECT ÇÃO E RECEBTTTENTO DO OBirErO
19.1.Executada a presente contratação e observadas as condiÇões de adimplemento das obrigaÇÕes
paÇtuadas, os procedj.mentos e prazos para receber o seu objeto pelo ORC obedecerão, conforÍne o
caso, às disposiÇÕes dos Arts. '13 a'16, da Lei 8.666193.
19.2.Se!ão desj.gnados pelo ORC representantes com atribuições de Gestor e Eiscal do respectivo
contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução,
respectivamente, permitida a contrataÇão de terceiros para assistência e subsídio de in
ÇÕes
pertinentes a essas atribuições.
2O.O.DÀS OBRIGÀÇôEs DO CONTRÀIÀNTE E DO

CONIIR,ATADO

20.1. ObrigaÇões do Contratante:
om
20.L.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contlatado efetivâmente rea lizado, de ac
as cIáusulas do respectivo contra!o ou outros instrumentos hábeis;
20 . 1 . 2. Proporcionar ao Contratado todos os mej.os necessários para a fiel execuÇâo do o bj
presente contrataÇáo, nos termos do correspondente instrumento dê ajuste;
20.1.3,Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos
produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e complêta fiscalizaÇão, o que não exime o Contratado
dê suas responsabj.lidades pactuadâs e preceitos legais;
20.1.4.Outras obligações estabelecidas e !elacionadâ9 na Minuta do Contrato - Anexo III'
20.2. Obrigações do Contlatado:

20.2,1.ResponsabiIizar-se por todos os ônus e obrigaÇões concelnentes à legislaÇâo fiscal,
civi.1, tributália e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a
quafquer titulo, perante seua fornecedores ou terceiros en !azão da execuÇão do objeto
contratado;
20.2,2.Substituir, arcando com as despesaa decorrentes, os materiais ou aerviÇos que apresentarem
defeitos, alterações, imperfeiÇÕes ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somênte após o recebiÍnento ou pagamento;
20.2.3.Não trànsferir a outren, no todo ou em parte, o objeto da contrataçáo, salvo nediante

prévia e explessa autolizaÇão do Contratante;
20.2.4.Mantert durante a vj.gência do contrato ou outros instrunentos hábeis, em compatibilidade
com as obrj.gaÇões assr.midas, todas as condiÇões de habilitaÇão e qualificaÇáo exigidas no
rêspectivo processo 1j-citatório, conforme o caso, apresentando ao Contratante os docr.mentos
necessários, senpre que solicitado;
20,2.5.Emit.ir Nota EiscaI correspondente à sede ou filiaI da emplesa que efetivamente participou
do certame e consequentemente apresentou a documentaÇâo exigida na fase de habilitação,
20.2.6.Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rj.gorosanente, dent!o dos preceitos legals, noflnas e especificaÇóes técnicas
cor!espondentes;
20.2,7.Outras obrigaÇões estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato
21.O.DO

-

Anexo

III.

PAGÀ!{ENTO

21.1,o paganento será reafizado mediânte processo regular e em observância às normas e
procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte maneila: Para ocorrer no prazo de tlinta dias,
contados do pellodo de adimplemento.
21.2.O desenbolso Ínáximo do perlodo, não será superio! ao valor do respectivo adinplenento, de
acoldo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em confornidade com a

disponibilidade de recursos financeiros.
2L,3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de IiquidaÇão qualquer obrigaÇão
fj.nanceila que Lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadinplência, a qual poderá ser
compensada coÍn o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscino de qualquer natureza.
21.4.Nos casos de eventuais âtrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
contlatado não tenha concorrido de alguma forna para o atraso, será adnitida a conpensaÇão
financeira, devj.da desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagamento da parcela, Os encargos moratólios devidos em razão do atraao no pagarnento
serão caLculados con utilizaÇão da seguinte fórmula: EM = N t VP r I, onde: EM = encargos
molatórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo paganento;
vP = valor da parcela a ser paga; e I = lndice de compensaÇão financeira, assim apurado: I =
(Tx + 100) + 355, sendo Tx = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na
sua fa1ta, um novo lndice adotado pelo Governo Federal quê o substitua, Na hipótese do referido
índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extioto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituiÇão, o que vier a ser determinado pela
legislaÇâo êntáo êm vigor,
22. o.DÀS SÀNçõlg ÀDMrlESrRÀrrDrS

22.1.Quen, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,

deixar de entregar ou apreseotar documentaÇão falsa exigida pa!a o certame, enaejar o
retaldamento da execuÇão de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou flaudar na execuÇão
do contrato, compoltar-se de modo inidôneo, declarar inforÍnaÇões falsas ou cometer flaude fiscal,
garantj.do o direito à ampla defesa, ficará impedido de Iicitar e contratar con a União, Estados.
Distrito Eederal ou Municlpj.os e, será descredenciado do sistema de Cadastramento Unificado de
Eornecedores SICÀF do coverno Federal e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito
FederaL ou Municlpios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
neste Edital e daa demais cominaÇÕes legais.
22.2.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigaÇões assumidas e preceitos 1egai9, sujeitará
o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penaLidades previstas nos Arts. 86 e 87,
da Lei 8.666193: a - adveltência; b - multa de mora de 0,5t (zero virgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inlcio ou na execuÇáo do
objeto ora contratado; c - muLta de 10t (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução
total ou parcial do contrato; d - s imultaneamente, qualquer das penalidades cablveis
fundamentadas na Lei. 8.666,/93 e na Lei IO.520/02.
22.3.5e o valor da nulta ou indenizaÇão devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
após a comunicaÇão ao ContrÂtado, será automaticamente descontâdo dê primêi!a parcela do
pagamento a que o Contratado vl er a fazer jus, acrescido de j uros moratórios de 1t (un por
cento) ao rnêa, ou, quando for o câso, cobrado j udicialmente
22.4.Ap6s a aplicaÇâo de quaj.squer das penalidades previstas, realiza!-se-á comunicaç
ao Cont!atado, e publicado na imprensa oficial, excluldas as penalidades de advertênc
de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punÍção, informando ainda q
será registrado e publicado no cadastro correspondente.
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23.0.DÀS DTSPOSTÇôIS GERÀrS
23.1,Da sessão pública do Pregão divutgar-se-á Ata no sistema eletrÔoico.
23.2.Neo havendo expediente ou ocollendo qualquer fato supervenj.ente quê impeça a realizaÇáo do
celtane na data marcada, a sessáo será automat j-camente transferida para o plimeiro dia útiL
subsequente, no mesmo horário anteriolmente estabelecido, desde que não haja comunicaÇão em
contrário, pelo Pregoeiro.

23.3.Todas as referênciaa de tempo no Edital, noa seus Anexos, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasilj.a - DF.
23.4.No julgamento das propostas e da habilitaÇão, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
náo alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídicà, mediante despacho
fundamentado, regj.strado em Ata e acessíve1 a todos, atribuindo-Ihes valldade e eficácia para
fins de habilitaÇão e classificaÇão.
23.5.4 honologaÇão do !esultado desta IicitaÇão nâo implicará direito à contrataÇáo.
23.6.Às normas disciplinadoras dà licitaÇão serão sempre interpretadas em favor da ampLiação da
disputa entre os interessados, desde que não conprometam o intelesse do ORC, o plincÍpio da
isonomia, a finalidade e a segulanÇa da contrataÇão.
23.?,Os licitantes assumen todos os custos de preparaÇão e apresentaÇão de suas plopostas e o
ORC não será, en nenhurn caso, responsável po! esses custos, independentenente da condução ou do
resultado do processo l lcltatório.
23.8,Para todos os efeitos, na contagen dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-á o dia do inlcio e incluj.r-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos
en dias de expediente no ORc.
23.9,O desatendimento de exigências formais não essenciais náo importará o afastâmento do
licitante, desde que seja possíve1 o aploveitarnento do ato, observados os princlpios da isonomia
e do interesse públj.co.
23.10.Em caso de divergência entre disposições do Edj.tal e de seus Ànexos ou demaig peças que
conpõem o processo, prevalecerá as do Edital.
23.11.Decai!á do direito de impugnar perante o ORC nog teflnos do presente instrumento, aquele
que, tendo-o aceitado sem objeção, venha a apresentar, depois do julganento, faLhas ou
irregularidades que o viciararn hj.pótese en que tal comunicado náo terá efeito de lecurso.
23.12.4s dúvj.das sulgidas após a aplesentação das plopostas e os casos omissos neste instrumento,
ficarâo única e exclusivamente sujeitos a interpretaÇáo do Pregoeilo, sendo facultada ao mesno
ou a autolidade superior do oRc, em qualquer fase da licitaÇão, a promoÇão de diligência, na
forma do Art. 43, §3", da Lei 8.666/93, destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.

23.13.o Edital e seus Anexos tarüén estão disponibilizados na integra no endereço eLetrônico:
https : / /www, portaldecompraspublicas. com, br; e poderão ser lidos, e quando for o caso obtidos,
nediante processo regular e observados os procedimentos definidos pelo ORC, no êndereÇo: Àv,
Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, nos horários normais de expedientei das
08:00 as 12:00 horasi mesmo endereÇo e horário nos quais os autos do processo adninistrativo
pernanecerâo com vista franqueada aos interessados.
23.14.Para dirimir eventuais contrové!sias decorrentes deste certane, excluldo qualquer outro,
ado da Paralba.
o foro competente é o da Comarca de Itabaiana,
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PROPOSTA

OOOO1/2021

PROPOSTA
REFEBENTE: PREGÃO EIaTRôNICO NO OOOO1/2021
PREFEI?URA MUNICIPÀL DE MOGEIRO - PB.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAXÀ FORNECIMENTO DE GENEROS ÀL]MENTICIOS DESTINADOS

A

MERENDA

ESCOTÂR DESTE MUNICIPIO.
PROPONENTE:
CN

PJ:

Prezados senhores,
Nos termos da
@
1

2

3

licitação en eplgrafe,

apresentamos proposta conforme abaixo:

DI

I'NIDÀDE

çúcar trltutado cle cor clara, se
ujidades, enbâlaclos en saco d
olietil.eno, dê 1 KG cada, Con padrão d
â1idade, com prazo mlnimo de vâlid
1(um ano) a contar da data da entlega.
resentar 2 anostlas na nenor embala

riginâf devidalnente ialêntificada
ótuIo, contendo todas as informaçôes
loduto de acordo con a legislaÇâ
j,gente.
À
amostra deverá
se
orles ondente ao roduto entre ue
roz parbofizado, polido, tipo 1,
ardos de 30 KG contenclo 06 (seis) UNDâdes
e 1KG cada. E[üalados em sàcos
olietifeno transparente. Prazo mÍnimo de
Iidadê 06 {seis) nesea. Àpresentàr 2
trâs nâ menoE erÍüalagen original
rótuIo,
evidâmente identificada,
ontendo todas as infotuaçôes do produt
e acordo com a legislaÇào vigente.
stra deverá ser correspondente a
roduto entre
aÍrão esPaguete com ovos, massâ sec
farinha de trlgo com ovog, embafado
m sacos de polietileno, transpaaente d
009 cada. Prazo mlnino de vafidade de
no. Apresentar 2 àmostlas

KG

OI'}IITIDÀDE PRTÇO UNIT. P8rÇO DOtÀ,.
3500

KG

3s00

IJND

600 0

ÚND

110 0

devidamente
Íüafâgem
origlnal
dentificada, com !ótuIo, contendo todà
s informaçôês do produto de acordo com a

egislaÇão vigente. À amostra deverá se
ondente ao

4

eo de soja contendo 900m1- cada. PÍez
nimo de validâde de 02 (dois anos).
esentar 2 anosEras na menor embâfâg
riginat devidamentê identificada, c
tufo, contendo todas as infornaÇões d
roduto de acordo com a legislàçã

igente.

À

âmoslrâ deverá

5e

roduto entre
al refinâdo iodado ern pacotes de 1K
ada, plazo mlnuno de validade de 01 àn
presentar 2 alnogtras na menor êmbâfa
riginal devidamente identificadâ,
ótufo, contendo todâs as i.nformaçóes
roduto de acorclo com a legislaÇà
ondente ao

igente.
orrês

À

ndente

amostla deverá

ao

roduto entr

se

XG

350

t

nagre de ?50 nl, fermentado acético e
cool e vinho brânco, em garrafà, Prazc
nimo de validade de 02 (dois anos) ,
resentar 2 amostlas nà menor eúba]ageú
iginaI devidamentê iclentificada, cor
tulo, contendo Coalas as informâÇõês do
oduto de acordo com a legislação

6

'1

I

Er gente.
amostra deverá ser
bo l!êspondente ao produto entregue,
arinha de mandiocâ tipo comum, eÍü,alagen
t: / 1KG.
lEêijão carioquinha extra tipo 1,

UND

500

200
KG

7204

KG

750

KG

200

XG

350

lêmbalagêm c/lKG.
9

10
11

t2

13

tipo 1, embâIàgem c/1KG
lPeijão ttacassar, eÍüalagem c/1Kc
lPej.jão preto extra

arlnha de trigo, sal., ferro, ácido,
t:mbâl.agem c/1 KG.
lBiscoito crean cracker, em caixas de
Fapelâo com êmbalâgens de 5009. PEazo de
lvalidâde mlnimo 1ano. Âprêsentar duâs
lanostras na menor embàIàgem originaf
lcontendo todas as infornaçôes do produto.
le anostra cleverá ser igual ào produto que
será entregue.
lEntraEo de tomate, simples, seÍ

lconse.nante", em copo de
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15

vidro de 260

pIástico,

lem cada e[üaIagem. Va.lidàde
16

contendo

i

t,ND

2000

PCT

105 00

UND

3500

I'ND

105 00

5O0g

nlnima 1 ano.

em p6 integla1 contendo
lcarrroia râtos, proteÍnas, gorcluras fibra
ferlo
e sódio,
cáfcio,
laliment ôrr
lemtal a s eDs pfásticas de 2509. Prazo de
lvalidâd e m1Âimo 1 ano. Apresentar duâs
1"."..." s na menor e[üa1agem original
Ire

5500

g

cada, Àcondicionados en caj.xas contendo
24 UNDâdes. Prazo de vafidàde minimo 1
ano, Àpresentar duas amostras na menor
lenbalâgem oEigiÂàI contendo todas as
linformações do proclulo. A àrtrostra deverá
ser igual ao procluto que será entregue.
Fl.ocos de Milho pré-cozido enriquecido
com ácido fólico e ferro em enüalàgem não
violadâ e resistentes. À embalagem deverá
conter todas as informações sobre c
produto, inclusive sobre suâ procedência,
infornaÇões nutricionais, número do lote.
validade mÍnima de 6 meses a partir dà
dâtâ da entrega, PCT com 5009,
F;atainá de soja sabor càrne texturizada,
lembalada em saco

UND

Ee

lcontend o todas as InfornaÇões do produeo

h

anost ra deverá ser

en tregue.
arne de charque,

lsera
t1

iguaf ao ploduto

que

caine alesidratada

em

KG

3000

PCT

3000

enbalagens com 5 KG. val.idade
0 dias, Contendo o carilDbo do sif.
onserva,

19

ololau, deve ser constitüÍdo de matéria
lima de boa gualidade e aPresentar
sabor,
cheiro
specto,
aracterlstico do produto. No náximo 10t
e sal, de acordo com âs nornas vigentes
alidade de 6 meses a 1 ano, com o
egistro da data de validade no rótulo
ac con L00g
aldo de galiDha ou cârne, constituído
asicamente de carnê de gêlinha ou calne
sa],
ovina desidratada, liofifizado
do de milho, gordura vegetal,
ondimentos, podendo conte! corântes
presentando-se rnatéria terrosa, Larvas e
etritos, em eÍibalagem metalizadâ, termo
soldáve1, resisteote e atóxica corl
âIidade de L2 meses. Peso âproximado de

20

Eondinento nListo, deve ser constítuldo de

18

Cartê1â

50

09.

2r
22

lnatéria prima de boà qualidacle e
pr esentar aspecto, cor, cheiro e sabor,
acterlstico do produto. vafidede de 6
meses a 1 ano, com o regi.stro dâ data de
validade no rótuIo, P acote con 1009.

mã o

de ÍLilho,

não contém gfutem,

UND

3000

UND

10 00

UND

10 000

lemla rgâg en c/5009,

iscoito Maria: Earinha cle trigo, aÇúcar,
F
hidrogenada, alnido de
tg ordura vegetaf,

milho e saI. Contém: aroma artificial para
biscoito t.ipo Maria e êstabilizante

Lecitinâ

EmbaLagen
23

dê soja, contêm glutem.
plástica con 4009.

Café no1do, erüaLagem c/2509

UND

150 0

Doce

UND

700

UND

1250

KG

8000

UND

2500

UND

400

de goiaba/banàna c/6009r, polpâ de
frutas ou frutas t!Ítuladas e aÇúcar,

25

26

2'l

2B

Margarina vegetaL em óIeo vegetaJ.,
IÍquido e hidlogenàdo, água, saf (39),
leite em pó desnatado ou soro de leite er
pó estabilizado, erDbôLagem c/5009.
Erango sem pescoço, sen niúdo, congeLado
e sem tempero. Àpresentando peso nédio de
3 a 4 KG. o fornecedor dêverá apresenta!
o comprovante de inspeção da vigiláncia
sanitária focal.
Àchocolatado en pó vitaninado composiÇão
ml-nima de 50* dê cacau em pó, lêcitina de
sojâ e estabilizônte. Validâde ,nlnina de
seis meses a partir cla data ale entrega.
Enbalagens de 2009. À embalagem deverá
conter todos os dados dê identificaÇào,
procedência.
Suco concentrado sabor caju e/ou goiâbê,
em ehbâlagem de vidro contendo 500m1 càdà.
Acondicionados em caixas de papelão,

contendo L2 IJNDacIes. Prazo mlnimo

de

Polpa de frutâs selecionada e livre

de

vâ1idâde 2 ânos. Àpresentar duas arostras
da menos enbâlagen, contendo todas as
informaÇões do produto e datá dê validade.
29

À

de 1

KG

3500

Lt

2500

KG

300

cx

1?0

PCT

150

KG deve
coôCe! a validàde de no mÍnimo 6 meses a
1 ano, com os .regÍstros obrigatórios do
órgão competente, Devêrá ser transportado

contamj.naÇão.

embafegem

em côixas de isopor. Saboles: câjá,

30

maracujá, acerola, goiôba e caju.
Bebida Láctea sabor rnorango: contém

leite

pàsteurizado desnalado, soro de leite,
açúcar, preparo de morango (açúcar, água,

pofpa dê morango sem semente, a.ÍLido, aroma

3L

idêntico ao natural de morango,
espersanta carragena, corante artificj.aL
vermelho, azarrubina, conservante,
sorbato de potássio, acidulante. Ácido
gordura vegetsâI, amido
cltrico,
modiflcado, esperssantê (gelatina e
ca!ragena) e fernento Lácteo. Embà1agem
plástica com 1 Iitro,
Àrroz Branco Tipo 1, subgrupo Polido,
CIasse Longo Fj.no. Produto com qualialâde

Po]ido
e saboÍ tradicional
NaturâlÍnente a água (water Polisch). Nào
utiliza nenhum àditivo qulnico. Pacote _
2 e 5 xc (pIástico de polietileno) câpa
fardo, pIástico de pelj,etiieno. validade
de 12 meses amâzenado
arejado.
32

em

àrbiente seco

e

ItIâEsa de Aveia em Flocos Einos 2009:

Íngredientes: aveia lamlnaalâ em f]ocos
finos. À],ÉRGICOS: CONTÉM ÀVEIA. PODE
TRIGO, CENTEIO. CEVADA, À}!ÊNDOÀ,
AMENDOIM, CÀSTÀNHÀ DE CÀJU, CASTANHADoPAú, ÀVEI,Ã, MÀCADÂ.I'IIÀ, NOZ, P8CÃ,
PISTACHE, PINOU, CASTÀNHÀS E SOJA. CONTÉI'I
CONTER

GLÚTEN. Fonte de

fibrasr

Eonte

de

Í.\

magnésio,
33

Milho de Munquzá 5009 ou caniica de nilho
são grãos ou pedaços de grãos de milho
(zea nays L. ) que apresentan ausêncra
parcial ou total do gérmen, em presenÇa
dê escarificação mecânica ou mênual
(desgerminaÇão). O Produto deverá estar
de acordo con â fegislaÇão viqente,
especiafmente a Portaria n' 109, de 24 dê

fevereiro de 1989 do Ministério

34

\.À/

da

Àg!icu1!ura,
Bandeja de ovo de gafinha deverá sêr de
coloraÇão branca, lananho médj.o, com a
cascâ limpa, integra (sen rachaduras) e
sem deformaÇão. Deve atender as
fegislaÇôes em vigor especialmente â
DECRETo n" 56,585 de 20 de julho de 1965
Pubficado D.o.u de 22/01/1965.

BDJ

350

35

36
31
38

pronto p/carne e frango 609:
ngredientes: saI, colorlfico, alho*,
ebola*, orégano*, salsa*, fouror,
ondimentos p.reparâdos de alho e dê
ebofa, realÇadores de sabor glutallato
sódico, inosinato dissódico ê
anilato dissódico. ÀIÉRGIcos: contéÍr
rivâdos de soja. Pode conter trigo,
ernpero

eite, cevada e ovo. Contén g]úten.
Farne bovinà resfriada coxão mole c/Osso
lcarne bovina resflláda coxâo nolê S/osso

arne bovina noida resfli.ôda enbalagens

t: ontendo
39

't0
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2500

KG

2

XG

000
2'100

500q

eito de frângo resfliado
lP

e[üalageri

2000

lc ontendo 1KG
40
41

42
43

obrecoxâ dê franqo reafriada erúalageltl
i: ontendo 1KG
lcereal Nutrilon elüalagem contendo 2309

Tradicional càixà contendo 2o0g
lsardinha em lata efiüa].agen qontenq.l?lg
lcremogena
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PRAZO DE ENTREGA:

coNDÍÇÕEs DE PAGAMENTo:
VÀLIDADE DESTA PROPOSTA:

Dados bancários do ploponenLe para

fins de pagamento:

Banco:

Conta:

Local e Data,

NOME,/CPF/ÀSSINATURÃ

Representante }egal do proponente,
oBsERvÀÇÀOi

â proposta deve!á ser efaborada

em

papef tiÍürado do proponente
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ

NICÍPÀ! DE IOGEIRO
COMISSÂO PERT4NENTE DE LICIIAÇÃO
PREETIÍI RÀ !.lt

ÀNEXO

r -

PREGãO EI.ETRôNICO

TERMO DE REEERÊNCIÀ

.

N"

OOOO1/2021

ESPECIEICÀÇÔES

1.0. DO OBJETO

l.L.constitui objeto desta licitaÇão:

coNTRÀTAÇAo

DE

EMPRESA pARÀ FoRNECTMENTo

ALIMENTICIOS DESTINÀDOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

DE

GENERoS

2.0.DÀ JOSTTTICÀIwA
2,1-.4 contrataÇão acima descrita, que será processada nos ternos deste instrunento convoÇatórj.o,
especifj.caÇôes técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: Pela necessj.dade da devida efetivaÇão de compra para supri! demanda especifica CONTRÀTÀÇÃO DE EMPRESA PARÀ FORNECIMENTO DE GENEROS ÀLIMENTICIOS DESTINÀDOS A MERENDÀ ESCOIÀR
DESTE MUNICIPIO - considerada oportuna e imprescindlvel, ben como relevante medida de intelesse
púbIico; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoÇão de
atividades pertinentes, visando à maxj.mizaÇão dos recursos em relaÇão aos objetivos programados,
observadas as diretlizes e metás definidas nas fêrramentas de planejamento aprovadas.
2.2.4s ca!acte!lsticas e especificaçóes do objeto ora Iicitado são:
ctDrco
1

2

3

4

5

Dr ScRrrínrÀÇÀo

Àçúcar trlturado de cor clara, sem sujidades, enbalados em saco de
polietileno, de 1 KG cadà. Com pâdrão de qualidade, com plazo mlnino de
validade 1(um âno) a contar da data da entrega. ÀpresentaE 2 amostràs na
menor embalagem original devj.dàmente identificadâ com rótuIo, contendo todas
as infolrnaÇões do produto de acorclo com a legi.sIação vigente, À amostra
deverá ser correspondentê ao produto entregue,
Àrroz perbolizedo, pofido, tipo 1, em fardog dê 30 KG contendo 06 (seis)
UNDades de 1 XG cada. Enüalados em sacos de pofietifeno transpârente. Prazo
mínimo de validade 06(seis) neses. Àpresentar 2 ômostras na menor enbalagen
originâI devidamente identificadâ, com rótulo, conteado todas as informaÇôes
do produto de acordo com a legÍsIação vigente. A amostra devêrá ser
coraespondente ao produto entregue.
ItIacalrâo espaguete com ovos, massa seca de farinha de trigo con ovos,
e[üalados em sacos de polieti],eno, transparente de 5009 cada. Prazo núnimo
de váLidâde de 1ano, Àpaêsentâr 2 anostrôs na menor embalâgên oliginal

devidanente identificada, com rótuIo, contendo todas as informações do
produto de âcordo com a .LêgiE1aÇão vigente. À amostrâ alevelá se!
corrêspondente ao produto entregue.
Ófeo de soja contendo 9O0nI cada. Prazo mínino de vêlidâde dê 02 (dois anos) ,
Apresentar 2 amostras na mênor embalagem originel devidanente idêntificâda,
com rótulo, contendo todas as informaçôes do Proah.lto de acordo con a
legis]açào vigente. À amostra cleverá ser correspondente ao produto entregue,
Sa1 refinado iodado êm pacotes de 1 KG cada, plazo nlnimo de validade de 01
ano apresentar 2 ômostras na mênor etrüalagem original devidamente
idêntificâda, com lótufo, contendo todas as informaÇôes do produtô de ecordo
coln a IegisLaÇão vigente. À ê$ostEâ deverá ser correspondente ao produto

I,IÍIDTDE

3500
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3s0 0

ÚND

6000

UND

1100

(-\
KG

\§

entregue.
6

1
8

9

10
11

r2

-tl

ginagle de 750 mI fêrmentado acético e áIcool e vinho baanco, en gaalafa,
Prazo mlnimo de validade de 02 (dois anos). Àpresentar 2 amostras na meno!
enüafagem original devidamente identificada, com rótu1o, contêndo todas as
infornâções do produto de acordo com a legisfaÇào vIgehCe. À amostrà cleverá
sêa colrespondente ao produto entlegue.
Farinha de mandioca tipo comum, eÍüalagem c/1KG.
Eeijão carioquinhâ extra tipo 1, eIIüalagen c/lXG.

Eeijão preto extra tipo 1, embalagem c/1KG
Eeijão Macassar, e!üalagem c/lKG
Earinha de tligo, sâ1, fêrro, ácido, e balagem c71 NG.
Biscoito creám crackêr, em caixas de Papelão com eÍüâIâgens de 5009. Prazo
de validade nloimo 1ano, Àptesêntâr duas àrnostraa nâ nenol elúalagem
oliginal contendo todas as informações do Produto. À elno§tra deverá ser iguâL
ao produto que 9erá entregue
Extrêto de tothate, simpfes, sen conselvantes, ên coPo de vidro de 260 g cada,
Àcondici.onados em caixâs contendo 24 uNDades. Prâzo de validade nÍnino 1
ano, Àpleseôtar duas ânlostras na menor enibalagem original contendo todas as
informaÇôês alo P.roduto. À amostra develá ser igual ao Ploduto qlte será
entregue.
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2000

350

14

de Milho pré-cozido enriquêcido com ácido fólico e fer!o em enbalâg
ão violada e lêsistentes. A embalagem deverá conter todas as informaÇõe
obre o produto, inclusive sobre sue ptocedência, informaÇóes nutricionals,
úmero do Lote. Vafidacle mlnima de 6 meses a parelr dâ data da entrega. pC
1 ocos

PCT

10500

s00

15

16

l'7
18

19

20

rotelna de soja sabor carne texturizada, eÍüafada em sâco pLáslico, contendo
UND
t; 009 en cada embalagem, vâIldade mÍnina L
ite em pó iôtegral contendo carboidratos, proteÍnas, gorduras flbr
UND
fimentàr, cáIcio, ferro e sódio. Embalagens p_lástj.cas de 2509. prazo de
alidâde nlnino 1 àno. ÀpreseÀtar duas amostras na mêno! emba.Lagên origina
oDtendo todàs âs Informâções do produto. À amostra deverá ser igua]- a
roduto
será entregue,
t^ arne de chalquê, carne desidratada em consêEva, e[üa]agens com 5 KG.
KG
l" alidade 60 dias. Contendo o cârimbo do sif.
olorau, deve se! constituldo de tnatérj.a prima de boa qualidade e apresenta
PCT
spêcto, cor, cheiro e sabo!, caracterlstico do ploduCo. No máximo Lot d
aI, de âcordo con âs nonüts vigenees. validadê de 6 meses a 1ano, com
istro da data de vàfidàde no rótuLo, Pac com I00
lcà.Ido de galinha ou carne, constituido basicamente de carne de 9a11nhâ ou Cartefa
lcarne bovina desidratacla, liofilizado saf, amido de rlilho, goldura vegetal,
Icondimenlos, podendo cont er corantes apresentàndo-se matéria terrogà, farvâs
h detritos, em ênbàIâgem netalizada, termo sofdáveI, resj.stente e aCóxicá
hom vafidade cle 12 meses. Peso apEoxj.mado de 609.
gND
lcondimento ÍListo. deve se! constituldo de natéEi-a prima de boa qua.Iidade e
lapresentar aspect o, cor, cheiro e sabor, caraceêrisEico do produto, Validade
lde6mesesâlân o, com o registro da data de valiclade no rótu]o, pacote cor

3500
1050 0

3000
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000

50

3

000

lrooq.
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22

23
24

25

nifho, não contém glutem, enüaIgâgen c/5OOg,
biscoito Mâ-ri a: Párinha de trigo, açúcàr, goEdura vegetal, hidrogenada, anido
he nr.ilho e sal. contérD: aronâ artificial
pâra biscoito tipo Ma-ria e
les tâbilizânte lecitina de soja, contem glutem, Elrüalagen plástica con 4009.
bafé Ínoido, etobalagem c/250q.
lDocê de goiaba/banana c/6OOg, polpa de flutas ou frutâs tEituraclas e aÇúcar.
arqarinâ vegetâI em óleo vegetâL, Llquido e hidrogenado, água, sal (3t),
H eite em pó desnatado ou soro de leitê ên pó estabilizado, embalagem c/5009.
lErango sem pêscoÇo, sem miúdo, congefedo e sem tenpero, Àpresentando peso
FnÉdio de 3 a 4 KG. O fo.rnecedor cleverá âpresentar o coÍrprovante de inspeção
llrlddo de

viqilância

tária 1oca1.
pó vitanlinado conposição mlnj.ma de 508 de cacau em pó,
llecitina de soja e estabili.zante. validade nÍnj.na de seis meses a partir da
lda

2'1

lÀchocolatado

29
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em

ldàtà de eÂtregâ. Enbalagens de 2009. À enbalagem deverá conter todos os
28

UND
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2500
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400

dados

he identificâÇào, procedênciâ.
lsuco concentrâclo sabor câju e/ou goiaba, em embaLagem de vidlo conCendo 500m1
lcada. Àcondicionados en câixas de papelão, contendo 12 UNDades. Prazo mlnimo
lde validade 2 ânos. Àpresental duas amostras da menos embalagem, contenclo
tlodas às infornàções do produto e data de validade.
IPoIpa de flutas selecionada e livre de contaminaÇão, A eÍüalagen de 1KG
ldeve conter a validade de no nÍnimo 6 meses a 1 áno, com os regj,stros
bbÍigôtórios do ór9ão conpetente. Deverá ser transportado em caixas de
lisopor, sabores: câjá, maracujá, acerola, goiaba e caju,
pasteurizado desnâtado, soro de
lBebida Lácteâ sabor morangoi Contém feite
feite, aÇúca!, preparo de morango (aÇúcàr, água, pol,pa de morângo ser
semente, êmido, aronrã idêntico ao naturáI ale molaDgo, espersànta carragena,
Eorante àrtificial vermêLho, azârrubina, conservante, sorbato de Potássio,
[acidufânle, Ácido cttrico, goldura vegetaI, arlido modificado, esperssante
(qe.Iatina ê carragena) e fermento fácteo. tuüalagem plástica con 1 lj.tro.
lÀrroz Branco Tipo 1, Subglupo Po1ido, C]asse Longo Fino. ProduCo cor
lqualid ade e sabor tradicionaf. Polido Naturâlnente a água (water Polisch)
I ltao utiliza nenhum âditivo qulmico. Pacote
2 e 5 KG (pIástico de
boliet ileno) capa Íârdo, plástico de pe.!l.etiieno. vàlidade de 12 neses
la rmaze nado en ambiente seco e arejado.
ssa de Avej.a em Elocos Finos 2009: Ingredientes: aveia laninada em flocos
fiÂos. ÀLÉRGIcos: coNTÉM AVEIA. PODE CONTER TR]GO, CENTEIo. cEvÀDÀ, ÀMÊNDoÀ,

XG
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DOIM, CASTÀNHÀ DE CÀ\'U, CÀSTÀNTIA.DOPAú, AVEI,À, MACÀDÂMIÀ, NOZ, PECA,
prsTÀcHE, prNou, cAsrÀNHÀs E soJÀ. coNTÉM GLÚTEN. F'onte de flbras* Fonte de

gnésio

33

34

EitÉó de Munguzá 5oog ou canjica de miLho eão gràos ou pedaços de gràos de
lr.itno (zea mays L,) que aplesentam âuaência Parcial ou total do gérmen, en
bresenÇa de escarificaçâo mecânlca ou nanual (de ggerÍnlnâÇão ) , O produto
ldeverá estar de acordo com a legislàÇão vigente, especiafmente a Portaria no
1109, de 24 de fevereiro de 1989 do Minj.stélio da Àglicultura.
Fanaejade ovo de gallnha deverá ser de coloraÇào branca, tamanho médio, coll1
la casca.Iimpâ, integla (sên râchadurâs) e sem dêfornaÇào. Deve atender as
heqislaÇôes en vigor especiâlmente â DECRETo n' 56.585 de 20 de iulho de
h965 Publtcado D,o.u de

35

36

-J?
38

22/0'7 /1965.

ero pronto p/carne e frango 609: Ingredlentes: saf, coforlfico, alho*,
bofa*, orégano*, Eâfsâr, 1ouro1. côndlmenlos preparados de alho e de
ebo.Ia, realçadores de sabor glutamato monoêsódico, inoslnato dissódico e
uânilato dissódico. ÀLÉRGICoS: contém derlvados de sojâ. Pode conte! trigo,
eite, cevada e ovo. Contém gfútên.
barne bovina resfriâda coxão mote c/osso
--Eãrne bo'/nra resfriãaa êóiào more s/osso
lcarne bovina moldâ resfriada e[üalagens contendo 5009

KG
KG
KG

2500
2000
2104

lPeito de frango resfriado eribalaqeto contendo 1KG
lsobrecoxa de flango resfriâda embalâgem contendo
lceleal Nutrilon eÍüalagem contendo 23Og
premogena Tradicional caixa contendo 2OOg
lsardinha em lata embalagem contendol259

39
40
47
42

43

1KG

3.0.DÀS OBRrGÀÇõBS oO CO*rnerÀI{ts
3.1.Efetuar o pagamento reIâtivo ao objeto contratado efetivamente
cláusulas do lespectivo contrato ou outros instrumentos hábeis.

rG

200 0

KG

UND

1000
1000
700

UND

5500

UND

lealizado, de acordo

com as

execução do objeto da
3 ,2 . Proporcionar ao Contratado todos os meios necessá!ios para a fiel
presente contrataÇâo, nos teEnos do correspondente j.nstlumento de ajuste.
3.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontlada quanto à qualidade dos
plodutos ou serviÇos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizaçâo, o que não exime o Contratado
de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais,
3.4.Outras obrigações estabelecidas e reLacionadas na Minuta do Contrato - Anexo III.

{.0 . DÀS OBRIGAçóES DO CO!tTB,ATÀI'O
A'I .Responsabilizar-se por todos os ônus e ob!igaÇóes concelnentes à ]egislaÇão fiscal, civi1,
tri butária e crabalhista, bem como po! todas as despesaa e compromissos assumidoa, a qualquer
rÍt ulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execuÇão do objeto contratado.
4.2 .substituir, arcando com as despesas decollentes, os materiaig ou serviços que aplesentarem
defeitos, alteraÇões, impelfej.çôes ou quaisquer irreqularidades discrepantes às exÍgências do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente apóg o recebimento ou pagamento.
4.3.Não transferir a outrem, no todo ou en parte, o objeto da contrataÇão, salvo mediante prévia
e expressa autorizaÇão do Contratante.
4.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitaÇão e qualificaÇão exigidas no
respectivo processo licitatório, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos
necessários, sempre que solicltado,l.5.Enitir Nota Eiscal correspondente à sede ou filiaI da empresa que efeti-vamente participou
do certaÍne e consequentenente apresentou a docrmentaÇâo exigida na fase de habilitaÇão.
4,6.Executar todas as obrigaÇóês assumidas sêmpre com observâocia a mêIhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especlficaÇÕes técnicas
correspondentes ,
4.?.Outras obrigaÇões estabelecidas e relacionêdas na Minuta do Contrato

-

Anexo

IIf.

PB,ÀZO E DÀ IrIdNCIÀ
5.L.O prazo máxino de entrega do obieto da contrataÇão, que admite prollogaÇão nas condiÇões e
hipóteses previstas no Art. 57, §1', da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será conaiderado
da êmissáo do Pedido de Compra:
Entrega: Ímediata,
5.2,4 vigência do respectivo contrato será deterrninada: até o final do exerclcio financeiro de
2021, considerado da data de sua assinatura

s.O.DO

6.0 .DO REÀi'USIÀ!{ENAO
6.1 .os preÇos contratados são fixos e irreajustáveis no prazô dê ujn ano.
6.2 .Dentro do prazo de vigência do contrato e Ínediante solicitaÇão do Contratado, os preÇos
pod eráo sofrer reajusEe apóa o interregno dê um ano, na mesna proporÇão da variaÇão velificada
no IpcÀ-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de aplesentação da respectiva ploposta,
lusivamente para as obrigaÇóes inicj.adas e concLuldas após a ocor!ência da anualldade.
rtir
6.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno nínimo de un ano será contâdo a
reaiuste.
do
úItimo
dos efej.tos financeiros
6.4 .No caso de atraso ou não divulgaçáo do indice de reajustamento, o Contratante pag T a
Con tratado a importância calcLllada pela últj.ma vari aÇáo conhecida, I iquidando a di re Ç
cor respondente tão Logo seja divutgado o lndice definitivÔ' Ei.ca o Contratado obri d
apr esentar meÍnóri a de cálcuIo referente ao reajustamento de preÇ os do valor remanescente, s
que

este ocorrer,

6.5 .Nas a feriÇÕes finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatorianente, o defin
6.6 , Caso o lndice estabelecido p ara reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer fÔrrn a nâo
será adotado, ên subsLitulÇão, o que vier a ser deterninado pela
pos sa nais se! u tilizado,
1eg islaÇão então en vigor.
6.'l .Na àusência de previsão IegâI quanto ao índice substituto, as partes elege!ão novo indi. cê
ofi cia1, pala reajustamento do preÇo do valor lemanescente. por meio de termo aditivo.
6.8 ,O reajuste poderá ser realizado por apostilanento,
7. O. DO PÀGN{ENTO

7,1.O pagamento será realizado mediante processo legular e en obselvância às normas e
proceaimeítos adotados pelo oRc, da seguinte maneira: Parâ ocorrer no plazo de trinta dias,
contados do periodo de adimPfemento.
?.2,O deseÍnb;Iso máxino do periodo, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de
acoldo com o cronograna aplovado, quando for o caso, e semPre em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.
z.3.ttenhum vafor será pago ao contratado enquanto pendente de LiquidaÇão qualquer obrigaÇão
a qual poderá ser
financeira que lhe for inposta, en viltudê de Penalidade ou inadinplência,
compengada com o pagamento pendente, sem que isso gere dlrêito a acréscimo de qualque! natureza.

8.0.DÀ COMPRO çÀO DE EXECT çÃO E RECEBT!.|ENTO DO OBJEIO
8,1.Executada a presente contrataÇão e observadas as condições de adinplernento das obrigaÇões
pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo ORC obedecerão, conforme o
caso, às disposiÇões dos Arts. 73 a 16, da Lei- 8.666193.
g.O.DOS PROCEDTUENTOS DE FÍSCÀIIZÀç.ãO E

GERTNCTÀI@NTO

9.L.Serâo designados pelo contratantê rêpresentantes com atribui-Çóes de Gestor e Fiscal do
contrato, Dos teflnos da noma vigente, especialmênte para aconpanhar e fiscalizar â sua execução,
respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsidio de peatinentes
a essas atribuiÇões.
IO.O.DÀS SANçóES

ÀDMrNr SrRÀrr\rÀS

10.1.Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar dê entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execuÇão de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de nodo inidôneo, declarar informaÇõês fêIsas ou cometer fraudê fiscal,
garantido o direito à ampla defesa, ficará inpedido de licitar e contratar com a União, Estados,
Distrlto Federal ou Municlpios e, será descredenciado do Sistema de Cadastlarnento Unificado de
Fornecedores SICAE do Governo Federal e de sistemâs senelhantes mantidos por Estados, Distrito
Eederal ou Municipios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
neste Edital e das denais coninaÇÕes legais.
10.2,A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigaçôes assumidas e prêcêitos legais, sujeitará
o Contratado, garaÂtida a prévia defêsa, às seguintes penalidadês previstas nos Àrts. 86 e 87,
da Lei 8,666193: a - advertência; b - Ínulta de mora de 0,58 (zero vírgula cinco por cento)
aplicada sobre o valo! do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execuÇão do
objeto ora contratado; c - multa de 10E (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecuÇão
total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades cabiveis
fundamentadas na Lei 8.666193 e na Lei 70.520/02.
10.3,se o valor da multa ou indenizaÇão devida náo for recolhido no plazo de 15 (quinze) dias
após a comunicaÇão ao Contratado, será autonaticamente descontado da primeira parcela do
paganento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1t (um por
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judiciafnente.
10.4.Após a aplicaÇão de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicaÇão escrita
ao Contratado, ê publicado na imprensa oÍiciaf, excluidas as pênalidades de advertência e multa
de mora quando for o caso, constando o fuodamento legal da puniÇão, informãndo ainda que o falo
será registrado e publicado no cadastro correspondente.
11. O.DÀ COI'íPENSÀçÃO FrlrÀNCETRA

11.1.Nos casos de eventuais atrasos de paganento nos termos deste instrumento, e deade que o
Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensaÇáo
financeira, devida desde a data limite fixada para o paganento até a data correspondente ao
efêtivo pagamento da parcela. os êncargos rnoratórios dêvidos em razão do atraso no pagamento
serão calculados com utilizaÇão da seguinte fórmula: EM = N x vP x r, onde: EM = encargos
moratóri-os; N = número de dias entre a data prevista para o pâgamênto ê a do efetivo pagamento;
vp: valor da parcela a ser paga; e 1: índicê de compensação financeira, assim apurado: I =
(TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acunulado nos úftimos doze neaes ou, Da
sua fa.l-ta, um novo índice adotado pelo coverno Federal quê o substitua. Na hipótesê do referido
lndice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mals ser utifizado, será adotado, em substituiÇão, o que vier a ser determinado pela
legislaÇão então em vigor.
12.o.DO }ODELO DE PROPOSTÀ
1-2.1.É parte inteqrante deste Termo de Referência o modelo de proposta correspondente. podendo
o ]icitante utiliza-lo como referência - Anexo 01.
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MARIÀ DE FATIMÃ
SECRETÁRIÀ
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ILVEIRÂ

'v'
ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ

PREETITI'RÀ MI'NTCTPÀI DE I.OGEIRO
coMrssÃo PEBTaNENÍE DE LrCrrÀÇÀO

ÀllExo

rr -

pREGÃo ET.EERôNrco

TODELO DE DECIÀRÀÇÃO

-

N" 00001/2021

nâo possuir no quadro societário servidor do

ORC

REEEREIITE: PREGÀO ET.ETRôNICO NC OOOO1/2021
PREFEITUBÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO - PB.
PROPONENTE

CNP.'

1.0 - DECLARÀÇÃO de que náo possui no quadro societário, servidor público da ativa do
realizador do certame ou de quaLquer entidade a ele vinculada.

órgão

o proponente acima qualificado declara não possuir em seu quadro societário e de funcionálios,
qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado desta Prefeitura Municipal de Mogej,ro,
como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funÇôes técnicas,
gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.
Local e Data.

NOME,/CPE/ASS INATURÀ

Representante legal do proponente.
OBSERVÀÇÃO:

a dêc]araÇão deverá ser elaborada en PaPef timbrado do Proponente

!-"
ESTÀT'O DÀ PÀRÀÍBÀ
ITT'N,A MT'NÍCIPÀT DE }OGEIRO
COMISSÃO PERIAÀENIE DE LICITÀçáO
PRE I'E

ÀNEXO

ITI

MINUTA

PREGÂO EI.ETRôNICO

N"

OOOO1/2021

DO CONTRÀTO

CONTR,ÀIO

No: ..../...-CPL
TERI4O DE CONTRATO OUE ENTRE SI CELEBRÀM A PREPEITURÀ MUNICIPAI DE
MOGEIRO E
PA.RA FORNECIT4ENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NA FORMÀ ABAIXO

Pelo presente j.nstrumento de contrato, de um lado plefej.tura Municipal de Mogeiro - Av.
Presidente João Pessoa, 47 - Centlo - Mogeiro - PB, CNPJ no 08.866,501/0001-6?, neste ato
replesentÀda pelo Prefeito Antonio José Ferreila, Brasileiro. Casado, Emplesalio, residente e
dornj.cj.Iiado na Sitj-o Pintado de Cima, 138 - Àrea Ru!a1 - Mogeilo - pB, CpE no 840.199.644-91,
Carteira de Identidade n' 3360I18 SSPPA, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado
,, CNP.I n'
neste ato lepresentado
por .... residente e domiclLi.ado Dà ,,,,,
CPF no ,
Carteira de Identidade Do ...., doravante sinplêsmente CONTRÀTADO, decidiram
as partes contratantes agsj.nar o presente contrato, o qual se rege!á pelas cláusulas
seguintes:

e condiÇões

pRrr.{E rRÀ - Dos FIrNDâtrlENtog :
Est.ê contrato decorre da IicitaÇão modalidade Pregão Eletrônico no 00001/2021, processadê nos
termos da Decreto Eederal no 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e legislaÇão pertinênte,
consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

cúugul.À

- DO OBJETO:
o presente contrato tem por objeto:
CIÁT'SUÍ.À SEGÚNDÀ

AIIMENTICIOS DESTÍNADOS À

coNTRATAÇÃo

DE

EMPRESA PA-RÂ FORNECIMENTO

DE

GENEROS

MERENDÀ ESCOLÀR DESTE MUNTCIPIO.

O fornecimento deverá ser executado rigorosÀmênte de acordo com aa condiÇões explessas Deste

instrumento, proposta apresentada. especificaÇôes técnicas cor!espondentes, processo de
Iici.taÇão modal.idade Pregão Eletrônico n' 00001/2021 e instruÇÕes do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo partes inteqrantes do presente contrato, independente de transcriÇão; e
será rêalizado na forma parcelada

-

\aróR E pREços:
o valor total deste contrato, a base do pleÇo ploposto, é de
cüíugur.À TERcErnÀ

Do

R§

cúugur.À euÀRrÀ - Do REÀ,JugrÀMENro:
Os preÇos contratados são fixos e irleajustáveis no prazo de un ano.
erâo
Dentro do prazo de vigêDcia do contrato e mediante solicitaÇáo do Contratado, os preÇos
sofrer reajuste após o interregno de um ano, na neama proporÇão da variação verificada no IPCAIBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentaÇão da lespectiva proposta, excLusivamente
para as obrigaÇÕes iniciadas e concluldaa após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mlniÍno de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do últino leajuste.
No caso de atraso ou não divulgaÇão do lndice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado
a importâncla calculada pela ú1tima variaÇâo conhecida, liquidando a di.ferença correspondente
tão logo seja divulgado o lndice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de
cáIcu.Io referente ao reajustamento de preÇos do valor lemanescente, sempre que este ocorrer.
Nas aferiÇões finais, o índice utilizado para reajustê será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o lndice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituiÇão, o que vier a ser determj.nado pela legislaÇão
então em vigor.
Na ausência de previsão fegal quanto ao Índice substituto, as partes elegerão novo lndice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
o reajuste pode!á ser realizado por apostilamento,
cTÁUsuI.A QUINTÀ

-

DÀ DOIÀÇÃO:

Àa despesas correrão por conta da seguinte dotaÇão, constante do orÇamento vigente:
Recursos P!óprios do Municlpio de Mogeiro: LEI MUNICIPAI 340/2020 02.030 SEC. DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, ESP, LÀZER E TURISMO O2O3O .72 . 122 .20 O 6 . 2 9 4 8 MANUTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULT, ESP,

LAZER

E

TURISM 02030.12.306.7002.2012 DISTRIBUIÇÃO DE REEErÇÕES

3.3.90.30.00.00 111
CIÁUSUI.A 9EXIÀ

-

MATERTAT DE CONSUMO 000191

3.3.90.30.00.00

DA MERENDA ESCOIÀR OOO19O
722 MÀTERIAI DE CONSUüO

DO PÀG'IMENAO:

Contratante, mediante processo regular, da seguinte
maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adinplemento.
O pagamento será efetuado na Tesouraria do

cr,ássul.À sÉrD,rÀ - Do pRÀzo E DÀ vrcúNcrÀ:
O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogaÇão nas condiÇões e
hipóteses previstas no Art. 5?, § 1o, da Lei 8.666/93, está abaixo indicado ê será conside!ado
da eni-ssâo do Pedido de Compra:

a - Entrega: Inediata,
À vigência do presente contrato será deterninada: até o final do exerclcio financeiro de
considerada da data de sua assinatura.

20211

cússu.À orrÀ\rÀ - DÀs oBRrcÀçõEg Do corrrnlTÀl{TE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as
respectivas cláusulas do presente contlato;
b - Propolcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer ilregularidade encontrada quanto à qualidade de produto
fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar representantes com atribuiÇões de Gestor e Ej.scal deste contrato, nos ternos da
norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execuÇáo. respectivamerlte,
permitida a contrataÇão de terceiros para assistência e subsldio de informaÇões pertinentes a
essas atribuiçÕes,

cLriusulÀ NolrÀ - DÀs oBRrcÀçõEs Do coNTRÀrÀrro:
a - Executar devidamente o fornecimento dêscrito na Cláusula colrespondente do presente contrato,
dentro dos melhorea parâmetlos de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada
ao objeto contratual, com observáncia àos prazos estipulados;
b - Responsabilj. z a r- se por todos os ônus e obrigações concelnentes à legislaÇão fÍscaI, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
título, perante seus fornecedores ou terceilos ern razão da execuÇão do objeto contratado;
c - Mante! preposto capacitado e idôneo, aceito pel-o Contratante, quando da execução do contrato,
que o represente Íntegrafmente em todos os seus atoa;
d - PerÍnitir e facilitar a fiscalizaÇão do Contratante dêvêndo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;
e - Será responsável pelos danos causados diretanente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na êxecuçáo do contrato, não excluindo ou leduzindo essa responsabilidade
a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessadoi
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou en parte, o objeto deste instrumento, sem
o conhecimento e a devida autorizaÇão êxpressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do conLrato, em compatibi.l j.dade con as obrigaÇões assumidas,
todas as condiÇões de habilitaçáo e qualificaÇão exigidas no lespectivo processo licitatório,
apresenEando ao Contratante os documentos necessários, gempre que solicitado,
crÁusur.A DÉcDa

-

DÀ Àr.rERàÇÃo

E REgcÍs.ão:

ante
Este contrato poderá ser alterêdo corn a devida justificativa, unilateralnente pelo c
1e o
ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art, 65 e será rescindido,
direito, conforme o disposto nos Arts. 'l'7, 18 e 79, todos da Lei 8.666,/93.
ou
o Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesrnas condiçÕes contratuais, os acrésc
I
supressões que se fizeren nas complas, até o respectivo linite fixado no Art, 65, S L'
ões
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o ]inite estabelecido, salvo as sup
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.
crÁrsur.À oúcu'n pnnctna - Do RECEBDTÍENTo:
Executado o presente contrato e observadas as condiçÕes de adimplemento das obrigaçóes pactuadas,
os procedimentos e prazos para recebêr o seu objeto pelo Contratante obêdecerão, conforne o
caso, às disposições dos Arts. '13 a'16, da Lei 8.666193.
crássur.e DÉcD,D. sEculoà

-

Dâs pENÀrrDÀDEs:

deixar de cumprir as obrlgaÇÕes assumidas e preceitos legais, sujej.tará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Àrts. 86 e 8?, da
LeL 8.666/93't a - adverEência; b - multa de nora de 0,5t (zero vírgu.Ia cinco por cento) aplicada
sobre o vaLor do contrato por dia de atraso na entrega, no inlcio ou na execução do objeto ora
contratado; c - nulta de 10t (dez por cento) sobre o valor contratado pela i-nexecuçâo total ou
parcia.l do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penafidades cablveis fundamentadas na
Lei 8.666,/93 e na Lei 10.520/02.

A lecusa injusta

em

cLiíusulÀ DÉcD'rA ERErBÀ

-

DA coMpENsÀÇÃo FrNÀNcErRÀ:

Nos casos de eventuais atlasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado

nâo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensaÇão financeira.
devida desde a data tinite fixadâ para o pagamento até a data collespondente ao efetivo pagamento
da parcela. os encargos rnoratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com

utilizaÇãodaseguintefórmula:EM=NxVPtI,onde:BM=encargosmoratórios;N=númerode

dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a
serpaga;eI=indicedecompensaÇãofinancej.la,assimapurado:I=(TX+100)+365,sendoTX
= percentual do IPCA-IBGE acumulado nos úItimos doze meses ou, nô sua falta, um novo indice
adotado pelo Governo Eederal que o substitua. Na hipótese do rêferido lndice estabelecido para
a compensação financeira venh.l a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado,
será adotado, em substituiÇão, o que vler a ser deterrninado pela Iegislação então em vigor.
crÁusuLÀ DÉcD'a euÀRTÀ - Do FoRo:
Para dirimir as questôes decorrentes deste

contrato, as partes êlegem o Foro da Comalca de

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado

o

Itabaiana.

assinado pelas partes e por duas testenunhas,

plesente contrato em 02(duas) vias, o qual vai
Mogeiro
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FLAVIANO CI.EBSON ARÂUJO

PÍworlÍ! OÍdâl
PREFEITURÂ IUIIICIPAL DE TOOEIRO
EXTRATO DE

COXÍRAÍG

OBJETO: CONTRAT^ÇÁO DE EMPRESÂ PAR^ FORNECIMENIO OE MAIERIAL
úÉo|co
PARA ATENoER A SECRETARIA DE SAÚOE DESTE
MUNtCtPlo. FUNoAli,lENrO LEGAL: Prêgáo Pr6r.ndal no 000Í6/2m1. DoTAÇÁO:
(kl
R6cuÍlos Próprio.
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ESIÀDO DÀ

PRE}IIII'RÀ Id'NICIPÀÍ. DE TDGEIRO
cro,rlggÃo PEE4Na$!E DE LrcrrÀçÃO

Licitação

EDITAI..
PROCESSO

àDIG}IISTRÀEII'O Nô PE OOOO1/2O21

LrcrlÀçio N.. oooou2o2l

MODALIDÀDE: PREGÁO ELETRÔNICO

CRITÉRÍO:

MENOR PREÇO

Órgão Realizador do Cêrtame:
PREEEITURÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO
PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 47 - CENTRO

Àv.

CEP: 58375-000

- MOGEIRO - pB.
- E-rnail: licitacaornogêiro@uol.carÀ.br - TeI.: (83)

32661033,

quallficado, inscrito no CNPJ 08.866.5OL/000l-6'l , doravante
tolnâ público para conhecineDto de guantos possam interessar que
fa!á lealizar através do Pregoeiro Oficial, assessorado poÍ sua Equi.pe de Apoio, sediâdo no
endereÇo acima, às 07:00 horês do dia 06 de Abril de 2021, por meio do site
https : / /wrrv, , portaldecompraspub I icas . con. br, lj.citaçâo na hodaLidade prêgão no 0OOO1/2021, na
forma eLet!ônica, com critério de julgamento menor pÍeÇo por item, e o fornecimento realizado
na formâ parcelada; tudo de acordo com êste instrl[nento e em observância a Decleto Eederal no
10.024, de 20 de Setenülo de 2019; e legislaÇão peltinentê, consldeladas as alterações
posteriores dàs referidas nornas; conformê os critérios e procedinentos a segui! definidos,
almejando obter a melhor proposta para: CONTRÀTAÇÃO DE EI.IPRESÀ PARA EORNEC]MENTO DE GENEROS
O Órgão Realizador do Certarne acima

dânoúinâdo ai-4rlêsDantâ ORC,

AIIMENTICIOS DESTINÀDOS A MERENDA ESCOI,ÀR DESTE MUNICIPIO.

Datr dê rbôrtuEt dr a..elo públicâ: O6/O4/202L. Eorário: 07:00 - hoÍlrlo dâ BEr.íIi..
Data para inicio da fase de lances: 06/04/2021. Horárj-o: 07:30 - ho!álio de Brasltia.
Local r https: / /wwu. porta I decompla spubl i cas . com. br
1.0.DO OBJEIO

1.1.constitui objeto da presente licitaÇão:

coNTRÀrAÇÃo DE EMPRESÀ pARÀ FoRNECTMENTo DE GENERoS

AIIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOI,ÀR DESTE MUNICIPIO.

1.2,Às especificaÇões do objeto ola licitado - guaâtitativo e condiÇôes -, encontlam-se
- Anêxo Í dêste instrumento.
1.3,4 licitação será dj.vidida ên itens, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-sê ao licitênte â palticipaÇão eln cluantos itens forem de 9eu interesse.
1.4.O critério de julgamento adotado será o mêno! prêço unitário do item, observadas âs
exigênciâs contidas neste instrumento e seus anexos quanto às especificaÇões do objeto.
devidêmênte dêtal.hadas no correspondente Termo de Referêncj.a

1,5.À contrataÇão Àcimâ desc.rita, gue gerá processada nos ternos deste instrumento convocâtório,
especificaçõês técnicâs e informaÇões conplenentares que o acompanharn, guândo for o caso,
justifica-sê: PeIa necessidade da devida efetivaÇão de compra para Eupri! demanda espêclfica CONTRÂTÀÇÃO DE EMPRESA PÀRA EORNECIMENTO DE GENEROS ÀIIMENTICIOS DESTINÀDOS À MERENDA ESCOIÀR
DESTE MUNICIPIO - considêrada opo.rtuna ê imprêscindÍve1, bem como reLevante nedida de interesse
público; e ainda, peLa necessi.dade de desenvolvinento de aÇôes continuadaa para a promoçâo de
atividades pertj.nentes, visando à maximizaÇão dos reculsoa en relação aos objêtivos proçrrarnados,
observadas as di.retrizes e netàs definidas nas ferlamentas de pLanejamento aplovadas.
1.6.Na referida cont!atação será concedido tratanento diferenciado e sj.mpfificado pa!a as
Microemplesas e Emplesas de Pegueno Polte, nos Iimites previstos da Lej. 123/06, fodaviê, serâo
âfastados os beneflci.os estabelecidos nos Arts, 4'7 e 48t po! estarem presentes, isolada ou
do Art. 49, todos do mesmo diplona
s imultaneahênt e, âs situêções previstâs nos incisos fI ê IfI,
1ega1,

2.0.DÀ D@UcrqçíO ÀO @rrÉ E DO PEDTDO DE ESCIÀRECTUE|ÍO
2,1.InfornaÇões ou esclarecimentos sobrê êsta ficitaÇão, sêrão prestados nos horá!ios normais
de expedientê: das 08:00 as 12:00 horas.
2.2.Qualquer pessoa - cidadáo ou licitante - poderá j.mpugnaÍ os teünos do Edital cleste cê.rtâmê,
9e manifestada por escrito e dirigida ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis ânteriores à data
fixada para abertula da aessáo púbIica.
2.3.4 respectiva petiÇão se!á àpresentada da seguinte forma:
2 , 3 . 1 , Protgcol i zando o origínaf, nos horários de expediente acina indicados, exclusivamente no
seguinte endereçoi Àv. Plesidente João Pessoa, 4? - Centao - Mogeiro - PB,
2.4.Caberá ao Pregoêilo, auxj.liado pelos lespensáveis pêIa elaboraçáo deste Edi.tal e dos seus
ânexos, decidir sobre a inpugnaÇão no prá29 de até 02 (dois) dias úteis, contados da data de
rêcebimento da ÍnpugnaÇão.
2.5.Àcolhidâ â iÍnpugnaÇão, será definida e pubficada nova data para a !êaIizaÇão do certame.

2'6.os pêdidos de esclalecimentos leferentes a este processo Iicitatório deverão sêt envlados
ao Pregoêiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à dôta designada para abertura da sessão
púbIica, por mej.o eletrônico, exclusivamente, da seguinte forma:
2. 6, 1.No endereço : https : //www.portaldecompraspublicas. com. bt; e
2,6.2.Pelo e-mail: 1icitacaornogeito@uoL,corn.br.
2.?.0 Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 02 (doj.s) diàs úteis,
contado dâ data de lecebimênto do pedido, e poderá lequisitar subsÍdios formais aos responsáveis
pela elaboraÇão deste Editaf e dos seus anexos.
2.8.Às respostas aos pedidos de esclatecimentos se!ão divulgadas pelo sistena e vincularão os
participântes e a administ ràÇão.
2.9,4s lmpugnâçôes e pedidos dê êsclaleci.mentos não suspendeÍr os plazos Previstos no certame.
2.10.4 concessão dê efeito suspensivo à impugnaÇão é medida excepcional e deverá ser motivada
pelo Pregoeiro, nos autos do plocesso dê licitaÇão.
ms lLEdN'Itos PàaÀ LICIITção
participantes seráo folnecidos os seguintês elernentos guê integran este Edital
t odos os fins e êfêitos:
3 .1.1 .ANEXO I - TERMO OE REFERÊNCIA - ESPECIEICAÇÓES;
3 .7 .2 .ÀNEXO IÍ - MODELO DE DECLÀRÀÇÃO - não possuir no quadro societário servidor do ORC;
3 .1.3 .ÀNEXO III - MINUTÀ DO CONTRÀTO.
3
obtenção do Edital poderá se! feita da seguinte forma:
3,0.
3 .1.Àos

3

.2.1 ,Junto ao Pregoeiro: qratuitâmente;

3 .2 .2 , PeIos
wwu. ÍÍ1oqe j.!o. pb.

!.
a

gov,

brllicitacoes ;

wwrr,

para

e

tce, pb. gov.

br; https

/ /wuw.

portaldecompraspublj.caa

sites:
.

com.

b

.0 .DO AT'PORI' IIGA,,

.1 .Esta licitação reger-se-á pe.Ia Decreto Eederal no 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e
t eg islaÇáo pertinente, consideladas as aftêraÇôes pasteriores das referidas normas; que ficâm
fazendo pârtes i.ntegrantes deste Edital, independente de transcrição.
4

s.O.DO PRÀZO E DOS RrClrBSOg ORçÀt@rráRrOS
5,1.O prazo máxiÍno para a execuÇão do objeto ola licitado, conforne suas caracte!ísticas e as
necessidades do ORC, e que admite prorrogaÇáo nos casos prevj.stos pela Í-ei 8.666/93, está abâixo

indicêdo e sêrá considerado a partir da emissão do Pedido de Compra:
Entrega: Imediata.
5.2.o folnecimento será executâdo de acordo com as especificações definidas no corrêspondente
Termo de Referência - Anexo I. Na hipótese do referi.do termo não estabelecer o locaL para a
entrega, observada a dêmânda e oportunidade, essa será feita na sede do ORC ou ên una das
unidadês àdminj. strativa 9, por êIe indicada, que compõe a sua estrutura opelaciona1.
5.3.O prazo de vigência do correspondente contlato será determinado: até o final do exercÍcio
financeiro de 202L, considerado da dâta dê sua assinatura.
5.4.Às despesas dêcoÍrentês do objeto destê certame, correrão por conta da seguinte dotêção:
Recursos Próprios do Município de Mogeiro: IEI MUNICÍPA! 340/2020 02.030 SEC. DE EDUCÀÇÁO,
CULTURÀ, ESP, LÀZER E TURISMO 02030.12.122.2006.2948 MÀNUTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULT, ESp,
LAZER

E

TURTSM 02030.12.306.1002.2012 DTSTRTBUIÇÁO DE REEErÇÕES DA !.ÍERENDÀ ESCOrÀR 000190
MATERTAT DE CoNSUMO 000191 3.3-90.30,00.00 122 MÀTERrAI DE CONSUMO

3.3.90.30.00.00 111

CODr@S DE PTRIICTPàçiO
participâr os j.ntêressâdos cujo ramo dê atividade seja coÍnpatÍvel con o objeto desta
licitação, e que êstejam com cledenciamento regular junto ao ORC, condição para obter, mediante
procedimento regular definido pelo refelj.do ótqeot uma "senha de acesso" especifj.ca. 0
procedimento necessário pala a realizaÇão do referldo credenciâmento, tambén está disponlvel no
ênde!eÇo: https: //wuw. portaldeconpraspubl icas , com, br,
6.2.O ficitante deverá utilizâr essa "senha" pâlâ acesso ao sj.stema efetrônico, sendo gue a
simples validade no prazo de vigência, não signifj.ca sua habiLj.taÇâo autonática en qualquer
Pregâo, na forna eletrônica, que venha a participar; etapa a ser cumprida a cada certane.
6.3.i\ participaÇão neste certarnê é aberta a quaisque! interessados, inclusive as MicÍoempresas
e Enpresas de Pequeno Porte, nos ternos da legis1âÇâo vigente.
6.4,Não poderão pâÍticipar os interessados:
6.4,1.Que náo atendam às condiÇôes deste Edital e seus anexos;
6.4.2.Estlangeiros gue não tenham representaÇão 1ega1 no BrasiI com poderes exprêssos para
recêber citaÇáo e responder âdministrativa ou judiciaLmente;
6.4.3.oue estêjam sob faIência, concurso dê credores, concordata ou em procêsso de dissoLuÇão
ou liquidação;
6.4,4.Ploibidos de pâÍticj.par de licitaÇóes ê celebla! contratos admini st rat ivos , na forÍna da
legislaçáo vigente;
6.4,5.Cujo estatuto ou contlato social- não incluj.r o objeto desta licitaÇão; e
6,4.6.0ue se enquadren nas vedaÇóês previstas no Art. 90, da Lei 8'666/93'
6.5.É vedada a participaÇão de entidades empresatiaj.s que estejan reunidas em consótcio.
6.6.Cono condiÇáo pàra participâção no Pregão, o licitante devê!á ploceder, ple I iminarmente, à
devida "qualificaÇão" mediante o prêênchimento, no sigtema êfetrônico, de todos os campos
necessáÍios e obrigatórios, tais como:
6,6.1,oue cumpre os requisitos estabefecidos no Art. 3o, da Lêí 123/06t estôndo, portanto, apto
a usufruir do tlatamento favorecido estabefecido nos seus Arts. 42 a 49, sendo quê:
6.

O .

DÀS

6.1.Poderáo

6.6,1.1.Nos itens exclusivos para palti.cipàÇão de microenplesâs ê êmpresas de pequêno porte, o
não cúnprimênto dos requisitos do referido artigo inpêdirá a palticipâçáo do licitante nos
lespectivos j.tens; e
6.6.1.2.Nos itens em que a partj.cipaÇão não for excl.usiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, o não cunPrirento dessês requisj.tos apenas p-roduzirá o efeito de o ficitante nâo
ter dj.reito ao tratamento favolecido plevisto na Leí f23/06, mesmo quê tíE ou Epp.
6.6.2.Oue está ciente e concorda coÍn as condiÇões contidas no Edital e seus anexos,
6.6.3,Que cumprê os requisitos para a habilj.tàÇão definidos no Edita] e que a proposta
apresentada está eÍn conformidade com as exigências editafÍcias.
6.6,4.oue inexiste fato inpeditivo para sua habilitaÇáo no celtane, cientê da obligatoriedade
de declara! ocorrênciâs posteriores.
6.6.5.Que nâo emprêga menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ê não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, nâ CondiÇáo de aprendiz, nos telmos do
artigo 7o, XXXIIÍ, da Constituição Eederal.
6.6.6.oue não possui, êm suê cadeia produtiva, enpregado executando trabalho degradante ou
forÇado, observando o disposto nos Incisos III e IV, do Àrt. 1. e no fnciso III, do Art. 5., da
Const j.tuição Federal.
6.6.7.0ue oa bens são produzidos por emplesas que comprovem clrmprimento de rêserva de cargos
prevista en Iej. parà pessoa con deficrência ou para reabilitado da Previdência Socia.l, confortne
dj.sposto no Art. 93, da Lêi Pederal no 8,213, de 24 dê jutho de 1991, e que atendan às regras
de acessibilidade previstas na legj.sfaÇão.
6,6.8,0uê a propostâ foi eIâborâda de foma independente, nos termos dâ Instrução NonÍlêtiva no
02, de 16 de getembro de 2009, da Secreta!j.a de Loglstica e Tecnologia dê Ínfornàção do Minj.stério
do Planej ahento e Gestáo.
6.7.À declaraÇáo falsa relativa âo cumprj-Ínento de qualquer condiÇão sujeitará o licitante às
sànçôes aplicáveis plevj.stas em Lêi e nestê Edital.
6.8.O Pregoeiro pode!á pronover diligência, na formâ do Àrt. 43, §3o, da Lêi 8,666/93, destj.nada
a esclarecer as i.nformações declaladas, inclusive, se o Iicitante é, de fâto e de dj.reito,
congiderado microenplesa ou emplesa de pequeno porte.
7.0 . DO CRDETC Ià}'INTO
7.7 ,O credencj.amento é o nlveI básico de cadastro no ORC, que permite aos interessados
reg uIârmente cadastrâdos, acêsso ao sj.stema ê1etrônico utilizado e a partiêipaÇão em gualquer
Pre 9ão, na sua forma eletrônica, promovido peLo órgão, e ocorle!á peIâ âtribuiÇão de "senha"
pessoal,. Todo o procediÍnento necêssário para realizar o credenciamento, ta.ÍnbéÍn está disponlvel
no endeleÇo: https: //www.portâfdecompraspublicas.com.br,
7.2,O credenciamento junto ao ORC para participaÇáo deste Pregão, implica a responsab i 1i dade do
licitante ou de seu representante legal e a presunÇão de sua capacidade técnica para realizaÇão
das transações inerentes ao certame.
7.3,O licitante responsabiliza-se exclusiva e forÍnalnente pelas transaÇóes efetuadas em seu
nome, assume como fj.rnes e verdadeiras suas propostas e seus fânces, inclugive os atog
praticêdos, diretamente ou por seu rêprêsentante, exclulda a rêspoosâbi.lidade do plovedor do
sistema eletrônico ou do oRc por êvêntuais danos decorrentes de uso indevi.do da referida "aenha"
de âcesso, ainda que por terceiros.
PROPOSTÀ E DOS DOCrníEf5OS Dr ErBtr.tIrçÃO
8.1.Os Iicitantes encaninha!ão, exclusivanênte po! meio do sistema elet!ônico uti.Iizado,
concotnitantenente com os documentos de HÀBILITÀÇÃO exigj.dos neste EditaI, PROPOSTA con a
descrj.ção do objeto ofertado e o preÇo, até a dâta e o horário estabelecidos para abeltula da
sessáo púb1ica, guândo, entáo, encerlar-se-á automâticamente essa etapa de eovio da !eferida

8.0.DÂ IP8ISENIIàçÀO DÀ

docunentaÇão.

8.2,O envio da proposta, aconpanhada dos documentos de habilitaÇão exigidos neste Edital,
ocorrêrá po! neio de "serüa" de àcêsso ao sistena eletrônico.
8.3.4s Microempresas ê Emplesas de Pegueno Porte deve!ão encaminhar a docrmentaÇáo de
habilitaÇão, aindê que haja algumà restriÇão de regulalidade fiscal e trabalhista, nos termos
do Àrt. 43, § 1", da Lei 123/06,
8.4.Incuhbi!á ao Iicitante acompanhar as opelaÇões no sistema elet!ônlco durante a sessão pública
do pregâo, ficando responsáveI pê10 ônus decorrentê da pelda de negócios, diântê dà inobselvância
de quaisquer mensagens emitidâs pefo sistema ou de sua desconexão.
8.5.4té a abertura da sessáo púbIica, os lj.citantes poderão retirar ou aubstituir a proposta e
os documentos de habj.litaÇão ânteriormênte inseridos no sistema.
8.6.Não será estabêIecida, nessa êtapa do certame, ordem de classificaÇão êntrê as proPostaE
apresentadas, o que somente ocorlerá aPós a realizaÇáo dos procedimentos de negociaçâo e
julgamento da proposta.
8.7,Os documêntos que compõem a proposta e a habilitação do llcitante melhor classificado somentê
se!ão disponibilizados para avaliaÇão do Pregoeiro e para acesso público aPós o encêllâmênto do
envio de Iances.
8.8,O licitantê será lesponsável por todas as trÀnsaÇôes quê folêm êfêtuadas en seu noÍre no
sj.stemâ eletrônico, assumindo como firmes e veldadeilas su€ls plopostas e lânces.
8.9.Todas as referência de tenpo neste Edi.ta1, no aviso e durante a sêssão púb]j.ca obedecerâo o
horário de Brasllia - DE,
8.10.O Iicitante poderá substituir aqlrêfês documentos de habilitação, exigidos neste certame,
que constem do Sistema de Cadastlanento Unificado de Fornecedores SIÇÀF do Governo Eede!a1,
apresentando, obr igatoriamente, en substituiÇão apenâs âos documentos por ele abrangidos, a
respectiva íDeclalaÇãon dê situaÇáo do fornecedor, enitidâ pelo referido sisterna, em plena

validade, assim considerêda:
documento rêgistlado.
9.O

.

a

data de vencimento do cadastro e, principafmente, a validade

do

DO PRIENCEIT'@TTO DÀ PROPOSTÀ

9.1.O licitante deve!á enviar sua PROPOSEÀ mediantê o pleenchimento, no sistema elet!ônico, de
todos os catnpos necessários e obrigatólios parâ o exame de forÍna objetiva da sua real adequaçáo
ee xequibifidade, tais como:
,1.Va1or unitáÍio do iten: expresso en moeda corlente nacionêf;
.2.0uantidade: conforme fixada no Têrmo de Referêncj.a - Anêxo I;
.3.Marca: se for da própriâ empresa deverá ser informâdo "próplia',,
9.2 .Todas as especificaçóes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.
.Será cotado um único preço para cada i.tem, com a utilizaçáo de duas casas decinais.
9,4 .A quantidade de unj.dade a ser cotada está fixada no Termo de Referência - Ànêxo Í.
.À indicaÇão dê r'própria" etn campo especifico, como por exemplo ',marca',, para o caEo de bens
produzidos pela própria empresa, é condiÇão para a não identifi.caÇão do licitante,
9.6.O envio êIetrônico da proposta corresponde à declaraÇão, por partê do licitante, quê cumprê
pLenamentê os reguisitos definidos pala Habilitâçâo, bem cono de que está ciênte e concolda com
todas as condiÇões contidâs negte Edital e seus anexos.
9.7,No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos plevidenc iá ri os,
trabalhistas, tributários, comerciais e quâisguêr outrog que i.ncidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens,
9.8.O preÇo ofertado, tanto na ploposta inicial, quanto na etapa de Lances, será de exclusiva
responsabilidade do licitante, não Lhe assistindo o direito de pleitea! qualquer a.Lteração, sob
alegaÇão de erro, omissáo ou qualquer outro pletexto,
9.9.As propostas fica!âo disponÍveis no sistêma efetrónico e qu.lqu.E êI@nto quc polra
id.atl,lic.r o U,cit ntá i-qrorta dôlclagsific.çlo dâ pac,port correspondentê, sen plejuízo das
sanções

plevistas nesse Edital.

IO.O.DÀ ÀEERIITRÀ DÀ grSSãO, CIÀ§SITICÀÇÃO DÀI' PROPOSTàS E TORMOIÀçÀO DE rÀlrCES
10.1.A abertura da presente licj.taÇáo dar-se-á em sessão púbIica, por rneio de sistema eletrônj.co,

na data, horário e local indicados neste Edital.
10.2.O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, descl as sifi cando desde Logo aquêlas que
não estejam em conformidade com os rêquisitos estabelecidos neste Edital, contenham vlcios
insanávej.s ou não aplesenten as especificaÇões técnicas exigidas no Termo de Rêferência:
10.2.1,TatÍüén se!á desclassifj.cada a proposta que identifique o ficitante;
10,2,2,A desclassificaÇão será sempre fundamentada e registlada no sistema, com aconpanhamento
em tempo rêal por todos os participantes;
10,2.3.4 nâo de s cL assificação da proposta não inpedê o sêu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
10.3.O sistêma ordenará âutomaticàmente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase dê 1ânces.
10.4.0 sistemâ disponibilizará canpo próprio parã troca de mensagens entre o Pregoeiro e os

Iicitantes.
10.5.1niclada a fase competitiva, os licitantes podêrão encarninhal lances exclusivamente poÍ
meio do sistena eletrônico, sendo iÍnediatamente informados do seu recebimento e do valo!
congignado no legistro:
10.5.1.O Lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do itêm,
10.6.os lj.citantes poderão oferêcêr lânces sLlcessivos, observados o horário fixado para abertura
da sessão e as regras êstabêIecidas neste Editaf.
10,7.O lici.tante somentê poderá oferecer Iance de valor infêrior ao último por e1e ofertado e
legistrâdo pelo sistena,
10.8.O intervalo ÍrÍnimo dê di.ferença de valores êntre os Iances, que incidirá tanto em rê14ção
aos lances intemediários quanto em relaÇáo âo lênce que cobrlr a mefhor oferta não deverá ser
inferior a R§ 0,03 (t!ês centavos).
10,9.Será adotado para o envio cle lances neste certame o modo de digputa naberto e fechado", ern
que os licitantes aprêsentarão lances públicos e sucessivos, com lânce final e fêchado'
10.10.À êtêpâ de lances da sessão púb1ica terá duraÇão inj.cial dê quinze minutos. Encerrâdo essê
prazo, o sistema encaminha.rá avlso de fechamento iminente dos lances, após o gue transcolrerá o
perlodo de tenpo dê âté dez ninutos, alêêtoriamente determinado, findo o qual sê!á
automaticamente encerrada a lecepÇáo de lances.
1o.11.Encerrado o prazo plevisto no item anterior, o sistema abrirá opoltunidade para que o
autor da oferta de valo! maj.s baixo e os das ofertas corn preÇos âté dez po! cento supeliores
àquele possam ofeltar um lance final e fêchâdo em até cinco minutos, o quaL será sigiloso até o
encerramento deste prâzo:
10.11.1,Não havendo pelo menos

três ofêrtas nas condições definidas nestê iteÍn, Pode!ão os
autores dos melhores lances subsequêntês, na ordem de classj.fj.caÇão, até o náíimo dê três,
ofelece! r]ln Lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerràmento
deste prazo.
10.12.Àpós o térnino dos prazos estabefecidos nos itens anterj.oles, o gistema ordena!á os lances
sêgundo a ordem clescente de vâIoÍês:
10.12.1.Na ausência de lancê final e fechado classificado na forma estabelecidâ nos itens
ânteri.ores, hâverá o reinicio da etapa fechêda, para que os denals licitantes, até o máximo de
três, na ordem de classificação, possam ofertar r]m lance final e fechâdo en até cinco minutos,
o qual será sigiloso âté o encerràmento dêste prazo.

10,13.Pode!á o Pregoêilo, auxiliado pêIa Equipe dê Apoio, justificàdamênte, âdmitir o reinício
da êtapa fechada, caso nenhum Iicitante classificado na etapa de lance fechado ateoder às

exigências de habilitaÇão.
10,14.Nâo sexão aceitos dois ou mais lances de mesmo valo!, prevalecendo aquê1e gue for lêcêbido
e rêgistrôdo en pri.meiro Iugar.
10.15.Durante o transcurso da sessão púbIica, os licitantes serão informados, em tempo rea1, do
valor do menor Iêncê legistrado, vedada a identj.ficaçâo do licitânte.
10.16.No caso de desconexão cotn o Plegoeiro, no decorler da etapa competitivà do Pregão, o
sistena eletrôDico pode!á pelmanece! acesslvel aos licitantes para a lecepção dos lances.
10.17.ouando a dêsconêxão do sistêmà elêtrônico parâ o Pregoeiro pêrsistir por tenpo superior a
dez minutos, ê sessão púb1ica será suspensa e !einiciada somente após deco''idas vintê e guatro
horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrônico utj.lizado
parô divulgaÇão.
10.19,O c!i.té!i.o de julgamento adotado será o menor preço, confome defj.nj.do neste Edltal e seus
anêxos,

10.19.Caso o licitante não apresente lances, concorlerá com o valor de sua proposta.
10.20.En relaÇão a itens não exclusivos pala particj.paÇáo de nicroenpresas e emplesas de pequeno
portê, rrna vez encêllada a etapa de Iances, se!á efetivada a veri.ficaÇão autornáti.ca do porte da
entidade empresali.aI. O sistena identi-ficará em cofuna própria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo à conparaÇão com os valores da primeira colocada, se
esta for enpregâ de maio.r portê, assim como das dênais classificadas, para o fim de aplicar-se
o disposto nos Àrts. 44 e 45, dâ Lêi 723/06.
10.21.Nessas condições, as propostâs de microempresas e empresas de pequeno polte que se
encontrarem na faixâ de até cinco pol cento acina da melho! proposta ou do meLho! lance, se!ão
consideradas enpatadas com a primeira colocada.
10.22.À melhor classificada nos termos do i.tem antelior terá o dileito de eDcaninhar uma úItima

em valo! inferio! ao da prineira colocada, no plazo de
cinco minutos controLados pe.Lo siEtema, contados após a comunicação autorÍüática para tanto.
I0,23.Caso a microemplêsa ou a enpresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabefecido, se!ão convocadas as denais Iicitantes microeÍnprêsâ e emplesa
de pequeno porte que sê encontrem naquele intervafô de cinco por cento, nâ ordem dê clas6ificaÇão,
para o exerclcio do mesÍro dileito, no plazo estabefecido no iten anterior.
10.24.No caso de equivalência dos valores apresentados pelas micloempresas e enpresas de pequeno
porte que ge e[contrem nos j.ntervafos estabelecidos nos itens anteriores, se!á realizado sorteio
entle êIas para que se idêntifique aquela que primeiro podêrá apresental nelhor oferta.
10,25.5ó poderá haver empate entle propostas iguâis, não seguidas de lances, ou entre 1ânces
finêis da fase fechada do Ínodo de disputa aberto e fechado.
10.26.Havendo eventual empate entrê plopostas ou lânces, o clitélio de desempate será aquele
prêvisto no Àrt. 30, § 20, da Lei 9.666/93, assêgulando-se a Preferência, sucessivânentê, aos

ofelta para desenpate, obrigatoriamênte

bens:

10.26.1.Produzidos no PaÍs;
10.26.2.Produzidos por enplesas brâsilej.las;
10.26,3.Produzidos por empresâs que invistan em pêsquisa e no desenvolvimênto de tecnologla no
Pais;
10.26.4.Produzidos por empresas que complovem cumprimento de reserva dê cargos Prevista eÍn 1ei
para pessoa con deficiência ou para rêabilitado da Previdência socj.al e que atendan às reglas
dê acessibili.dade prêvistas na legislação.
10.2?,persistlndo o empate, a proposta vencedola será sorteada pelo slstema elet!ônico dentre
às propostas ou os lances etnpatados.
1o.28.Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoej.ro deverá encaminhar,
pelo sistema elet!ônico, contraploposta ao licitônte que tenha apresentado o nelhor preço, para
que seja obtida melho! ploposta, vedada a negociaÇão em condi.Ções diferentes das previstas neste

Edital:

10.28.1,A neqociação se!á reafizada po! meio do sistema, podendo ser acomPanhada pêfos demais
l-icitantes,
70.28,2.O Pregoeiro solicitará ao ficitante rrelhor classificado que, no Prazo de 2 (duas) horas,
envie a sua propolta aturl,lradr, adequada ao úItj.mo Lancê ofertado e após a negociaÇão realizada,
aconpanhada, se for o caso, dos documentos compLenêntares, quaDdo necessáxios à confirmaÇão
daqueles exigidos neste EditaI e já aPresentados.
1O,29.Havendo necessidade, o Pregoeilo suspenderá a sessão, informando no sistena â nova data e
horário pala a sua continuidade.
lO.3O.Após a negociaÇão do preÇo, o Plegoeilo iniciará a fase de aceitação e iulgamento da
plopostà.
11.0.DÀ ÀCIITÀBILIDÀDI DÀ PROPOSTÀ VENCEDORT
11.1.Encerrada a etâpa de negociaÇão, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em Prime iro
lugar guanto à adequêÇão ao objeto e à coÍnpat ibi I i daalê do preÇo em rê14Çâo ao náximo êstipul ado

para
contrataÇáo neste cêrtame.
-11,2.lIavendo
propostê ou lance vencedor com valor finat para o respectivo iten rêl.acionâdo no
Anexo I - Termo de Refe!ênciâ - EspecificaÇôes, na coluna código:
11.2.1.Supêrior ao estimado Pelo oRc, o item será desconsiderado, ou
Il.2.2.Cotn lndícios que conduzam a uma plesunção relativa de inexeguibi 1j.dade, pelo ciité rio
definido no Art, 48, II, da Lei 8,666/93, en tat situaÇáo, não sendo possÍvel a inedi
confirmaÇão, podê!á seÍ dada ao ficitante a oportunidâde de demonstrar a sua exêquibilida de,
sendo-Ihê facultado o prazo dê 72 (setenta e duas) horas parà conprovâr a viabilidade dos prêç oSr
confome parâmetros do mesmo Art. 48, fI, sob pena de desconsidelaÇão do item.

11.3.saIienta-se que tais ocorrências não desclassifican autoÍnaticamente a proposta, quando for
o caso, apenas o item colÍegpondente.
11'4.ouarque! interessado poderá requerer que se reaLizem di.Ligênci.as para aferil a
êxequibilidadê ê a regalidade das propostag, devêndo aplesentar as provôs ou os indlcios gue
fundanentam a guspeita.
11.5.Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão púb]ica para a realização de diligências,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão púb1ica somente poderá ser reiniciadê nedi.ante
aviso prévio no sisteÍra com, no mÍnino, vinte e quatlo horas de antecedência, e ê ocorrência
se!á registrada em ata,
11.6.o Pregoeiro Poderá convocar o licitante para enviar documento digital compl.ementar, por
meio do _sistema, no prazo de 02 (duas) horas consecutivos, sob pena de não aceitação dâ proposta:
11.6'1.É facultado ao Plegoeiro pro!rogar o pÍazo estabeiecido, a partir de solicitaçâo
fundêmentada feita tâmbán no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo.
11.6.2'Dentre os docunentos passÍveis de solicitâÇáo pe]o Pregoeiro, destâcam os gue contenham
as carâctelisticàs do produto ofertado, tais como narcà, modefo, fabricante e procedência,
encaminhados por meio do sistena eretrônico, ou, guando indicado pelo pregoeiro, por outro meio
eletrônico, sem prejuízo do seu ulterior erlvio pelo sistema e]etrônico, sob pena de não acej.tação

da proposta,
11.?.se a ploposta ou lance vencedor for descfassificado, o Plegoeiro exahinará a proposta ou
Iance subsequente, e, assim sucessivamênte, na ordem de classj.ficaÇão.
11.8.o Pregoei!o pode!á encaÍninhar, por meio do sistema etet!ônico, contraproposta ao licitante
que ap.esentou o lance nais vantajoso, para que seja obtido rneLhor preÇo, vedada a negociaçáo
em condiçôes dj.versas das plevistas neste Edital:
11.8.1.Também nâs hipóteses em que o Pregoeilo não âceitar a ploposta ê pâssar à subsequente,
poderá negocj.a! com o respectivo licj.tante para gue seja obtido preÇo melhor;
11.4.2,A negociaÇâo será realizada po! meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais

Ilcitaôtes.
11.9.Nos itens não êxclusivos parâ a participaÇão de micloêmpresas e emprêsâs de pequeno porte,
semple lJue a proposta nâo for âceita, e antes de o Plegoei-ro passar à subsequente, havêrá nova
velificaÇão, pelo aistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos Àrts. 44 e 45,
da Lej. !23/06, seguindo-se a disciplinâ antês estabelecida, se for o càso,
11,10.Havêndo necessidade, o Pregoeiro suspende!á a sessão, informando no sistema a nova data e
ho!ário pâra a sua continuidade,
11.11.Encerrada a anáIise quanto à aceitâÇão dâ proposta, o Pregoeiro verificará ô habilitaÇáo
do licitante, obsêrvado o disposto neste Edital.
12.0 .DÀ EÀBII.r!AçãO

12.l,,RessâIvado o digposto no item 8.1.0, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
documentaÇão relacionada nos itens a seguir, para fins de EIBILIIICiO:

Editat, a

12 . 2 . PEssoA

,lsRÍorcà:

72.2.l.Ptova de inscriÇão no Cadastro Nacional de Pessoa Ju!Ídica - CNPJ.
72,2.2.Prova de i.nscrição no cadastro de contribuintes estadual ou nunicj.pal, relativo à sede
do licitante, pertinente âo seu lamo de âtividade e cotnpatível com o objeto contratual.
12.2.3.4to constj.tutivo, êstatuto ou contrato sociaf em vigor, devidamênte registrado, em Ee
tratando de sociedades comercj.ais, e, no caso de sociedades por aÇões, acornpanhado de docurnentos
de eleiÇáo de seus adrinistradores. InscriÇão do ato constitutivo, no cago de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exelclcio. Decreto de autorização, eln se t!àtândo de empresà
ou sociedadê estrangeira em funcionamento no PaÍs, e ato de registro ou auto!izaÇão pala
funcionanento expedido pel.o órgâo competente, guando a atividade assin o exigir. Registro
comêrciâI, no câso dê empresa individual. Certificado da CondiÇâo de Microenpreendedor
Individual, em se tratàndo de MEI. Os referidos docrimêntos devêrão estar acompanhados de todâs
as alterações ou da consolidaÇão respêctiva.
12.2.4,BalanÇo patrimonj.al e demonstraÇões contábeis do úItino exelclcio social, já êxiglvêis ê
âpresêntados na forma dà Iei, com indicação das páginas correspondentes do Iivro diário en gue
o nesmo sê êncontra, bem como apresêntaçâo dos cornpetentes ternos de abertura e encerlanento,
assinâdos por profissional habili.tado e devidamente registlados na junta conerciaL competente,
vedâda a sua substituj.Ção por balancetes ou balanços provisórios. Tratândo-se de eÍnpresa
constitulda há menos de uln ano, ou aquefa gue ainda não tenha realizado o fechamento do seu
primei.ro ano de existência no prazo 1êgê1, poderá apresentar o Balaço de Abertura assinado por
plofissional habilitado e devidamente registrado na junta comelciaL conpetente. Não se apfica
ao microemp!eendedor individual.
12.2.5.Regularidàde para com a Eâzênda Pederaf - Certidão Negativa de Débitos Refêtivos aos
Tlibutos Eederais e à DÍvida Ativa da União.
12.2.6.Cêrtidõês negativas das Fazendas EstâduâI ê Municipal da sede do lj.citante, ou outro
êquivalentê, na forma da lêi.
12 . 2 . 7 . ComprovaÇão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de ServiÇo - FGTS,
aplesentando o respectivo celtificado de Regufaridade fornecida pela Caixa Econônica FedeÍal,
12.2.8.Pto.ga de inexi.stência de débitos inadimpfidos perênte a JlrstÍçê do TrabaLho, mediante a
apresentaÇão de Certidão Negativa de Débitos Tlabalhistas CNDT, nos tefihos do TÍtufo VII-A dô
consolidaÇão das l,eis do Trabalho, aprovada pelo Dêcreto-Lei n" 5,452, de 1'de naío de 1943.
12.2.9.DeclaraÇão atestando que o licitante não possui em seu quadro societário, servidor púbfico
da ativa do ORC ou de qualquer entidade a e]e vinculada, confolne modelo - Anexo II.
12,2.10,Certidão negativa dê fa1ência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, no máximo 30 (txinta) dias da data prevista para abertura das propostàs'

12.2.11.Consulta ConsoLidada de Pessoa Juridica expedida pelo Tribunaf de Contas da Uniáo, no
30 (trinta) dias da data prevista para aberturâ das plopostas, no endereço eletrônico:
wlrw, tcu. gov.br.
12,2.L2,ComprovaÇão de capacidade de desempenho antêlior satisfatório, de atividade igual ou
assenelhadâ ao objeto da licitaÇão, feita através de âtestado folnecido por pessoa jurldica de
di reito púb1j.co ou privado.
máximo

12.3.4 existência de restrição relativamente à legularidade fiscal e trabalhista não inpede que
o Iicitante gualificâdo como microenpresa ou emp!êsa de pequeno porte geja declalado vencedor,
uma vez que àtenda a todas as demais exj.qências dêste EditaL:
12.3.1,4 declaração do vencedor acontecerá no monênto imediatamente postelior à fase de
habi Iitaçâo.
12.4.4 comprovação de reguLaridade fiscal e trabalhista das Dicroempresas e empresas de pegueno
polte somente 9erá exigida para efeito de agsinatura do contrato, obselvando-se o seguinte
procedimento:
12.4.1.Às rnicroempresas e emplesâs de pequeno polte, pol ocasiáo da palticipaçáo nesta licitaçâo,
deverão apresenta! toda a documentaÇão exigida para comprovação de regularidade fiscal e
trabalhistê, dentre os documentos enumerados nestê instrumento para efeito de hâbilitaÇão, mesmo
gue esta apresente algtuna restliÇâo;
12.4.2.Hàvendo alguma restriÇáo na comprovação dÀ .regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cincol diâs útêis, cujo terno inicial corresponderá ao momento ên çnre
o lj.citânte for declâlado vencedo!, plorrogável por i9ua1 pêríodo, a critério do ORC, para a
rêgularizaÇão da docuÍÍrentaÇão, pagarnento ou parcelamênto do débito, e emissão de eventuais
cêrtidões negativas ou positivas com efeito de celtidão negativê;
12.4.3,4 nâo regularização da documêntaÇão, no prazo acima plevisto, impLicará decadência do
dileito à contrataçâo, sem prejuÍzo das sanÇões plêvistas no Àrt, 81, da I,ei 8,666193, sendo
facultado ao ORC convocar os ficitantes renanescêntês, na orderh de cLassificaÇâo, para assinatura
do contrato, ou revogar a licitaÇão;
L2,4,4.5e, na ordem de cIàssificaÇão, segui!-se outrâ microempresa ou empresa de pegueno portê
com aLguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, selá conceclido o mesmo prazo pala
regulari

zaÇâo.

â necessidade de envio de documentos de habilitaÇão complementares, necessários à
confirmaÇão daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitantê selá convocado a
encaminhá-los, em forÍnato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de
inabj.IitaÇão:
12,5.L.Somente haverá a necessidade de comprovaÇão do preenchinento de requisitos, mediante
apresentaÇão dos documentos originais "não diqità1s", quando houvêr algl'ríra dúvida en relação à
integridade do documento digital,
12,6.Não serão aceitos docunentos de habj.litação com indicaÇão de cNPJ/CPP dife!êntes, safvo
aqueles 1êgalmente pemiti.dos:
12,6.1.Se o licitante for a natliz, todos os doclmentos deveráo estar em nome da matrj.z, e se o
lj.citante for a fi1ia1, todos os documentos devêrão êstâr en nome da filial, exceto aquefes que,
pe.la p!ópria natureza, comprovadâmente, folem êmitidos somente ên noÍne dâ natriz,
12,'7.Setá inabilitado o Iicitante que não comprovar sua habilitaÇão, seja por não apresentar
qualquer dos docu.Ínentos exigidos ou aprêsenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
12.8.No caso de inabilitação, haverá nova verificaÇão, pelo sistena, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nog Àrts. 44 e 45, da Le! 123/06, seguindo-ee a disciplina antes
estabelêcida pala aceitaÇáo da p.ropostâ subsêquente.
12.9.os docurnentos neceasários à habilitaÇão deve!áo ser organizados na orcleÍr descrita neste
instlrlnento, precedidos por lndice correspondente, apresentados por qualquer plocesso de cópia
autenticada por cartório cotnpetente ou pelo Plegoeiro ou memblo da Equj.pe de ApoÍo ou publlcação
em órgão da imprensa oficial. Estando pêrfêitêmêntê Iêgíveis, sem conte! borrões, lasulas,
emendas ou entrelinhas e dentro do prâzo de validade. Por ser apenas uma formalidade gue visa
facilita! os trabalhos, a ausência do referÍdo índice não inabilita!á o licitante:
12.9,1.0uando o docunento for obtido vià Internêt sua legalidade será conplovada no endereço
12.5.Hâvendo

eletrônico nele i.ndi.cado;
12.9.2.Poderá ser utitizada, a crité!io do Pregoeiro, â

documentaÇão cadastral de fornecedor,
constante dos arguj.vos do ORC, pala comprovaÇão da autenticj.dade de elementos apresentadog pelo

licitante.

12.10.Havendo necessidade, o Plegoêiro suspendêrá â sêssão, infoínando no slstema a nova data e
horário para a sua continuidade,
12.L1.Constatado o atendimento às exigências de habil-itaÇão fixadas neste Edital, o Iicitante
será declarado vencedo!.
13.O.DO ENCIMINE 'GNEO DA

PROFOSTÀ T'BICEDORÀ

13,1.4 proposta fj.na] do licitante declarâdo vencedor - PEoPoútâ .cu.li!ad. - develá ser
encâminhada no prazo de 2 (duas) holas, a conta! da soticitaçáo do Pregoeilo no sistemâ
e1êtrônico, e deverá:
13,1.1,Ser elaborada em consonáncia com ês especificaÇõês constantes deste Edital e seus Anexos,
lediqida em llngua portuguesa e inplessa em urna via em papel timbrado do proponente, quando for
o caso, sern emêndas, lasuras, êntrelinhas ou têssalvas; suas folhas rtúricadas e a úItima datada
e assinada pelo licitante ou seu Íepresentante 1êqa1, com indicação: do valor globa1 da propostai
do plazo de entrega; das condiÇôes dê pagamento; e dâ suê validade;
13.1,2.ContêÍ a indicaÇáo do banco, númêlo da conta e agêncj.â do llcitante vencêdot, para fins
de paganento;

13.1.3.Estar adeguada ao último r.ance ofertâdo e a negociação realizada, aconpânhacra, dos
solicitados, quanào necessários à confirmição ctaquêrea
exlgidos neste EditaI e já apresentados.
13'2.será cotado um único preÇo pa!â cada item, con Â utilização dê duas casas decinais, sêndo
çfl1e, nêsse último caso, a indicação em contrário está sujeita a corleÇão, observaDcro-se âos
sêguintes cri.térios:
13.2.1.Fâ1ta de dlgj.tos: serão acÍegcidos zeros,
13.2.2.Excesso de dÍgitos: sendo o prineiro digito excedente menor que cinco, todo o excesso
setá suprimido, caso contrálio haverá o arredondãmento do dÍgito anteij.or para mais e os demais
itens excêdentes suprimidos,
13'3.os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o preÇo unj.tário e o total en
algarismos e o vâIo! gtobêI da proposta em algarismoa e por extenso:
13.3.1.Existindo dÍsclepância entre o p!eÇo unitário e tota1, resuftado da Ínul-tiplicâção do
pleÇo unitário pela quantidade, o preço unitári.o prevalecerá;
13.3.2'No câ9o de divêrgência entre o valor numérico e o explesso por extênso, prevalêcerá o
valo! expresso por extenso;
13.3.3.8ica estabetecido que havendo dj-vergência de preÇos unitários pala lun mesmo ploduto,
prevalecêrá o de menor vaIor,
13.4.À proposta obedece!á aos termos deste Edltal ê seus Anexos, não sendo considelada aquela
que não colresponda às especifj.caÇôes êIi contidas ou gue estabeleça vinculo à ploposta dê outro
Iici.tante.
13,5.À oferta deve!á ser firme e pÍecisa, lj.mitada, ti-gorosamente, ao objeto deste Edita1, sem
conter alternativas de preço ou de qualguer outra condição gue induza o julgamento à mais de utn
documentos conPlementares êventualnente

!esultâdo.
13.6.No valo! Proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previ denciários,
trabalhi-stas, tlibutários, comerciais e quaisquer outros que incidam dileta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.
13.1.4 proposta finaf deverá ser docunentada nos autos e será levada em considelaÇão no decorler
da exêcuÇão do contrato e aplicação de evêntua.l sançâo ao Contrâtâdo:
13,7.1.Todas as especificaçôes do objeto contidas na proposta vincufam o Contlatado.
13,8.4s propostas que contenham a descriÇão do objeto, o valor e os documentog complementares
esta!ão disponlveis nâ internet, após a homologaÇâo,
13.9.0 prazo de validade da ploposta não será infelior a 60 (sessênta) dias, a contar dâ dâtâ
de sêu encaminhamento.
1,! .0
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14.1.DecLalado o vencedor e decorrida a fase de regul.arizaÇáo fiscal ê trabalhista da licitante
qualificada como micloempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo
de 30 (trinta) minutos, para que qualque! licitante manifeste a intenÇão de recorre!, de forna

motivadê, isto é, indicaÂdo contra quais decisões pletende !eco!!êr e por quais motivos, em
canpo próplio do sistema.
14.2.Havendo quem se lEnifeste, caberá ao Preqoej.ro verifica! à têmpêstividade e a existência
de notivação da j.ntenção de recorre!, pala decidi! se adnite ou não o !êcu.rso, fundamentadaneDte:
14,2.1.Nêsse momento o Pregoeiro não adentrâ!á no nérito !êcr.lÍsâf, mas apenas verificará as
condi.Ções de adnissibilidade do recurso;
74.2.2.A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intênÇão de Íecorrer iÍnportará a
decadênêia desse

dileito;

14.2.3.0mâ vez admitido o rêcu.rso, o recorrente têrá, a paltir de então, o prazo de três diâs
pêra apresêntar as razôes, pelo sistema eletrônico, ficando oa denais licitantes, desde loqo,
intimados para, quelendo, apresentaren contrarrazóes tanbén pelo sigtena eletrÔnico, em outros
t!ês dias, que começa!ão a conta! do térÍnino do prazo do recorrêntê, sêndo-lhes âssêgurada vista
irnediatâ dos elementos j.ndispensáveis à defesa de seus intereases.
14.3.O âcolhinento do reculso invalida tão somente os atos inauscetíveis de aproveitamento.
14.4.Os autog do processo permanece!ão com vista franqueada aos intelessados, no endereÇo
constante neste Edital.
15.0.DÀ RITBIR,ET'RÀ DÀ SESSãO íUBI,ICÀ
15.1,4 sessão públicê podêrá sêr !êaberta:
15.1,1.Nas hj-póteses de provinenCo dê recurso que leve à anulaÇãô de atos anterj.ores à rêêlização
da sessão pública prêcedente ou em que seja aôu1ada a própria sessão púb1ica, situação em que
serão lepetidos os atos anulados e os que de1ê dêpendami

15.1.2.ouando houve! erro na aceltaÇão do prêço melhor classificado ou quando o ficitante
declarado vencedor não assinar o contrâto, não retirar o instrumento equj.valente ou não comprovar
a regularizaÇâo fiscal e trabalhista, nos telmos do Alt. 43, §1', da Lêi 123l06. Nessas hipóteses,
serão âdotados os procedimentog imediatamente posteriores ao encer!êmento da etapa de lances.
15.2.Todos os Iicitantes remanêscentes deveEão ser convocados pala êconpanhar a sessão reaberta:
15.2.1.À convocaçáo sê dará po! meio do sistena elet!ônico (chat) ou e-naiL, de acordo com a
fâse do plocedimento ficitatólio;
L5.2.2.A convocaÇão feita por e-nait daÍ-se-á de acordo com os dados contidos no Cadastro Digital
do ORc, sêndo lesponsêbifidade do licltantê nantêl sêus dados câdastrais atualizados.
16. O.DÀ TD.]UDICAÇÃO E U(}I)ItrÀçãO

16.1.o objeto da licitaÇão será adjudicado ao licitante declarado vencêdo!, por ato do Pregoeiro,
caso não haja interposiÇão de recurso, ou pelâ êutolidade superior do ORC, após a regular decisâo

dos lecursos âpresentadoa.

16.2.Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticadog, a autolidade superior
do ORC homologará o procedimento licitatório.

l?.0.Do

ccÀltTÀro

17,1.Após a homologaÇão pela âutoridadê supe.rior do ORC, o adjudi.catálio será convocado para,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos dÀ data de recebinento da notj.fj.cação, assinar
o respectj.vo contrato, elaborado êm conforÍnidade com as modalidâdes permitida6 pê1a Lêi A.666/93,
podendo o mesmo sofrer alteraÇões nos temos defj.nidos pêIa Íeferida norma:
17.1.1.O p!êzo de convocaÇão poderá ser prorrogado una vez, por igual perlodo, quando soficitado
pela parte durante o seu trânscurso e desde que ocorra motivo justifiêado aceÍto pela
Àdminist!ação,
17.1.2.Não atendendo à convocaÇão para àssina! o contrato, e ocorrendo esta dentro do prâzo de
valj-dade de sua proposta, o ficitante pêrderá todos os direitos que porventura tenha obtido como
vêncêdor da licitação;
17.1.3,N4 assinêturâ do contrato será exigida a comprovaÇão das condiçõês de habilitação
consignâdas neste Edital, que deveráo ser mantidas pelo licitante durante a vigência do referldo
contrato;
17.1.4,Caso o licitantê primeiro colocado, após convocação, não comparecer, Dão comprovar as
cgndiÇões de habilitaÇâo consignadas neste Edital ou sê recusêr a asginar o contrato, sem
plejulzo da apIi.càÇão das sanÇões previstas neste instlumento e das demais cominaÇões legais
câblveis a esse Iicitante, é facultado à Àdministração convocaÍ os licitantes renanescentes,
respei.tada a ordem de classificaÇão e sucessivêmente, pâra, após a comprovaÇão dos requisj.tos
para habilitaÇáo, ênaligadâ a proposta e evêntuais doclrmentos complementares e, feita a
negociaÇáo, assinar o contlato.
17.2.O contrâto quê eventualmênte venha a se! assinado pefo fj.citante vêncedor, pode!á sêr
alterado com a devidâ justificativa, unilateralmente pelo contratante ou por acordo êntre âs
partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto
nos Arts. '17, '18 e 79, todos da f,ei 8.666193; e rea.Lizado na forma de fornecimento parcefadâ.
17.3.o Contratado fica obrigado a aceital, nas mêsmas condiÇões contratuais, os acréscimos ou
supressõeg guê se fizelem nas conpras, até o rêspectivo lj.mite fixado no Àrt, 65, §1" da l,ei
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressáo poderá êxceder o lj.mite estabelecido, salvo as supressões
resultantes de acoldo celebrado ent!e os contratantês,
18. O.DO RIÀJITST GNTO

18.1.Os pleÇos contratados são fixos e irreajustávêis no prazo de um ano.
18.2.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante soli.citaÇão do contratado, os preÇos
pode!ão sofrer reajuste após o i.nterregno de um ano, na lnesha proporÇão da variaÇão verificada
no IPCÀ-ÍBGE âcumulado, tomando-se por base o mês de apresentaÇáo da respêctiva proposta,
exclusivanente para as obrigaçóês inicj.adas e concluídâs após a ocor!ência da anualidade.
I8.3.Nos ÍeajusEes su.bsequentes ao prineiro, o inter!êgôo mlnimo de Lrm ano será contado â Partir
dos efeitos financeiros do úItino leajuste.
18.4.No caso de atraso oll não divulgação do Índice de reajustamento, o contlatante pagará ao
Contlatado a impo!tânêia calculada pela ú1tima variaÇão conheclda, liquidando a difêrenÇa
correspondente tâo logo seja divuLgado o Índicê definitivo. Eica o cont.atado obrigado a
apresentar mênória de cá1cuLo leferente ao leajustamento dê preços do valor renanescente, senple
quê este ocolre!.
18,5.Nas aferiÇões finaj.s, o indice utilizado para reajustê será, obrigatorianente, o definitivo.
18,6.Caso o indice êstabelecido paÍâ leajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais sêr utilizado, será adotado, em substj.tuiÇão, o que vie! a sêr detêrminado pela
legislaÇão entâo em vigo!.
18.7.Na ausência de prevj.são lega1 quanto ao Índice substituto, âs paltes elege!ão novo Índice
oficial, para reajustamênto do preÇo do valor remanescente, por meio de têrmo aditivo.
18,8.O reajuste poderá se! lea1lzado por âpostlfàmento'
CCa@ROVÀçiO DE EIICUÇãO E BICEBTT4INTO DO OBirlrO
19.1.Executada a presente contratação e observadas as condiÇões de adimPlemento das obrigaçôes
pactuadas, os procêdj.nentos ê prâzos para recêbe! o seu objeto Pelo oRc obedecerão, conforne o
caso, às dj.sposiÇões dos Àrts. '73 a 16, da Lei 8.666193.
19.2.Serão designados pelo ORC lepresentantes com atribuiÇões de Gestor e Eiscal do lespectivo
contlato, nos te!Íros da norma vigente, especialrnente para acompanhal e figcalizar a 9ua execuÇão,
respect ivamente, pêrÍnitj.da a conttataÇão de telceiros parê assistência e subsidio de infomaÇóês
peltinentes a êssas atribuiçõês '

19.0.DÀ

2O.O.DÀg OBBTGTçfug DO CONlr.rEAllllE E DO CINIEÀEàDO

20.1.obrigaÇóes do Contratante:
20.1.1.Efétuax o pagamento lêfativo ao objeto contratado efetlvamente leafizado, de acordo com
as c1áusulas do lespectivo contrato ou outros instÍumentos hábeis;
20.t,2.proporcionar ao Contratado todos os neios necessáli.os Para a fiel execuÇão do objeto da
presente contratação, nos tennos do correspondente instrumento de ajustê;
20.t.:.wotitlc.r o contratado soble qualquer illegufaridade enconttada quanto à gualidade dos
produtos ou sêlviÇos, êxercendo a mais ampla e complêta fiscalizaÇão, o guê não exine o Contretado
de suas responsabilidades Pactuadas e Preceitos legais,
2O.1,4,Outras obrigações estabelecidas e relacionadag na Minuta do contrato - Ànexo III.
20,2 . ObrigàÇões do contlatado:

20.2.1'Responsabi-rizar-se po! todos os ônus e obrigaÇões concelnentes à regisração fiscar,
civil., tributália e trabathi.sta, bem como por todas as deapesês e conpromis;os assumidos, a
qualguer tÍtu]o, perante seus fornecedoÍeg ou tercêiro9 em lazáo dâ execuÇão
do objeto
cont ratado;
20.2.2'substituir, arcando con as despesas decorrentês, os materiaig ou serv].ços que apresentaleÍl
defeitos, alteraÇões, imperfeiÇões ou quaisquer irregularidades discrepantés ài exigências do
instrunento de ajuste pactuado, ainda glle constatados somente após o reàebimento o, jug...rrto;
20.2.3.Não transfeli! â outlem, no todo ou êm parte, o objeto da contlataÇáo, sarvlo nedi.ante
p!évia e expressa autorizaÇão do Contratante;
20.2.4.Mantet, durante a vigência do contrato ou out.ros instlumentos hábeis, em compâtibilidade
com as obrigaçõês assumidas, todas as condiÇões de habi.ritação e quafificaÇáo exigidas no
respectivo processo licitatório, conforme o caso, apregentando êo Contratante os doclmentos
necessários, sempre quê solici.tado;
20.2.5.Emiti! Nota EiscaI correspondente à sede ou fi1ia1 da enplesa que efetivahente participou
do celtame e consêquentemente apresentou a docrmentaÇáo êxigida na fâse de habifitâÇão;
20.2.6.Executar todâs as obrigaÇôes assumidas sempre con obselváncia a ÍneLhor técnj.ca vigente,
enquadrando-se, rigorosanente, dêntro dos pleceitos legais, nornas e especificaÇões técnicas
correspondentes i
20.2.?.Outras obrigações estabefecidas e relacj.onadas na Minuta do Contrato - Anexo IIf.
21. O.DO

PÀGÀI{ENEO

21.L,o pagêmênto será realizado mediante plocesso rêguIar e em observância às normas e
procedj.mentos êdotâdos pelo oRC, da seguinte mâneira: para ocorler no prazo de trinta dias,
contados do perlodo de adinplenento.
21,2.o desembolso máxirno do período, não será superior ao valor do respectivo adinplemento, dê
êcoldo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sêmprê em confornidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.
21.3.Nenhun valor se!á pago ao Contratâdo enquanto pendente de liguidaÇão qualquer obrigaçâo
financeira que Ihe for impostê, em virtude de penâIidade ou inadj.mplência, a quat poderá ser
compensada com o pagamento pendenter sêm que iaso gêre direito a acréscino de qualquêr natureza.
21.4,Nos casos de êvêntuais atrasos de paganento nos ternos deste instrunento, ê dêsde que o
Contlatado não tenha concoüido de alguma formâ para o atraso, será adnitidâ a compensaÇão
financeira, devida desde a data .liÍnite fixada pê.ra o pagamento até a data correspondênte ao
efetivo pagahento da parcela. Os êncargos moratórios devidos en razão do atraso no pâgamento
sêrão cafculados com utilizaÇão dâ seguinte fórlnula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos
moratórios; N = númêro dê dias entrê a data prevista para o pagamênto e a do efetj-vo pagahento;
vP: val.o! da parcêla a ser paga; ê I = Índicê de coÍnpensação financeira, agsim apurado: I =
(TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumuLado nos últimos doze mêsês ou, na
sua falta, un novo indj.ce adotado pelo Govelno Federal que o substitua. Na hipótese do refelido
indice estabefecido para a compênsàção finânceira venhê a ser êxtinto ou de quâIquêr forma não
possa mais ser utilizado, será âdotâdo, em gubstitLriÇáo, o que vier â ser detêrminado pela
Iegi.slaÇão então em vigor.
22.O.DAS SÀNçõIS ÀDrclÍr grRÂ!Ír,ls

22.1.Quem, convocado dentro do prazo de vafi.dade da sua proposta. não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresenta! docr.rmentaÇão fâIsâ exigida pàra o certane, ensêjar o
retardamento da exêcução de seu objeto, não mantivel a ptoposta, falhar ou fraudar na execuÇão
do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declalar informaÇôes falsas oL1 cometer fraude fiscal,
gârantido o direito à ampfa defesa, ficará impedido de licita! e cont!ata! con a União, Estados,
Distrito Federal ou Municlpios e, será descledenciado do Sistema de Cadastlamento Unificado de
Eolnecedores SICÀF do GovêÍno Eedela-I ê de sistemas semelhantês mantidos por Estados, Distrito
Federal ou Municipios, pefo ptazo dê até 05 (cinco) anos, sen prejuízo das muftas plêvj.stas
neste Edi.taL e das deÍnais cominaÇões legais.
22.2.A tecvga injusta ern deixar de cumprir as obrigaÇõês assLrmidas e preceitos legais, sujeitará
o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes pênalidades previstas nos Àrts. 86 e 87,
da Lei 8.666l93: â - advertência; b - nufta de nola de 0,59 (zero virgula cinco por cento)
aplicada sobre o vê]or do contlato por dia de atraso na entrega, no início ou na êxêcuçâo do
objeto ora contratado; c - multa de 108 (dez por cento) sobre o vafor côntratâdo pêfa inexêcuÇão
totat ou palciaI do contrâto, d - s inultane ânênt ê, qu.llque! das Penalidâdês cablveis
funclanentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10,520/02.
22.3.se o valor da multa ou indenizaÇão devidâ não for lecolhido no prazo de 15 (quj.nze) dias
após a comuDicaçáo ao contratado, será automaticamente descontêdo dâ plj.mei!a parcela do
pagamento a que o Contlatado vier a faze! jus, acrescido de jLlros moratórios dê 1* (r]m po!
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialÍnente.
22.4.Ap6s a aplicaÇão dê guaisguer das penafidades previ-stas, reâlizat-sê-á comunicação esclita
ao Contratado, e pubticado na imprensa oficial, excluidas aa pênafidades de adveltência ê Ínulta
de mora quando Íor o caso, conatândo o fundamento lega] da punição, informando ainda que o fato
será registrado e publicâdo no cadastro corrêspondente.
23. O.DÀS DrllEOSrÇôES @SrIg

23,1.Da sessão pública do Pregáo divulgâ!-se-á Àta no sistema eletrônico.
23-2.Náo havendo expedience ou ocorrendo quafquer fato supêrveniente que imPêça a realizaÇão do
celtame na clâta marcada, a sessâo será aut oÍnâ t icamente transferj.da para o primeilo dia útil
subsequente, no rnesrno horário antêriormente estâbeIêcido, desde que nâo haja comunicaÇáo em
contrário, pê1o Pregoeiro.

23.3,Todas às lêferências de tempo no Edital, nos seus Ànexos, no aviso e durante a sessão
púbIica obselvarão o horário de Brasilia - DE.
23.4.No julgamento das propostas ê da habilitaÇão, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substânciê das propostas, dos docrmêntos ê sua validâde jurldica, rnediante despacho
fundaÍnentado, registrado em Àta e âcesslvef a todos, atribuindo-1hes vaLidade e eficácia para
fins dê habilitâção e c]âssificaÇão.
23.5.À honologação do resultado desta .IlcitâÇão não inplicará direito à contrataÇão.
23.6.4s nornas disciplinadoras da IicitaÇáo seráo senpre interpretadas en favor da anplj.ação da
disputa entle os interessados, desde que não comprometam o interesse do ORC, o principio da
isonohia, a finalidade e a segurança da contratação.
23.7.os licitêntes assunen todos os custos de preparaÇão e apresentaçáo de suas propostas e o
ORc não sêrá, en nenhun côso, responsáveI por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo li.citatório.
23.8.Para todos os efej.tos, na contagen dos prazos estabelecidos neste Edital e sêus Ànexos,
excl.uir-se-á o dia do inicio e incluir-ae-á o do vencimento, Só se iniciân ê vencêm os prazos
en diàs de expediente no ORC.
23.9.o desatendünento de exigências foÍÍnais não essênciais não importará o afastamento do
Iicitante, desde gue sêja posslvel o aproveitamento do ato, observados os princlpj.os da isonomia
e do interesse púbIico.
23.10.8m caso de divergência entre disposiÇôes do Edital e de sêus Ànexôs ou demâis pêças quê
compõem o processo, prevalecerá as do Editaf.
23.11,Decairá do direito de iÍnpugnar perênte o oRC nos termos do plesente instrumento, aquele
que, tendo-o aceitado sen objeção, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou
irrêgutâridades que o vi.ciaram hipótese em que taI comunicado náo têÍá êfeito de leculso '
23,12.4s dúvidas sulgidas após a aprêsentação das propostas e os casos omissos neste instrunento,
ficarão única e exclusivanente sujeitos a interpretaÇão do Pregoeiro, sendo facultada ao nesno
ou â autolidade superior do oRC, êm qualquêr fase dâ licitação, a promoÇão de diligênciâ, nê
forma do Art. 43, §3', da Lei 8.666/93, destinadâ a esclalece! ou a complementar a instruçâo do
processo.

23.13.O EditaI e seus Ànexos tad)érn estão disponibilizados na lntegra no endereÇo eletrônico:
https://www.portatdêcompraspublicas.com.br; e poderão ser lidos, e quando for o caso obtidos,
mediante processo regular e observados os procedimentos definidos pelo oRc, no endereÇoi Av.
Prêsj.dente Joáo Pessoa, 4_7 - Centro - Mogeilo - PB, nos hoÍários nornàis de expediente: das
O8:OO ôs 12:OO horas, nesmo endereÇo e horário nos quais os autos do processo administrativo
pêrÍnanêcerão com vista flanqueada aos interessados.
23.14,para dirimir êventuais controvérsias deco!rentes dêste certame, excluído quâ]quêl outro,
o folo competente é o da Comarca de Itabaiâna, Estado da Paraíbâ.
Mogeiro
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PROPOSTA
RER!R!IÍI!: pAlcio ErrltsôÍrco N.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

OOOO1/2021
PB.

-

OBJETO: CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESÀ PÀ.RÀ EORNECIMENTO DE GENERoS AII},ENTICIoS DEsTINÀDos
ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

A

MERENDA

PROPONENTE:

CNPJ:

Plezados Senhores,
Nos termos da

c6r@
1

licitaçâo

em

êplgrafe, apresentamos proposta confonne abaixo

DI SCRIMI}AÇTO

AÇúcar lriturado dê cor clara,
sujidades, enbàIâdos em saco de
polietileno, de 1 KG cada. con padrão de
qualidade, con prazo mlnimo de validade
1(um ano) a contar da data dâ entregâ.
Àpresentar 2 aÍostras na menor embalagen
original devidamente identlficada con
rótul.o, contendo todas as infonÍraçõês do
produto de acoldo con â legislação
vigente.
À ênoatra deverá ser

rôRcÀ/roDEra UIIIDÀDE

ouÀ!ÍrlDIDE

KG

350 0

KG

3500

UND

6000

UND

1100

PREÇO UNTT

PRE@

TO'TÀJJ

correspondente âo produto entrecÍue.
2

Arroz parbolizado, polido, tipo 1, erú
fardos de 30 XG contêndo 06 (seis) UNDades
de l KG ceda. Ànbafados em sacos de
polietileno transparente. P!ãzo [lÍni-no de
valialâde 06(seis) Deses. ÀpEesentar 2
.unostras na úenor eEbalage!í oliginal
deviclânenle iclenti fj.cêda, coD rótulo,
conlendo todas as inforDaçóes do produto
de acordo coe a IegislaÇão vigente. À
anostra deverá ser corresPonclêntê ao
produto ent!egue.

3

Macarrão esPaguete con ovos, nasaa secà

de fariDha de trigo com ovos, erbaLados
en sacos de polietileno, tlansparente de
5009 cada. Prazo nlnido de validôde cle 1
ano. Àplesentar 2 ãmostras na úeno!
eÍüâIagêm
original
dêvidamente
idêntificâda, con rótulo, contêndo todas

âs infonnaÇões do produto de âcordo coÍn a
Iegislação vigente. A anostra deve!á ser
correspondente ao Produto ênt!egue.
4

óIeo de sojâ contendo 90omL cada. Plazo
nÍniho de validsdê de 02 (dois anos).
Àpresentar 2 amostras nà rnenor enbalage&
origlnal devidanente identificâda, coiÍ
rótulo, contendo todas as informações do
produto de acoldo coll a legislaÇão
vigente.
À anostla deverá seE
corresponden!e ao Produto entregue.

5

Sa1 refinâdo lodado em pacotes de 1KG
câda, prazo nlnimo de vafidáde dê 01 ano
apresentâr 2 amostras na Ínenor embalagêr

originaf dêvldanente identificada, coÍú
rótu]o, contendo todas ês inÍornaÇões do
produto de ôcordo com a legislação
À àmostrâ deverá
vigentê,
correspondente ao produto entreguê.

KG

3s0

t\

6

lvinágre de 750 EI ferúentaclo acético e
hlcool e vinho branco, em qar!êfa. Prazo

UND

500

KG

204

KG

1200

lFêijào pÍeto extra tipo 1;enbalasen c/lKG

KG

lFeijáo Macassâr,

KG

750
200
350

pinino ae validade de O2 {dois anos}.
lÀpresentar 2 ámostras na nenor emba.Iagel
Friginal devidámente iden!i ficadâ, cor
lrótu]o, contendo Lodâs ãs informaçôês clo
Frodnlo de âcordo com a lêgis]ação
À a.Eos t rà
deverá
lvigente.
'7

I
9

10
11
12

lcorrespondentê âo produto en!reque.
F'arinha de nandiocà lipo comr]m, ellüà.].ager

h /u<c.

jão

carj.oquinha

l:ft ôlêgeú c/lKG.

extra

I

lipo

enbá]ãôem c,/1KG

lEalinha de triqo, sa1, ferro, ácido,
lerüalaqen c/1 KG.
Fiscoito crear clackef, em caixâs d€
bapelâo com eÀüa.1.âgêns de 5009, Prazo dê
lvalidàde nlnino 1 ano. Àpresêntâr duâs
na tnenor e&balagen original

KG
UND

5500

UND

2

tontenao todâs ás infornaçôes do produto.
á deverá ser igual ao produto que
lsera ent reguê.

Extrato

de

tonate,

sirples,

sen

lconservantes, eo copo de vidro de 260

000

9

lcada, Àcondicionados eE caixâs contendo

14

15

lzn ulo"a.". Pràzo de validade rnlnimo I
lano. epresentar duas ãmostÍas nâ menor
lenbalaqem oriqinal contendo todás âs
linfonnaÇões do procluto. À ânostra clêverá
lser iqual ao produto que será entregue.
lElocos de MiIho p!é-cozido enrlqueciclo
lcoru ácido fólico e ferro en etrüôIagen não
resistenles. A eÍüalôgen deverá
l"ior.a"
ftonter "todas as inforBaÇões sobre o
broduto, inclusive sobre sua procedência,
linfornaÇôês nutricionais, núnero clo Io!e.
lvalidade l[lniúa de 6 nêses a par!ir da
Uala dô entlega. PcT com 5009.
lProtelna de soja sabor carne lextulizadá,
lerüa]adâ en saco p]ás!ico, contendo 5009
l€m cada

16

t1

PCT

10500

UND

350 0

UND

10500

enbalagen. validade mlnima 1 ano.

en pó intêgra.L contendo
h,eite
lcalboicl!âtos, protelnas, gorduras fibra
laliroentar, cáIcio, ferro e sódio.
hnbalagens plásticas de 250g. Prazo de
lvalidade mlnino I ano. Apresentar duas
la-ostr.. na úenor erÍ.balagen oliginal
Fontendo todas as rnformaÇôes do produlo.
lÀ amostra clêverá ser iqnral ao procluto que
lserá entregue.

charquê, carne desidratada en
efiüalagens con 5 KG. vôlidade

ai.". contendo o carinbo do sif.
polorau, deve ser constituldo de nâtélia
brima de boa qualidade e àpresenlar
cheiro
ê
sabor,
âspecto, cor,
baracterlstico do produto. No náxirDo 1ot
!e sa], ae ácordo com às nornas vigentes.o
Validâcle de 6 meses a I ano, con
Lregistro da data de vat iclade no rótulo.

I(G

300 0

PCT

300 0

leo
18

fPac com lOOq.
19

de galinha ou cârne, consti
icanente de carne de galinha ou car

CarteIâ

50

sa1,
desidratada, liofilizado
qordura vegetal,
de nilho,
ntos, podêndo conter corante
tando-se úatéri.a terrosâ, Larvas
ritos, en eDbalagen netalizêda,
oIdáveI, lesisten!ê e atóxicâ
idade de 12 neses. Peso aploxinâdo

ina

20

2T

hondiúento taisto, deve ser constituldo

cte

halêria prima de boa quâIidôde
[p..sentar a!]pecto, cor, cheiro e sabor,
haractertstico do produto. valldade dê 6
Iareses a 1 ano, con o registro da data clê
lva]idâde no rótulo, pâcorê co!! lqqgl
não contém glutên,
IAmi do de nilho,

UND

3000

UND

10 00

UND

100 00

lerü alqagem c/5009.
22

iscoito }íalia: Eàrinha de trigo, âÇúcar,
ordura vegêtâf, hidrogenada, anido de

a\

Eilho ê sa1, Contém: arooa artificiàl parà
biscoilo tipo Maria e êstàbifizante

lecillnô

EtrbêJ.âgem

23
24
25

de soja, conteh gluten.
pIáslica corE 4009,

Café DoÍdo, eDbafageD c/2509
ooce de goiaba/banana c/6009, polpa de
frutas ou frutaa tritlrradas e açúcar.

l.íargarina vegeLal en ó]eo vêgetaI,
1lquido e hldrogenado, água, sal (3t),
leite em pó desnatado ou soro de Lej.te en
pó eBtôbilizado, eülbalageE c/5009.
Erango sem pescoço, sen ,niúdo, conge.Lado

21

28

e sem lenPero. Àpresentando peso médio de
3 a 4 KG. O Íornecedor devetá apresentar
o comProwantê de inspeção da vigifânciâ
sanr!ária IocaI.
Àchocolatado en pó vitâIlinadô composição
mlninâ dê 50t de cacau eD pó, lecitina de
soja e e§tabilizante. vôlidade nÍnj.na de
seis tneses a partir dâ data cle entrega.
Enbalagens de 2009. À êrúalagem devêrá
conter todos os dados de ideltificaÇeo,
procêdência.
suco concenlrado sabor caju e/ou goj.aba,
eI[ àrbalâgen de vidro contêndo 500mf cadâ.

UND

1500
700

UND

125 0

KG

8000

UND

UND

2

500

400

UND

Acondicionados em caixas de papefão,

contendo 12 UNDôde§. Prazo mlnino de
valldadê 2 anos. Àpresenlar duâs alnost.ras
da nenos enbalagen, contenclo lodas âs
informaÇões do produto e data de validede.
29

Polpa dê frutas sê]êcionada e livre

de

1ano, com os registlos obrigatórios

do

contàdnaÇâo. À eEbalageE de I KG deve
conte! a validade de no Ãínino 6 neses a

KG

3

s00

Lt

2

s00

órgão competente, Deverá ser transportado
30

31

êrn caj.xas de isopor. sá-bores : cajá,
Baracujá, ôcerola, goiaba e caju.
Bêbida Láctea sàbo! úorango: CoDtán feit€
pâsteu!izado desnatado, soro dê leite,
açúca!, plepalo de norango (açúcar, água,
poLpa de nolango sern sêr[ente, anido, aaoma
idêntico ao íalural
de norango,
egpersanta carragena, coran!e â!tificial
vermelho. azarrubina,
conservânte,
sorbeto de Potássio, acidulantê. Ácido
gordula vegetal,
amido
cltrico,
Bodi.ficado, esperssanle (gelatina ê
carragena) e fereento Iácteo, Enbalagen
pIástica con 1 litro,
Arroz Branco TiPo 1, SubgruPo Polido,
Classe Longo Eino. Proclulo con quâlidade
Polido
e
sabor tradicional.
NaturâIhente a água (water PoLlach). - Não
utiliza nenhum aditivo qututrico. Pacote 2 e 5 KG (plástico de polietileno) Capa
fardo, pfástico de pelietiieno. vaLidade
de 12 neses ârmázenado
areiado.

32

em

á.!üiente seco

KG

300

cx

7'70

PCT

150

aoJ

350

e

Massà de Àveiâ erí Flocos I'inos 2009:

lngredientes: âveia ]aLinada eú ffocos
finos, À!ÉRcÍcos: coNTÉt{ ÀvErÀ. PoDE
TRIGO, CENTEIO. CEVÀDÀ, À}'ÊNOOÀ,
A!.ÍENDOIM, CÀSTÀNEÀ DE CÀJU, CÀSTÀNHÀDOPÀXÁ, ÀVELÂ, I.IÀCÀDÂTíIÀ, NOZ, PECÁ,
PISTACHE, PINOU, CÀSTÀNHÀS E SOJÀ. CONTÉII
CONTER

GLÚTEN, Eonte de fi.bras*

Eonte

de

magnésio.
33

34

Milho de Munguzá 5009 ou canjica de milho

são g!ãos ou pedaços de grão3 de nilho

(zêa l[ays L.) que aPresentâm ausência
parcial ou total do gérrnen, en presençô
de escalificaÇão mecânica ou manual
(desgerninàção). O produto deverá estar
de acordo con a IêgisLâÇâo vigente,
Especialmente a Porlarià n' 109, de 24 de
fêverê1ro de 1989 do Ministério da
Aqricultura.
Bandeja de ovo de gaLinhâ deverá ser dê
colorâção branca, táhanho nédio, con a
êascâ fimpa, integla (8eI[ rachâdura§) e
sên defoEnaçáo. Deve atender as
legislaçõês ell vigo! especial.Éente a
DECRETo n" 55.585 de 20 de julho de 1965
Publicado D.o.u de 22/01/1965-

N

fterapero pronto p/carne e trango 609:

35

PCT

'70

KG
KG

2500
2000

KG

2100

embalagern

KG

2000

ênbâlagerr

KG

100 0

UND

100 0

IJND

700
s5o0

llnqredientes: saI, colorífico, â]ho,,
Iouro',
lcebola*, orêgânor, sâ]sa',
lcondi-Eentos prepârados cle alho e de
lcêbo.ta, realÇôdores de saboÍ glutàmàto
fnonossódico, inosinato dissôdico
lguani 1a!o clissódico. ÀLERGlCOS: contán
herivaclos de soja. Pode conte! trigo,
heite, cevada e ovo. contê! qlúten.
lcalne bovina resfriadà coxào mo1ê c/osso
lcarne bovina resfriada coxao noLe S/osso
lca rne bovj.na moida resfliada erüalagens

36
3z
38

l"o ntendo 5009

ito

39

de frango resfriado

l:: ntendo

1KG

hon tendo

1KG

lsob rêcoxa

40

de frango resfriada

hereal Nutrilon enbafâqe[ contendo 23Og
Tlaalicional caixa contendo 2OOg
lsardinha êú latâ êrbalagen contendol2sg

41
42

Fremogema

43

VALOR GLOBAI DÀ PROPOSTÀ

-

UND

R§

PRÀZO DE ENTREGÀ:
coNDIÇÓEs DE PAGAMENTO:
VALIDÀDE DESTÀ PROPOSTA:

Dados bancálios do proponente
Banco:

para fins de pagamento:

Conta:

T,oca]

e

Data

NOME/CPF,/ÀSSINÀTURÀ

Reprêsentante

legal do proponente.

oBsERvÀÇÃo: a proposta dêverá

ser elaborada

em

Pape] tirürâdo do proponente.

-x
ESIÀDO Dà PâRÀÍBÀ
PRETETTT'RÀ

I,í'NICIPÀI. DE T.DGIIRO

co(tgsão PERtÍâNrNrz DE LrcrrÀção
àNlJao

r -

EAEGÃO Er,ErtsôNrCO

TERMO DE REFERÊNCIÀ

-

Nô

OOOO1/2021

ESPECI FICAÇÔES

1.0,Do oB,rEro

1.1'constitui objeto desta Licitação:

coNTRÀTÀÇÃo

DE EMpREsÀ pARÀ

ÀIIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOIÂR DESTE MI'NICIPIO.

EoRNECTMENTo

DE

GENERoS

2.0.DÀ l,uSrIrICÀIIVÀ
2.1.A contlataÇão âcima descrita, que gerá processada nos tertnos deste instrumento convocató!io,
especj.ficaÇões técnicas e informaÇões conpLementalês gue o acompanham, çnraodo for o caso,
justifica-se: PeIa necessidade da devj.da êfêtivaÇão de compla para suprir demanda êspecífica CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESA PARÀ FORNECIMENTO DE GENEROS AIIMENTICIoS DEsTINADos A MERENDÀ EscoI,AR
oESTE MUNIcIPIo - consideEada oportuna ê iÍnprescindível. , bem como relevante medidâ dê interesse
públ.ico; e aindê, pela necessidade de desenvo-Ivimento de aÇões continuadas para a pronoção de
atj-vidades pertinêntes, visando à maximizaÇão dos rêcursos em relaÇão aos objetivos programados,
observadaa as dirêtrizes e Ínetas definidas nas fêrramentas de pLanejamento apÍovâdas.
2,2.Às caracterlsticas e especificaÇões do objeto ora licitado sâo:

côrco
I

2

3

DrSCRrCrqçiO

ÀÇúcár trj,turado de cor clala, sen sujidades, enbaledos en saco de
polietiLeno, de 1KG cada. Con padrão dê quâ.Lidade, con prazo nÍnino dê
walidade 1(un ano) â contar da data da entrêqa. Àpresenlar 2 amostras na
Eenor enbafagem original devidêmente i.dentj-fi.cada coú !ótulo, contenclo todas
as inforÍoações do procluto cle âcordo com a fegislaçeo vigente. À aEostrâ
deverá ser correspondente ao produto entleque.
Àrroz parboLizado, polido, tipo 1, ên fardos de 30 KG contendo 06 (seis)
UNDêdês de 1KG cada. Enbalados em sacos de polietileno transpàrente. Plazo
nlniúo de vâlidade 06(seis) meses, Apresentar 2 amostlas na neno! enbâIâgêÀ
oliginal dêvidaDente identificada, com !ótu1o, conlendo todas as infonÉÇôes
do produto de acordo con a ]egj.slação vigente. A amostra deverá ser
corrêsponclente ao produto entregue.
MàcaÍrão espaguetê Com OvOs, mâSsâ secâ de farinha de tligo con ovos,
enbalados ern sacos de polietileno, transpalente de 5009 cada. Prazo nÍniÍno
de va1j.dâde de 1ano, Àpresentar 2 ámostrês na menor embalagen orj,ginal

U}fIDÀDE
KG

QT'àTTIDIDI
3500

XG

3500

UNO

600 0

UND

1100

devidanente identifj.cada, com rótulo,

contendo todas as informaÇões do
produto de acoldo cotn a ]egi8]aÇão vigente. À amostra deve!á ser
4

5

6

co!!espondente ao paoduto entreque.
Ó]eo de soja conlendo 900nI câdá. Prazo mlnjoo de validâde de 02 (dois ônos),
Àpresentar 2 amostras na mêno! eúbaLagen orj.gj.naL devidanente identificada,

colr rótulo, contendo todas as inforúações do produto de acordo con a
IeqislaÇão viqent€. À itmostla deverá ser colrespoodente ao produto entregue,
SaL refinado iodado en pacotes de 1 Kc cad,a, prazo nÍnnrc de vâIidede de 01
enbalageE origj,nal clevidàmente
ano apresentaE 2 amostras
identi.ficada, coB rótulo, contendo todÀs as iüfornaçôes do Procluto de âcordo
con a fegislaçâo vigente. À arEostra deverá ser colrespondente ao produto
vinagre cÍe ?50 nf fernentado acético e álcoo1 e vinho branco, en gàrrafa.
Prazo mínimo de vâfidade de 02 (dois anos). Apresentar 2 amostraa na nenor
e!üalagen original devidâmente identificàda, con rótulo, contendo todas as

a legisfaÇào vigente. À amoslra deverá
ser correspondenle ao produto entreguê.
Parinha de nandioca tipo comum, emlalag9lll ç114G
Eeijão carioquirüa extrê tipo 1, erüalagen c/lKG.
Feijão preto extra lipo 1, erüalagen c/1KG
Feiião iíacassar, enüalageln c/lKG
Ea.inha de triqo, sal, ferro, ácigo, e{i!l19Ce4 çMq
Biscoilo cream cracker, em caixas de papelão com enbalagens de 5009. P!ázo
de validade nÍniEo 1 âno, Àpresentar duas amostrás na lreDor enbalàgêE
origj.nal contendo todas as informaÇões do produto. À amostra devêrá sea iqual
âo ploduto que sêrá entregue.
Exlralo de tonÀte, sinpLes, seÍn conservantesr en coPo de widro de 260 g cada,
Àcondicionados em câi,xas conlendo 24 UNDades, Prazo de vâlidãde nlni.no 1
ano. Àprêsentar duas aúoslras na henor eDbalagen original contendo todas as
inforEaçÕes do produto. À amostra deveÍá sêr igual ao Produto que será
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com vâliclacle de 12 neses. Pêso aproximado de 609,
Condinenlo histo, deve ser constituldo de matéria prina de boa gualidacle e
apre§entar aspecto, cor, cheiro e sabo!, calacterÍstlco do produto. Validadê
dê 6neses â 1ano, con o registro da dala dê walidade no rótulo, pacole con

do de nilho

nâo contém

1u!en, erúa I

a

c/ 5O0

Café inoido,
/?sls.
Doce de goj.âba/banâna c/6009, polpa 4e frutas ou frutãs trituladas e açúcet
Margarina vegetal en óLeo vegetaf, llquido e hidrogênado, água, sa] (3t),
feite eItrpó ql8IrÀlqqg o'l soro de leite em pó estabj.Iizôdo, erüalagen c/5OOg.
Erango aen pescoço, sem miúdo, congelado e sen terlpeEo, Aprêsentando peso
médio de 3 a 4 KG. O folnecedor deverá apresentar o conprovante de inspeção
da vigilânciâ sanltáÍiâ IocaI.
Achocol.etado ên pó vitaminado conposiçào mlnina de 501 de côcau em pó,
lecitina de soja ê estabilizânte. VôLidâde mlnima de sêis meses a partlr da
dâta cle entrêga. E&balageÍts dê 2009. À arüâIâgem deverá conter todos os dâdos
de identificaÇào, procedência.
Suco concentrâdo sâbor caju e/ou goj.aba, en erbalagee de vidro contendo 5008ü
cada. Àcondicionadoa em caixas de papelão, contendo 12 IJNDades. Prâzo Dlniúo
de validade 2 anos. Àpresenta! duas anostlas da nênos eúbalagem, contendo
todas as infornaÇôe8 do produto e dala dê validáde.
Pofpa de frutes selecionada e ]-ivre de conta.naÇão. A embalagem de 1KG
deve conteÍ a validade de no mlnimo 6 mêses a 1 ano, com os legrstros
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caldo cte galinhâ ou calner consliEuldo basicâmenle de carne de galinhâ ou Cartela
carne bovinô desldratada, liofilizàdo sa1, ahido dê nlilho, gordura vegetal,
condimentos, podendo contet corantes apresentàndo-s€ matélia terrosa, Larvas
e delritos, en erüal.agen metalizada, teÍno soldáve1, lesistênte ê atóxica
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Biscoito Maria: Farinha de trigo, áçúca!, gordura vegetal, hiatoqenadâ, â.I[ido
dê milho e sal. Contén: a.oúâ artificiâI
para biscoito tipo Hariâ e
ggtabilizante lecitinâ de soja, conter glutem. EEbalaqen plástica com 4OOq.
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alidade 60 dias. Contendo o carinbo do sif.
deve ser cona!iluÍdo de ratéria prirDa de boa quali-dade e aplesenta
sPeclo, cor, cheiro e sabo!, caracterlstico do produto. No máxi-uo IOt
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obrigatórios do órgào compêtente. Deverá ser transpoltado en caixas de
isopoÍ. Sabores: calá, naracuiá, acerola, goiaba e caju.
Bebida Láclea aabor morango: Con!ét! Ieite pàsteurizado desnatado, soro de
leite, aÇúcar, preparo de norango (âçúcer, água, pofpa de morango sen
senente, itmido, ôlona idêntico ao natulaI de morango, espelsanta carraqena,
corônle artiflcial vemelho, azôrrubina, conselvanle, SoÍbâlo de Potássio,
acidulante. Ácido Cltrico, gordura vegetal, amido nodificado, esperssante
(gelatina e côrragena) e femento 1ác!eo. trlbalagen plástica corn 1 lilro.
Àrroz Branco Tipo 1, Subgrupo PoIido, Clessê ],ongo Eino. Produto con
qualidade e saboE tEadicional. - Polido Natulalmente a água (lÍater Polisch) .
- Nào uliliza nenhuD adiEj.vo qulnj.co. Pacote - 2 e 5 KG (plástico de
polj.etilêno) capa fardo, p1ástj.co de pelietiieno. vafidade de 12 neses
amazenado em âíbiente seco e areiado.
Massa de Aveia en Efocos Einos 2009: Ingrêdientes: aveia I Linada en flocos
finos, ALÉRGIcos: coNTÉM ÀvEIÀ. PoDE CoNTER TRIGO, CENTEIO. CEVÀDÀ, ÀMÊNDOÀ,
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ÀI'IENDOII.{, CÀSTÀNI{À DE CÀJU, CASTÀNTIÀ-DOPÀú, AVELÃ, MÀCADÂMIÀ, NOZ, PECÁ,
PISTACHE, PTNOU, CASTÀNEÀS E SO,rÀ. CONTÉM GLÚTEN. Fonte de fibras* Fonte de

Baqüésio.
33

Milho de Lunguzá 5009 ou canjica de nilho sáo g!ãos ou pedaços de grãos
úi1ho (Zea nays L.) que apresêntam ãusência parciaf ou lotaL do gérnen,
pEesençâ

34
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de escâlificãção Decânica ou nanuâI (dêsgêrninâçào). O Produto

dêverá estâr de acordo c@ à legislaÇão vigente, especiahente ô PortaÍia no
109, de 24 de feveleiro dê 1989 do uinisté.io da Àglicultura.
Bàndeja dê Ovo cle galinha cleverá ser de coloração brancá, taúanho nédio,
a câsca lj.Írpa, integra (sen rachaduras) e seln defornâçào. Deve atender
legis.IaÇÕes êÍn vigor especiahente a DECRETo n' 56.585 de 20 de julho de
1965 Publicâdo D.o.U de 22/0'7/7965.

e frango 609: Ingrêdiêntes: sal, colorÍfico, âIhor,
cebola*, orégano*, sslsa', Ioulo*, condimentos prêparados de alho ê de
cebofa, reafçadorês de sabor glutamato monossódlco, inosinato dissódico e
guanilato dissódico. ÀJ,ÉRcrcos: contéÍí deElvados dê soja. Pode cQnteE tr1go,
feitê, cevadô e ovo. Contén gfúten.
Càrne bovine resfriada coxão nole C/Osso
lcàrne bovina resfriada coxào lÊolê s/osso
Carne bovj.na úoida resfriada eobalagens contendo 5009
Tenpero pronto p/carne
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3.0.Dâs oBRrcrçõls Do coNER Àr,rNrz
3'l.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivanente realizado, de acordo com as
cláusulas do respectivo contrato ou outtos instnmentos hábeis.
3,2 ' Propolcional ao contratado todos os mêios necessários para â fi.el execuÇão do objeto da
pre sente contrataÇáo, nog tefinos do correspondente instrumento de ajuste.
,Notificar o contratado sobre quarque! irregura!idade encontr;da quanto à qualidade dos
p!o dutos ou serviçgs, exelcendo a nais aÍnpra e compreta fiscarização, o qu; não exine o contratado
de suas lesponsabilidêdes pactuadas e preceitos .Iêgais,
3.4 .Outras obrj.gações estabefecidas e !elacionadag na Minutá do Contrato - Ànexo IIf.

{.0 Drl' OBRrCÀgõrg DO CON'rtRÂ:rlDO
.

4.r . Responsôbi ri zar- se por todos os ônus e obrigaÇôes concernentes à fegi.slaÇão fiscal., civi1,
tri butária e trabafhista, ben cono por todas as deEpesas ê compromissos assumidos, a quarque!
tít uLo, perante seus fornecedores ou terceiros en !azão da execuÇão do objeto contratadà.
.substituir, arcando con as despesas decorrêntes, os matêriai.s ou sêrvj-ços quê apresentarêm
def ej'tos, alteraÇões, imperfeições ou quaj-squêr irlegularidades discrêpantes às exigências do
ins tnrmento de ajuste pactuado, ainda que constâtados somente após o rêcebimento ou pagamento.
4.3 .Não transferir a outlem. no todo ou em parte, o objeto da contratâÇão, sarvo rnediante prévia
ee xpressa autoÍização do contrêtante.
4.4 .Manter, durante a vj.gência do contrato ou outros instrumentos hábêis. en compatibilidade
com as obrigaÇões assr..unidas, todas as condiÇões de habilitação e qualificaÇão exigidas ôo
lespectivo plocessô Iicitatólj.o, confortne o caso, apresentando êo Contratântê os documêntos
necessálios, senprê que solicitado,
4'5.Emitir Nota Eiscal correspoôdente à sedê ou filial da empresâ que efetivàmênte participou
do certame e consequêntemente apresêntou a documentaÇão exigida na fase de habilitaÇão.
4,6.Executar todas as obrigações assumidâs sempre com obsêrvância a melhor técnica vigentê,
enquadrêndo-se, rigorosamente, dentro dos preceitos Iegâis, normas ê especificaÇôes técnicâs
co!respondentes

.

4.7.Outras obrj.gaÇóes estabelecidas e !elacj.onadas na Minuta do Conttêto - Ànexo III.
s.O.DO PRàZO T DÀ IrIGôICIÀ

5.1.O prazo náximo de entrega do objêto da contrataÇão, que àdmj.tê prôrrogaÇáo nas condiÇõês ê
hipóteses previstas no Alt. 57, §1', da Lei 8.666/93, está abaixo indicâdo e será considelado
da êmissão do Pedido de Compra:
Entlega: Ímediata.
5.2.À vigência do respectivo contlato será dêterminada: até o finaL do exerclcio financei.ro de
2021, considerado da data de sua assinatura.
6. O.DO REà'I'!'TAUEIIIO

6.1.Os prêÇos conttatêdos são fixos e irrêajustáveis no prazo de um ano.
6.2.Dentro do prazo de vigência do contrato e medj-ante solicitaÇão do Contratado, os preÇos
poderão sofrer reajuste após o interregno de rm ano, na nesna proporÇáo da variaçâo verificada
no IPCÀ-IBGE acumulâdo, tomando-se por bâse o nês de apresêntação da lespectiva proposta,
exclusivamente pêra as obrigações iniciadas e concluÍdas após a ocolrência da anualidâde.
6.3,Nos rêajustes subsequentes ao primei!o, o interregno mínj.mo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do úLtilno reajuate.
6.4,No caso de atraso ou não divulgaÇão do indice de reajustanento, o Contratante pagará êo
Contratado à impoltâncj.a calculada pela úItina variaÇão conhecida, llquidando a diferenÇa
corlespondente tão logo seja divulgado o indice definitivo. Eica o Contlatado obrigado a
apresentar memória de cálculo referente ao leajustanento dê preÇos do valor remanêscente, genprê
que este ocorrer.
6,5.Nas aferiÇôes finais, o lndice utilizado pâra reajuste serár obrigâ toriament ê, o definitivo,
6.6.Caso o lndicê êstabelecido pala leajustamento venha a ser extinto ou de gualquêr fofirtâ não
possa mais ser utifizado, se!á âdotado, ern substituiÇão, o que vier a ser determinado pêfa
IegislaÇáo então en vigor.
6.?.Na ausência de plevisâo Legal quanto ao índice substituto, as partes e1egerão novo índice
oficiâ1, para reajustamento do preÇo do vêlor rênanescentê, por meio de termo àditivo.
6,8.0 reajuste poderá ser leafizado por apostilamento.
7.0.DO PÀ6ÀUÀnO
?,1.O pagamênto

será realizado mediante processo legular e em observâncla às normas e
procedimêntos àdotados pelo ORC, da seguinte manej.ra: Para ocorrel no prazo de trinta dias,
contados do pe!lodo dê adimpletnento,
?.2.0 desembolso rnáximo do perlodo, não se!á supelior ao vafor do rêspectivo adiÍnplênento, de
acordo com o cronograma aprovado. quando for o caso, e setnpre em conformidade com a
disponibilidade de recursos financêiros.
?.3.Nenhum valor sêrá pago ao Contlatado ênquanto pendente de li.quidaÇão qualquer obrigaÇão
financeira quê lhe for imposta, em virtude de penafidade ou inadinplência, a qual poderá se-r
compensada com o pagÉunento pendente, sem quê isso gere di.leito a acréscimo de qualguêr natureza.

9.0.DÀ coMPROrrAçiO DE EECOçiO E RTCIBD@NIO DO G.rrIO
8.1.Executada a presentê contrataçâo e observadas as condiÇões de adinplemento das obrigaÇôes
pactuadas, os procêdimentos e prazos pàra receber o seu objeto pelo ORC obedecerão, conforme o
càso, às disposiçôes dos Àrts. 73 a 76, dê ],ei 8.666/93.
9. 0. DOS PnOCrDrrrErÍTO!' DE FISCàIJIZÀçiO E @R!NC!N{EI}TO

9.1.Serão designâdos pelo Contratante rêpresentantes com atlibuiÇões de Gestor e Fiscal do
contrato, nos termos da norna vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizaÍ â sua execuÇão,
le gpect ivament e, permitj.da a contrâtaÇão de terceiros para assistência e subsldio de pertinentes
a essas atlibuiçôês,
SÀNÇõES ÀDldÍNt SBÀIMS
10.1.0uên, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou aplesentar documentaÇão falsa exigidâ pâra o certame, ensejàr o
retaldamento da execução de seu objeto, nâo mantive! a proposta, falhar ou frâudar na execuÇão
do contrato, comportar-se de nodo inidôneo, dec.Iarar informaÇões fal.sas ou coÍneter Íraude fiscaf,
garantido o direito à arnpla defesa, ficará iÍnpedido de licitar e contràtar com a União, Estados,
Dj.strito Federal ou Municípios e, será descledenciado do Sistema de Cadastlarento Unj.ficado de
Fornecedores SICÀE do Govêrno Eederal e de sistêmas semelhantes mantidos por Estados, Distrito
Eederal ou Municlpios, pefo prazo de âté 05 (cinco) ânos, sem prejulzo das multas previstas
neste Edita1 e dàs demâis cominações Iêgais,
10.2.4 recusa injusta eÍn deixar dê cumpril as obrigaçôes assumidas e preceitos legais, sujeitará
o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos llrts. 86 e 87,
da Lei 8.665,/93: a - advertência; b - Ínu1ta dê Ínora dê 0,5t (zero vlrgula cinco por cênto)
aplicada sobre o valor do contrato por dia dê êtraso na entlega, no inlcio ou na execuÇão do
objeto ora contratado; c - mufta de 10t (dez po! cento) soble o valor contlatado pela j.nexecuÇão
total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, gua.l.quer das penalidadês cablveis
fundânêntadas na Lei 8.666193 e na Lei lO.520/02.
10,3.Se o vaLor da multa ou indenizaÇão devida não for recofhido no prazo de 15 (quinzê) dias
após a comunicaÇão ao cgntratado, será autonati.camente degcontado dâ primeirâ parcela do
pagamento a que o Contratado viê.r a fazer jus, aclescldo de juros moratólios dê lt (un por
cento) ao mês, ou, quândo fo! o caso, cobrado judicialmênte.
10,4.Após a aplicaÇão de quaisquer dôs penalidadês previstas, reafizar-se-á cohunicaÇão escrita
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluldas as penalidades dê âdvertência e multa
de mora quando for o caso, constando o fundamento lega] da punição, infoíiândo ainda gue o fato
será legistrado e publicâdo no cadastro co!!espondeDte.

10.0.DAS

rDqlrClIRÀ
11.1.Nos casos de eventuâis atlasos de pagamento nos telmos deste j'nst4mento, e desde que o
Contratado não tenha concorrido de aLguma foflna para o atraso, será admitida a coÍrpênsaÇão
financeira, devida desdê a data linite fixada para o Pagamento até a data corrêspondente ao
efetivo pagamento da parcêla, Os encargos moratórios devidos ên lazâo do atlaso no Pagãmento
sêrão calculados con utilizaÇão da seguinte fórmula: EM = N x vP x I, onde: EM = encalgos
moratórios; N = número de dias entre a data prevista pala o PagameDto e a do efetivo Pagamento;
vp = vafor da parcela a ser pÁgà; e r = índice de compensação financêita, assim apurado: r =
(TX + 1OO) + 365, sendo ?X = percentuâI do IPCÀ-IBGE âcumulado nos últimos doze mêses ou, na
sua falta, um novo lndice adotado pelo Govelno Eederal quê o substitua. Na hipótese do leferido
indice estabefecido para a compênsâção financeira vênha a ser extinto ou de gualquer forma não
possa naj.s seÍ utilizado, será adotado, en substituiÇáo, o que vier a ser determinado pela
1êqislaçâo então eÍn vigor.
11. O.DÀ C(DíPlrsSÀÇiO

12 . 0 . DO

lollO

DE

PBOPOSTÀ

12.1.É pârte integrante deste Termo dê Rêfe!ênciâ o nodelo de proposta correspondente, podêndo
o licitânte utifiza-1o cono referência - Anexo 01.
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PROPONENTE

CNPJ

1,0 - DECLÀRÀÇÃO de que não possuj. no quadro societário, selvldor púb]j.co da ativâ do
leálizador do certame ou de qualquer êntidêde a ele vinculada.

órgão

o proponente acina qualificado decLa!a nâo possui! em seu quadro societário e de funcj.onários,
gualquer servi.do! efetivo ou conissionado ou enpregado desta PrefeÍtura Municipal de Mogeiro,
como tanüém em nenhum outro órgâo ou entidade a e]a vinculada, exelcendo funções técnicas,
gerenciais, comelciais, adm j.ni st rat ivas ou societárias.
Local e Data.

NOME

/CPF/ÀS

S

INATURÀ

Reprêsêntantê Legal do proponêntê
OBSERVÀÇÃo:

â dêclaraÇão deve!á ser elaborâda en papel tinülado do proponente

ESIÀDO DÀ

PRE}IIAORÀ I{PNTCIPâ! DI IÕGETRO
cotcssÃo pEEatrEüTE D! LrcrTÀçâo

rmto rrr -

pRrclo EralRô{rco No oooo1,/2021

MINUTA DO CONTRÀTO

@NmÀrcuo:..../.,.-CpL
TER},ÍO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CETEBRÀM À PREEEI?URÀ MUNICIPÀT DE
MOGE]RO E
PARÀ T'ORNECIMENTO CONEORME DISCRIMINÀDO NESTE
INSTRUMENÍO NA EORI,ÍÀ ABAIXO:

Pelo presente i.nstrumento de contrato, de um lado prêfeitura Hunicipar de Mogeiro - Àv.
Presidente João Pêssoa, 47 - Centro - Mogêiro - pB, CNPJ n. 08.866.501/0001-67, neste ato
representâda pero Prefeito Àntonio José Eerreira, Bràsileiro, casàdo, Empresalio, residente e
donicj.li.ado na Sitio pi.ntado dê cima, 138 - Atea Rural - Mogêiro - pB, CpF no 940.199.644-91,
Carteira de Identidade n' 3360118 SSPPA, dorêvante simplêsmente CONTRÂTÀNTE, e do outro lado
CNPJ no ., . . .. . .., neste ato reprêgentado
po! ,,.. residente e domiciliado na ,...,
cPF no .
Carteira de Idêntidade no . ,,., doravante sj.mplesmente CONTRÀTÀDO, decidiran
as partes contEatantes agsinar o prêsente contrato, o qual se rêgerá pelas cfáusulas e condiÇões
seguintes:

cúusú,À PRT EIBÀ - Dos rcNDàtGNTos:
Este contrato decorlê da -IicitaÇão nodâ1idâde Plegão Eletrônico nô 00001/2021, plocessâdâ nos
ternos da Decreto Federa.L i' 70,024, de 20 de Setembro de 2019; e legisfaÇáo peltinentê,
consj.deradas as altelaÇóes posterioles das referi.das normas.
cráosur.e sEqnDÀ

-

Do oBirtro:

o prêsente contrato tem por objêto:

CONTRÀTAÇÃO

DE

EMPRESA PÀRÀ FORNECIMENTo

ALIMENTIC]OS DESTINÀDOS À MERENDA ESCOLÀR DESTE MUNICIPIO.

DE

GENEROS

O fornecimento deverá sel executado rigorosamente de acordo com as condições exprêssas nêste
instnmento, ploposta apleSentada, especificaÇões técnicas correspondente s , processo de
licitâçáo nodalidade Pregão ELetrônico nô 00001,/2021 ê instluções do contratênte, documentos
easea quê ficam fazendo partes integrantes do pxesente contrato, independente de trânsc!ição; e
será realizado na forma parcelada.
(j,ÁDgurÀ 'rERcEtRr - Do vNaR t PRE@g:
O valor total destê contrato, a base do preÇo
CIISSULÀ QT'TRIÀ

-

Do REAJUSTT}'BITO:

c&áDgur.À QUrNrÀ

-

DÀ DorÀcÂo:

proposto, é de R$

fir{os e ilreajustáveis no prazo dê um ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e nediante solicitação do Contratado, os pleÇos poderão
sofre! reajuste após o intelregno de um ano, na rnesrna proporÇão da variação verificada no ÍPCAIBGE acumulado, tohândo-sê por bêsê o Ínês dê aplesentaÇão da respectiva proposta, exclusivaÍnênte
para as obrigaÇôes iniciadas e concluídas após a ocolrência da anuàlidadê,
Nos reajustês subsequêntes ao primeiro, o interregno mínlmo de un ano será contado a partir dos
efeitos fj-nancej.ros do úItino reajuste,
No caso de atraso ou não divulgaÇão do lndice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado
â impoltância calcufada pela última variaÇão conhecida, 1j-quidando a difelença correspondente
tão Logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de
cáIcul.o referente ao leajustamento de preÇos do valor temanêscente, sêmpre quê este ocorre!.
Nâs aferições finais, o indj.ce utilizado pala reâjuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o lndice êstabelecido para leajustanento venha a ser extinto ou de qualquer forma náo possê
mais ser utj.lizado, será adotado, em substituição, o que viêl a se! determinado pe.la legislaçâo
então em vigor.
Na ausência de plevisão Iegal quanto ao índice substituto, as partes elegêrão novo Índice
oficlal, pala reajustaunento do preÇo do valor lelnanescente, por meio de termo aditivo.
o reajuste poderá ser realizâdo por êposcj.lamento.
Os preços contratados são

As despesas corrêrão pol conta da seguinte dotaÇâo, constante do oÍçâÍnento viqêntê:
Recursos P!óprios do Municlpio de Mogêilo: LEI MUNICIPÀI 340/2020 02.030 SEC. DE EDUCAÇÃO,
CULTUFÀ, ESP, IÀZER E TURISMO O2O30.I2.722.2006.2948 MANUTENÇÃO DÀ SEC. EDUCAÇÃO, CUI,T, ESP,

rÀzER

E

TURISI.í 02030,12.306.1002.20t2

DISTRIBUIÇÁO DE REEEIÇÕES

3.3.90.30.00.00 111 MÀTERrAI DE CONSUMO 000191 3.3 . 90.30.00.00

DÀ I'íERENDÀ ESCOIÂR 000190
122 MÀTERIA], DE CONSUMO

- Do pàeÀ!íENro:
O pagamento será efetuâdo nê Tesouralia do Contratante, mediante plocêsso regular, da seguinte
naneirâ: Pala ocorre! no prazo de trinta dias, contados do período de adj.mpleÍnento,
c1.ÁIrsgl.À sE rÀ

- Do pRàzo E DÀ vrcúNcra:
O prazo máxirno de ent-rega do objeto ora contlatâdo, qLle âdmite prorrogaÇão nas condi.çôes ê
hj.póteses previstas no Art. 57, S 10, da Lei 8.666193, está âbaixo indicado ê será considerado
da emissão do Pedido de Comprà:
a - Entrega: Imediata.
À vigência do prêsente contrato se!á dêtêrminada: até o final do exelcício financej.ro de 202t,
considelada da data de sua assinatura
cLÁsgglÂ sÉrDa

cÍ.iíuguLÀ orrÀva

â - Efetuar o

-

DÀs oBRrcÀç&s Do coÊ{TRNrNslE:
pagaunento reLativo ao fornecimento

efetivamente realizado, de acordo con as
respectj.vas c]áusulas do presente contlato;
b - Ploporcionar ao Contlatado todos os Ínêios necessários pa!a o fief fornecimento contratâdo;
c - Notificar o Contratado soble qual-quer irrêgufari.dade encontrada quanto à qualidade de produto
folnecido, exercendo a Ínâig anpla e coÍnpreta fiscatizâção, o gue não exime o contratado de suas
respoDsabilidades contratuai.s e legaj.s;
d - Designar reprêsentantes com atribuições de Gêstor e Fi.scal- destê contrato, nos têrnos dê
norma vigente, esPecj.almente para acompanhâl e fiscali.za! â sua exêcução, respec t ivament e,
pernj.tida a contrataÇão de telceiros para assj.stência e subsldio cle informaçõês pertinentes a
essas atribuiÇôes.
cúÁusul À lÍolrÀ

-

DÂs oaRrcÀçõEs Do coNrT.aràDo:

a - Executa! devidaÍnente o fornecj.mento dêscr-ito na C1áusula corrêspondente do presente contrato,
dentro dos mefhores parâmetros de qualidadê estabelecidos para o ramo de atividâde rêfacionada
ao objeto contÍâtual, com observância aos ptazos estipulados;
b - Responsabilizar-sê por todos os ônus e obrigaÇõês êoncelnentes à legj.s]aÇáo fj.scal, civi1,
tri.butária e trabalhistê, bem como po! todas as despesâs e complomissos assumidos, a qualquer
títu.Lo, pelante seLls folnecêdorês ou terceiros em razâo da execuÇão do objeto contratado;
c - Mante! preposto capacitado ê idôneo, aceito peLo Contrôtante, guando da execuÇão do conttato,
que o represente integra.Imente em todos og seuE atos;
d - Permitir e facilitaÍ a fiscalj-zação do Contratante dêvendo plestar os informes ê
êsclarecimentos sol-ici.tados;
e - Será responsáveI pelos danos causados diretamente ao contratante ou a telceiros, decorlentês
de sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato, não excluindo ou reduzjndo essa responsabilidade
a fj.scal.izaÇão oll o acompanharnento pefo órgão interessado;
f - Não ceder, trânsfêriÍ ou subcontratar, no todo ou êm palte, o objeto deste instrumênto, sem
o conheciÍnento ê a devida autolização expressa do Contratante;
g - Mênter, durante à vigência do contrato, êÍn compatibilidadê com as obrigaçôes assunidas,
todas as condiÇões de habilitaÇão e qualificaçâo exigidas no rêspectivo plocêsso IicitatóÍio,
apresentêndo ao Contlatante os documentos necessários, sempre gue solicitado.

o.íusur,r DÉcDa, - DÀ ÂrrERÀçÃo p rugcrsio:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificatj.va, uD i I ât era.lmente pelo Contrâtante
ou por acordo entre as partes, nos casos plevistos no Art. 65 e se!á rescindido, de pleno
direj.to, conforFe o disposto nos Àrts. '71 , '18 e ?9, todos da Lei 8.666,/93.
o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiçôes contrâtuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerer nas conpras, até o respectivo 1iÍnite fixado no Àrt. 65, § 1" dâ Lei
8,666/93. Nenhlrm ac!éscimo ou supressão poderá exceder o liÍnite estabelêcido, salvo as supressões
resuftantes de acordo celebrado entre os contrataotes.
CI.I(USUúÀ DÉCD{A PRÍTGTRÀ

-

DO RECBBTTGNTO:

Executado o presente contrato e observadas as condiÇóes dê adimplemento dâ9 obrigaÇôes pactlradas,

os plocedimentos e prazos para leceber o seu objeto pelo Contratantê obedêcêráo, conformê
caso, às disposiÇôes dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

o

CI,IÚ8 T.À DÉCDA SEGUNDÀ - DâS PTMLIDâDES:
À recusa injusta em deixa! de cünplir as obligaÇôes assr.rmidas e preceitos Legais, sujêj.tará o
Contratado, garantida â prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Àrts. 86 e 87, da
Lei 8.666/93t ê - advertência; b - nulta de mora de 0,5t (zero vlrgula cinco por cento) aplicada
sobre o valor do contrato po! dia de atraso na êntlega, no inlcio ou na execuÇão do objeto ora
contlatado; c - multa de 10t (dez po! cento) sobre o valor contratado pel.a inêxecuÇão totaL ou
parcial do contrato; d - s imu I taneanente, quafguer das penalj.dades cablveis fundatnentadas na
Lei 8.666,/93 e na Lei. 70.520/02.

g.Ágsul,À DÉcrla rlRcrrB.À - DÀ cor@ErgÂÇÃo EnoNcltB :
Nos casos dê eventuâis atrasoa dê pagamento nos teúnos deste instrumento, ê desde que o contratado

não tenha concorrido de al.guma forma para o atraso, sêrá adnitida a compensaÇão financeira,
devida desde a data finite fixada parâ o pagamento até a data correspondênte ao efetivo paqamento
da parcela. Oa encargos moratórios devidos em razão do atlaso no pagahento seráo calculâdos com

utifizaçãodaseguintefórmularEM=NxVPxI,ondê:EM=encargosrnoratóriosrN=númerode

dias entre a data plevj.sta pâla o pagâmento e a do efetivo pagamento; vP = valo! da pârcêIa a
se!paga;eI=lndicedeconpensaçãofinancelra,assinapurado:I=(TX+100)+365,sendoTX
= percentuaf do IPCÀ-IBGE acunulado nos últimos doze rneses ou, na sua falta, u.m novo Índj.ce
adotado pê1o Governo Eederal que o substitua. Na hipótese do referido indice estabelecido para
a compensaçâo financeila venha a ser extlnto ou de gualquêr forna náo possa nais ser utilizâdo,
se!á adotado, ern substituiÇão, o que viêr a ser determinado pela legislaÇão entâo etn viqor.
crÁgsl,I À DÉcna QBR!À

-

Do tERo:

Pala dirimir as questões decorrentes deste contlato, as partes elegetn o Foro da Conarca

de

Itabai.ana.

E, por estarem de pfeno acordo, foi lavrado o presente contrêto
assinado pelas partes e po! duas testemunhâs.
Mogeilo TESTEMUNHÀS

PEIO

PB,

CONTRÃTÀNTE

PELO CONTRATADO

em 02(duas)
de

vias, o qual vai
de

