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O Órgão Reallzador do Certame acima qual-ificado, inscrito no CNPJ 08,866.501/OOOL-6'l , dolavante
danl@1aado ai.qrletoêlta ORC, torna púbIico pala conhêcimento de quantos possan interessar que
fará realizar através do Pregoeiro Oficj.a1, âssessotado por sua Equipe de Àpoio, sediado no
endeleço acima, às 0? :00 holaa do dia 13 de Àbril de 2027, por meio do site
https : / /ww1n,. portaldecompraspubl icas . com. b r, IicitaÇão na modalidâde pregâo n6 OOOOT/2027t na
forna eletrônica, con critério de julgamento nenor p.reÇo por 1tem, e o fornecimento reaLizado
na folna parcelada; tudo de acordo com este ínstrumento e en obsêr\rância a Decreto Eede!êl no
10.024, de 20 de Sêtembro de 2079; e legislação peÍtinente, consideladas as âlteraÇões
posterio!es das referidas normâs; confome og critérios e procêdiÍnentos a seguir definidos,
almejândo obter a melhor proposta para: CONTRÀTAÇÃo DE EMPRESÀ PÀxÀ EoRNECIMENTo DE GENEROS
AIIMENTICÍOS DESTINÀDOS À MERENDÀ ESCOIÀR DBSTE MUNICIPIO.

D.ta dâ .b.rtur. d. .êrrlo túblic.: L3/Oa/2O2L. EoEátj.o:
Data parâ inÍcio da fase de lancês: 13/04/2021. Horário:
Local: https: //www. portaldecompraspublica s . com. br

07i00 - horáEio d. Brrlll.ir.
0?r30 - horálio dê BrasÍIia.

1.0. DO OB,rtÍO
1.1.consritui objeto da plesente li-citaçâo: coNTRÀTAÇÁo DE EMPRESA PÀRÀ FoRNECTMENTo DE GENERoS
ÀIIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDÀ ESCOLÀR DESTE MUNICIPIO.
L.2,As especificaçôes do objeto ora Iicj.tôdo - quantitativo ê condições -, encontlam-se
devidamente detalhadas no correspondentê Termo de Rêferência - Anexo I deste instrumento.
1.3.À licitaÇão será dividida en itens, conforme tabela constante do Termo de Refêrência,
facuLtando-se ao Iicitante a participaÇão en quantos itens forem de seu intelesse,
1.4.0 clitérj.o de julgahento adotado será o neDor pleÇo unitário do iten, observâdas as
êxigências contidas nêste instrumento e seus anexos quanto às especificações do objêto.
1.5.4 contratação acina descrj.ta, que será procegsada rlos telnos deste instrunento convocatório,
especificaÇôes técnicas e j.nfornaÇões complementares que o aconpânham, quando for o caso,
justifica-se: PeIa necessidade da devida efetivaçáo de compra para suprir demanda específica -
CONTBÀTAÇÃO DE EMPRESÀ PARÀ FORNECIMENTO DE GENEROS AI]I.íENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOIÃR
DESTE MUNICIPIO - considerada oportuna e iÍnpres cindlvêl, ben como relêvante medida de interesse
público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimênto de açõea contlnuàdas para a plonoção de
atividades pertinentes, visando à mâximizaÇão dos reculsos em relaÇão ags objetivog progr
observadas as diretrizês e netas definidas nas fêrramentas de planejamênto aprovadas,
L,6.Na referidâ contlataÇão será concedido tratamento diferenciado e siÍnplificado pa
Microêmpresas e Empresas de Pequêno Porte, nos Lj.mites previ.stos da Lei 123l06. Todavia,
afastadog os beneflcios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estarem presentes, isola
s imultaneamente, as situaçôes previstas nos incisos II e IIÍ, do À!t, 49, todos do nesmo di
legaI.

2.0.DÀ rUpUGlBçiO ÀO EDrrÀr ! DO PEDTDO DE r9C!ÁBECTUENEO
2.1.InformaÇões ou esclarecimentos sobrê esta IicitaÇão, serão prestados nos horários normais
de expedientê: dês 08:00 as 12:00 horês'
2,2.Oualquer pêssoâ - cidadão ou Iicitânte - pode!á impugna! os termos do Editâ1 dêste certame,
se manifestadâ po! êsclito e dirigida ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis antelio!ês à data
fixada para aberturâ da sessão pública.
2.3.I- respectivâ petição será âprêsentada da seguinte forlta:
2.3.1.Protocolizando o original, nos horários de expediente acima indicâdos, exclusivahente no
seguinte endereço: Av. Plesidente João Pessoa, 47 - centro - Mogeiro - PB.
2,4.Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboraçáo deEtê Edital e dos seus
ênexos, decidir sobre a impugnaÇão no prazo de até 02 (dois) dÍas úteis, contados da data de
recebimento da iÍnpugnaÇão.
2.5.Àco1hj.da a impugnaÇão, será dêfinida e pubticada nova data pala â ÍêaIizaÇão do certame.
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2.6.Os pedidos de esclarecimentos rêferentes a estê plocesEo licitató.rio deverão sêr envj-ados
ao Pregoeiro, até 03 (t!ês) dias úteis anterioles à data designada para abertura da sessão
púbIica, por meio eletrônico, exclusivanente, da seguinte forna:
2. 6. 1. No endereÇo : https : //wsru. portaldecompraspublicas. com. bri e
2 ,6.2 .PeLo e-maiI: 1i cita caomogeiloc uol . com. br .
2.7.O Pregoeiro rêspondelá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 02 (dois) dias úteis,
contado da data de recebinento do pedido, e pode!á requisita! subsídios fornais aos !esponsáveis
pela elaboraçâo deste EditaI e dos seus anexos.
2.8.Às resPostas aos pedidos de esclarecj.mentos serão divulgadas pelo sistemâ e vincularão os
participantes e a administraÇão,
2.9.Às inpugnaçôes e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos prevj.atos
2.10.À concessão de efeito suspensivo à impugnaçâo é medida excepcional e deverá
pefo Pregoej.ro, nos autos do proces6o de IicitaÇão (,

q\
3.0.DOS t&aMrNlOS PànÀ LrCrEÀçÃO
3.1.Àos pa!tj.cipantes serão fornecidos os seguj.ntes êlemêntos que integlan es

o V 5TO
os fins e efêitos:
ÀNEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA _ ESPECIFICÀÇÕES;

,ANEXO II - MODELO DE DECLÀRÀÇÃO - não possuir no
.ÀNEXO III - MINUTÀ DO CONTRÃTO.
obtenÇão do Edital poderá ser fêita da seguinte

.,runto ao Pregoeiro: gratuitanêntei e

. Pelos

IVê

www.hogeiro. pb. gov.br/licitacoes i www. tce. pb. gov. brt
r,

sites:
https : //'rw,r. portaldeconpraspublicâs . com. b

{.0.Do grrPoÂtz I.EGÀI,
4.1.Esta IicitaÇão reger-se-á pela Decreto Federal no 10.024, de 20 de Setenüro de 2019, e
Iêgislâção pertinente, consideradas as alteraÇões posteliores das referidag nornras: que fj.can
fazendo partes integrantes deste Edital, independente de transcriÇão.

s.O.DO PRÀ.ZO r DOS REqrR.SOg ORÇrrcNráRrOS
5.1.O prazo máximo pala a execuçáo do objeto ola licitado, coDforme suas caractêrlsticas e as
necessidades do ORC, e quê admite prorrogâção nos casos plevistos pela Lêi 8.666/93, está abaixo
j-ndicado e será considelado a partir da emissâo do Pêdido de Compra:

Entrega: Inediata,
5.2.O folnecinento será executado de acordo com as especificaçôes definidas no colrespondente
Termo de Referência - Anexo I. Na hipótese do referido termo não estôbelece! o Iocal para a
entrega, obgêrvâda a demanda e oportunidade, essa será feita nô sede do ORC ou em uma das
unidades admini strativa s, por eIe indicada, que compõê a sua estlutula operacional.
5.3.0 pra2o de vigência do correspondente contrato será deternj.nado: até o final do exercício
financeiro de 2021, considerado da data de sua assinêtura.
5.4.Às despesas dêcorlentes do objêto deste certame, correrâo por conta da seguinte dotação:
Recursos Próplios do Municlpio de Mogeiloi IEI MUNICIPAL 340/2020 02.030 SEC, DE EDUCÀÇÃO,
CULTURÀ, ESP, LÀZER E TURTSMO 02030.12.722.2006.2948 MÀNUTENÇÃO DA SEC. EDUCÀÇÃO, CULT, ESp,
LÀZER E TURISM O2O3O.12.306.LOO2.2OI2 DISTRIBUIÇÃO DE REEEIÇÕES DA MERENDÀ ESCOIÂR OOO19O
3.3.90.30.00.00 111 MÀTERrÀr DE CONSUMO 000191 3.3.90.30.00.00 122 MÀTERrÀL DE CONSUMO

6.0.DÀS CoIDIçôES DE PÀBII CI PÀÇàO
6,1.Poderão participar os intelessados cujo ramo de atividade seja compatíve1 com o objeto desta
Iicitação, ê que estejam com credenciamento regular junto ao ORC, condiÇâo para obte!, nêdiânte
plocedinento legular definido pêIo referido órgáo, ütla rrsenha dê acesso" específica. 0
procedimento necessário parà a realizaÇão do refelido credencianento, tanüén está disponivel no
endereço: https: / /wrrw. portaldecompraspublicas , com. br.
6.2.o Iicitante deve!á utilizar essa "senha" para acesso ao gistemâ eletrônico, sendo
sinples validade no prazo de vigência, não sig[ifica sua habilitação automática em

rtame.
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e Enpresas de Pequeno Po.rte, nos termos da legi8laÇão vigente.
6.4.Não poderão participar os intêlessâdos:
6.4.1.oue não atendam às condj.ções deste Edita] e sêus anexosi
6.4.2,Estlangeiros que não tenham lepresentaçào legal no BrasiI com pode

6.4
re9
6.4
6.4
6.5
6.6
dev

Plegâo, na forna eletrônica, que venha a participê!; etapa a se! cumprida a cada celtêmê
6,3.À participaçâo nesce certane é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Micro

receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
6.4.3.oue estejam sob falêncj.a, concurso de credores, concordata ou em piocesso de dissolução
ou fiquidaÇão;

.4-Proibidos dê participar de licitaÇões e celebrar contratos admini s trat ivos , na forma da
isfaçáo vigentê;
.5.Cujo estâtuto ou contrato soci.al não incluir o objeto destâ Iicitação; e
.6.0uê se enquadrem nas vedaÇões previstas no Art. 90, da ],ei 8.666/93,
.É vedada a participação de entidades empresatiâis que estejam reunidas em consórcio,
.Como condiÇão pa!ô participação no Plegão, o licltante deverá proceder, pleliminarmente, à
ida "qualificação" nediante o preenchinento, no sistema eletrônico, de todos os canpos

nêcessário§ e obligatórios, tais como:
6.6.1.0uê cnmpre os requisitos êstábelecidos no Art. 3o, da Leí 123/06, estando, poltânto, apEo
a usufruir do trâtamento favorecido estabelecido nos seus Arts. 42 a 49, sendo quê:



6.6,1.1.Nos itens exclusivos pala participação de microemplesas e empresas de pequeno porte, o
não crlmprimento dos requisitos do referido artigo Ímpedirá a participaÇão do licitante nos
respectivos j.tens i e
6.6.1.2.Nos itens em que a palticipaÇão não for exclusiva para microempresas e esas
pequeno porLe, o não cumplinento desses requisitos apenas produzj.rá o efeito de o
têr dirêito ao trâtarnento fâvorecido previsto na Léi 723/06, nesmo que ME ou EPP.
6.6,2.Oue está ciente e concorda com as condiçôes contidas no Edital e seus anex +\
6.6.3.oue cumpre os requisitos para a habilitação definidog no Edita1 e
apresentada êstá en confomidadê com as êxiqências editalícias,
6.6.4.oue inexiste fato impeditivo pala sua habiLitaÇâo no certame, ciente d
de declarâr ocorrências posteriores.
6.6.5.oue não emprega nenor de 18 anos en trabalho noturno, perj.goso ou insalubrê e
menor de 16 anos, salvo menor, a parti! de 14 anos, na condição de aprendiz, nos t
artigo 7o, XXXÍII, da Consti.tuição Federal.
6,6.6.oue não possui, em sua cadeia produtiva, empregado executando trabalho degradante ou
forçado, observando o dj.sposto nos IDcj.sos ÍII e IV, do Àrt. 1'e Do Inciso III, do Art, 5', da
Constituição FederaI.
6,6.7.Que os bens sáo produzi.dos por empresas que cofirptovem c\rmprimento de reserva de cargos
prevista em lêi para pêssoa com deficiência ou pa!a reabj.Litado da Prêvidência SociaI, confoúne
disposto no Àrt. 93, da Lei Eedêra1 no 8,213, de 24 de ju.Iho de 1991, e que atendam às reg.ras
de acessibilidade previstas na legislaÇáo.
6.6.8.oue a proposta foi elaborada de forna independente, nos ternos da InstluÇão Nornativa no
02, de !6 de setettülo de 2009, da Secletaria de Logística e Têcnologia da InformaÇão do Ministério
do Planejanento e Gestão.
6,7.4 declaraÇão falsa lelativa ao cumplinento de qualquêr condiÇão sujeitará o licitantê às
sanÇÕes aplicáveis previstas en Lêi e neste Edital,
6.8.O Pregoeiro poderá promover diligência, na forma do Art, 43, §3', da Lei 8.666/93, destinada
â esclalecer as inforrnações declaradas, inclusive, se o licitante é, de fato ê de direito,
considelado microemprêsâ ou êmprêsa dê pêqueno porte,

7,0.DO CRTDA]ICI.I}GNTO
?.1.O crêdenciamento é o nlveI básico de cadastro no ORC, quê permitê âos inteÍêssâdos
reguLarmente cadastrados, acesso ao sistema eletrônico utilizado e a participaÇão em qualquer
Pregão, na sua forna eretrônica, promovido pelo órgão, e ocorrerá pela atribuiÇáo de "senha"
pessoaL Todo o proceditnento necessálio pârê .rêalizar o credencianento, taÍüén está dj.sponivel
no endereço: ht tps : / /'rr.rw , po rtaldecomplaspub.Iicas . con. br .
?,2.O credenciamento junto ao ORC para participação deste Pregão, implica a responsabilidadê do
licj.tante ou de seu representante legaI e a presunÇão dê sua capacidade técnica para realização
das transações inerentes ao celtanê.
7,3.O Iicitante responsabiliza-se exclusiva e fornalmente pelas t!ansaÇôes efetuadas em seu
nome, assume cono firmes e vêrdadeiras suas propostas e geus lances, inclusive os atos
pratj,cados, diretanente ou por seu representaDte, exclulda a lesponsabilidêde do provedor do
sistema eletrônico ou do ORC por eventuais danos decorrentes de uso indevido da rêferida "senha"
de acesso, ainda que por terceiros,

8.0.DÀ APRESEITEÀÇãO DÀ PRO9OSIÂ E DOg DOCIn&NIOS D! EÀBrr.rrÀÇÀO
8.1.Os licitantes êncarninharâo, exclusivàmênte por neio do sistema elet!ônico utilizado,
concomitantemênte com os documentos de ttABILITAÇÃO exigidos neste Edital, PROPOSTÀ com a
desclição do objeto ofertâdo e o preço, até ã data e o horálio estabelecidos para abertura da
sessão púbIica, quando, então, encerraE-se-á automaLicamente essa etapa de envio da refêrida
documentaÇão.
8.2.o ênvio da proposta, aÇompanhada dos documêntos de habilitaÇão exigidos neste
ocorrerá pol neio de "senha" dê acesso ao sistema eletrônico'
8 . 3 . As I'íicloemplesas e Empresas de Pequêno Porte deverâo encâminhal a documenta
habilitaÇão, ainda que hâja alguma !estriÇáo de regulêlidade fiscal e trabalhista, nos
do Art. 43, § 1', da LeL 723/06,
8.4.Incumbirá ao licitânte acohpanhar as operâções no siEtena eletrônico durantê a sessão
do P!êgão, ficando responaáveI pelo ônus decorrentê da Perdê de negócios, diantê da inobse
de quaisquer nensagêns emitidas pêfo sj.stema ou de sua dêsconexâo.
8.5.4té a abertura da sessào pública, os ticitantes poderão letilal ou substituir â pro
os documentos de habilitaçâo antêliormente insetidos no sistena.
8.6.Náo sêrá estabelecida, nêssa eLapa do certanê, oldem de classificaÇáo entte as ProPostas
apresentadas, o que somente ocolrerá após a realizaÇáo dos procedimentos de negocÍaÇão e
julgamênto da proposta.
8.?,Os documêntos que compôem a proposta e a habilitaçâo do lici.tante mêIhor c1âssificado somente
serâo disponibilizados para avaliâção do Pregoeiro e para âcesso Público após o encelramento do
envio de lances.
8.8.O licitante será responsávet po! todâs as tlansações que forem efetuadas em sêu none Do

sistema ê1et!ôn1co, assumindo Çomo firmes e veldadeirâs suas propostaa e Iances'
8.g.Todâs as referência de tempo neste Edital, no aviso e durante a sessáo pública obedecerão o

horário de Blasl1ia - DE.
8.10.O licitante pode!á substituir aquefes documentos de habilitaçâo, exj.gidos neste celtane,
que constem do Sistema de Cadastlanento Unificôdo de Fornecedoles SICÀE do Govêlno Federal,
apresentando, obrigatoriamente, em substituição aPenas aos documentos Por eIe ablangidos, a

respectiva "Declalação" de situaÇão do folnêcedor, enitida PeLo referido sistêÍna, ern plena

a ttbS116) l=x.L
aob

de
s

rv

p a e

ieda



validade, assim considerada: a
documento !egistrado.

data de vencimento do cadastro e, principa.lmente ,

9.O.DO PRIIIICEIIIENIO DÀ PROPOSTà
9.1,O licitânte deve!á ênvia! sua PROEOSEÀ mediante o preenchimento, no sisteÍna
todos os campos necessários e obÍigatórlos para o examê de formê objetj.va da sua

a dade p
(,

qY
d"té C

E
.Le exequibilidade, tais como:

9.1.1.Valor unitálio do itêm: êxpresso em moeda corrente nacional;
9.I.2.Ouantidade: conforne fixada no Termo de Referência - Anexo I;
9.1.3.l'íarca: se for da p!ópria emprêsa devêrá ser i-nfornado "próprla",
9.2.Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculâÍn o Contlatado.
9.3.será cotado um único preço pala cada iteh, com a utilizaÇáo de duas casas decimais.
9.4.À quantidade de unj.dade a ser cotàda está fixadâ no Terno de Referência - Anexo 1.
9.5.4 j.ndicaÇão de "p!ópria" em campo especifico, como por exemplo Ímàrca", para o caso dê bêns
ploduzidos pela própria empresa, é condiÇâo para a não identificaÇâo do licitante.
9,6.O envio eletrônico da proposta corresponde à declaração, por parte do licitante, que cumprê

J O IVô

pLenamente os lequisitos definidos para HabilitaÇáo, bem como de que eslá ciente e concorda com
todas as condiÇóes contidas neste EditaL e seus anexos.
9.7,No valor proposto estâ.rá incluso todos os custos opelacionais, encaÍgos previdenci á rios ,
tlabalhistas, tributários, conelciais e quaisque! outlos que incldaÍn direta ou j.ndiletarnente no
forneci.mento dos bens.
9.8,O preço ofêrtado, tâDto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, será de excLusj.va
lesponsab i l j.dade do licitante, não ]he âssistindo o direito dê pleitea! qualquer alteraçâo, sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
9.9.Às propostas fj.carão dj.sponívels no sistema eletrônico ê qurlquar claDanto qua porra
Id.ntifiêra o licitrnt. i-qrortr d€Êclrrllfl,câçào d. t ropoatr correspondente, sem prêjuÍzo das
sanÇões previstas nesse Edital,

IO.O.DA ÀrrRrURÀ D StSSiO, CtÀSSrEICÀçiO DtS pROPOgIt.g r DOnt@r,ÀçiO D! LÀNCES
10.1.À âberturâ da presentê licitação dar-se-á êm sessão púb1lca, por meio de sistema elet!ônico,
na data, horálio e local indicados nêste Edital.
10.2.O Pregoeiro verificará as pÍopostas ap.resentadas, desclassificando desde logo aquelas que
não êstejam em conformidade com os requj.sitos estabêIecidos neste Editâl. contênham vicios
insanáveis ou não aprêsenteÍ as espêcificações técnicâs ê>(j.gidas no Termo de Referência:
10,2.1.Ta[üén será desclassj.ficada a proposta que identifique o Iicitante;
70,2.2.A desclasslfi.caÇão será sempre fundamentada e registrada no sistêna, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantesi
10.2.3.À não desclassificação da proposta não j,mpede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, Iêvêdo a efeito na fase de aceitaÇão,
10.3.O sj.stena ordenará automaticamente as propostas classificadas, sêndo que somente estas
pa!ticiparão da fase de lances,
10.4.O sistema disponibilizará campo próprio para troca de nensageng entre o Plegoeiro e os
Iicitantes.
10.5.rniciada a fase competitiva, os licitantes poderão encaminha! lances exclusivâmente por
meio do sistema elet!ônico, sendo imediatanente informados do seu recebimento e do val-or
consignado no rêgistro I

10.5.1.o lance deve!á sêr ofertâdo pêIo valot unitário do item.
10.6.Os licitêntês poderão ofelece! lances sucessivos, obselvados o ho!ário fixado pala abertula
da sessão e as regras estabelêcidas nestê Edital,
10.7.o licitante sornente poderá oferêcer lance de valo! inferior ao úItino por ele ofertado e
registrado pêIo sistema,
10.8.o j.ntervalo nínimo de diferençâ de valorês entre os lances, que j.ncidi!á tanto en relaÇão
aos fances intelmediáEios quanto em rê14Ção ao lance que cob!ir a melhor oferta não dever
inferior a RS 0,03 (t!ês centâvos).

se!

10.9.será adotado para o ênvio de lances neste certatne o nodo de disputa "abelto e fêchado'
que os liciEantes âpresentarão Lances púbficos e sucêssivos, com lancê final e fechado.
10.10.4 etapa de lances da sesgâo pública te!á duraÇão inicial de quinze minutog. Encerraclo
prazo, o sistema encaminhará ôviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorr
perlodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamênte detêrÍninado, findo o qual
automaticanente encerrada a recepção de lances.
10.11.Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sj.stena abrirá oportunidade para

en

se
o

autor da oferta de valo! mais baixo e os das ofêrtas com pleços até dez por cent o suPeltores
àquela possam ofertar um lance final e fechâdo em âté cinco minutos, o qual será sigiLoso até o
encerramento dêste prazo:
10.11,1,Náo havendo pelo menos três ofertas nas condiÇões definidas neste j.ten, poderáo os
autorês dos melhores lances subsêquêntes, na oldem de classificaÇão, até o máximo de três,
oferecel utn fance final e fechado em até cinco minutos, o quaL será sigifoso até o encerlamento
destê pra zo.
10.12.4pós o término dos prâzos estabelecidos nos itens anteliores, o sistêma ordênará os lances
gegundo a ordem crescente de vaLores:
10.12.1.Na ausência dê Iance final e fechado classificado na folnra estabelecida nos itens
anteliores, haverá o reinicio da etapa fêchada, para que os demais licitàntes, até o máxj.no de
três, na ordêm dê cLassificaÇão, possân ofertar un lance finâI ê fechado em até cinco minutos,
o qual será sigiloso até o encerramento deste plazo.



10.13.Poderá o Pregoeiro, auxiliado pela Equipe de Apoio, justificadamente, adhitir o
da etapâ fechada, caso nenhrrm ficitante classificado na etapa dê lancê fechado 6ender
exigências de habilitação.
10.14.Não sêráo aceitos doi.s ou nais l-ances de mesmo valor, prevalecendo aquele q
e registlado ên prineiro 1ugar,
10.15.Dulante o tlanscurso da sessão púbtica, os Iicitantes serão informados, em
valor do nenor Iance registlado, vedada a identificaÇáo do Iicitante.

o\írÉAf & (-:v
10.16.No caso de desconexão corn o Pregoeiro. íro decorrer da etapa conpetitiva
sistena elet!ônico poderá permanecer acessiveL aos Licitantes pa!a a lecepção dos
10.1?.ouando a desconexáo do sistema elet!ônico para o Pregoeiro pêrsistir por t
dez ninutos, a sessáo pública será suspedsa e reiniciada sonente após decorridas vi.nte
ho.âs da comunicaÇão do fato pelo Pregoêilo âos particlpantes, no sÍtio êlêtrônico utilizado
para divulgaÇâo.
10.18.O critério de julganento adotado será o menor preÇo, confornê definido neste Edital e seus
anexos.
10.19,Caso o Ii-citante nâo apresente lances, concorre!á com o valor de suà proposta.
10.20.EÍn ÍeIaçáo a j.tens não exclusivos pa!a participaçâo de mi.croemplesas e emplesas de pequeno
porte, uma vez encerràda a etapa de 1âncês, será êfetivada a verificaÇão âLrloÍnática do porte dâ
entidade êmprêsalial o sistema identificará em coluna própria as microenpresas e êmpresas dê
pequeno po!te participantes, procedendo à coÍnparaçáo com os val.ores da primeira cofocada, se
esta for empresa de malor polte, assim cono das demais classificadas, para o fj,m de apLj.car-se
o dj.sposto nos Àrts. 44 e 45, da Lei 123106.
10.21,Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontraren na faixa de até cinco por cento acimâ da nêIhor proposta ou do melhor lênce, serão
consideradas empatâdês com â primeira colocada.
10.22.À melho! classificada nos termos do item ànterio! terá o dileito de encaninhar uma úLtina
oferta para desempâte, obrigatorj.anente em valor inferior ao da prineira colocadâ, no prazo dê
cinco ninutos controlados pêlo sistema, contados após a comunicaÇão autonática para tanto.
10.23.caso a mlcroeÍlplesa ou a emplesa de pequeno portê melhor classificâda desista ou não se
nanifeste no plazo estabelecido, seráo convocadas as denais licitantes nicroempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naquelê intelvalo de cinco por cento, na ordem de clâssifj.cação,
para o exerclcio do mesno direito, no prazo estabelecido no item anteriot.
10.24.No caso de equiva.Lência dos vaforês apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
polte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itêns anterioÍes, será realizado sorteio
entre êIas para que se identifique aquêlâ que priÍiieilo poderá apresentar melhor ofelta.
10.25.5ó poderá have! empâte entre propostaa iguais, não seguidas dê lances, ou entle lances
finais da fase fechada do Írodo de disputa abelto e fechado,
10.26.Havendo evêntual empate entre propostas ou Lances, o critério de desempate será aquele
plevisto no Àrt. 3o, § 2o, da ],eí 9,666/93t êsseguÍando-se a preferência, sucessivameDte, aos
bêns:
10.26.1. Produzidos no Palsi
10.26.2.Produzidos por empresas brasileiras,
10.26.3.Produzido9 pol empresas que i-nvistam em pesquisa e no desenvolvimento de têcnologia no
País;
10.26.4.Produzidos po! enpresas que comproven cumpritnento de teselva de cargos pEevista en lei
palâ pessoê com deficiência ou pala reabiLitado da PÍevidência Sociâl e que atendam às regras
de acessj,bilidade previstas na legislaÇáo.
10.2?.Persistindo o enpate, a ploposta vencedora será sorteada pe.l-o sistema eLetrônico dêntrê
as propostas ou os lânces enpatados.
1o.28.Ence!rada a etapa de envio de lances da sessão púbIica, o P.egoeiro deverá encaminha!,
pelo sisteÍna ê1etrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentêdo o melho! preço, pârâ
quê sêja obtida nelhor proposta, vedada a nêgociâÇão em condiÇões diferêntês das p leviêtas neste
Edital-:
10.28.1.À nêgociaçâo se!á rêâlizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pê1ô§
lici.tantes i
!0.28.2.o Plegoeiro solicitará ao licitantê melhor classificado quê, no prazo de 2 (duas)
envie a sua propoata atualirrdâ, adequada ao último lance ofertado e após a negociaçâo reâ1
acompânhada, se for o caso, dos documentos conpLenentârês, quando necessários à confi
dâqueles exigidos neste Edj.tal e já aprêsentados.
10.29.Havendo necessidâde, o Plegoeilo suspende!á a

horário para a sua continuidade.
sessão, infornando no sistema a nova d

10.30.Àpós a negociaÇão do p!eÇo, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitêção e julgamento da
proposta.

11.0.DÀ ÀCIITIBILTDÀDE DÀ DROPOSIA VENCEDORÀ
l1.1.EDcerrada a etapa de negociaÇão, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro
luga! quanto à adequaÇâo ao objeto e à conpatibilidâde do preço êm relação ao máxiÍno êstj.pufado
para contrataÇão nestê certame,
11.2.Havendo proposta ou lance vencedor com valo! finê1 para o respectivo item relacionado no
Anexo I - Termo de Referência - Especificações, na colunâ código:
11.2,1,superior ao estimado pêlo ORC, o itêm será des cons j.de rado; ou
77.2.2.CoÃ indlcios que conduzam a uma presunção leLativa dê inexequibi lidade, pelo critério
definido no Art, 48. II, da Lei 8.666/93, en taI situaÇão, nâo Sendo posslvel a imediata
confirmação, poderá ser dada ao Iicitante a opoltunidade de demonstrâr a sua exequibilidade,
sendo-Ihê facultâdo o prazo de ?2 (setentê e duas) horas para comprovar a viabiLidade dgs prêÇos,
conforne pa!âmetros do megmo Alt. 48, II, sob pena de desconsideraÇão do item.
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l1.3.Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticanente a proposta, quando for
o caso, âPênâs o j-teÍn colrespondente,
11.4.Qualquer intelessado poderá requere! que se realizem diligências para afeli! a
exequibilidade e a legaLidade das propostas, deveodo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam ê suspeita.
11.5.Na hipótese de necessidade de suspensáo da sessão púbIica para a realizaÇão de diligênciag,
com vj.stas ao saoeàmento dàs plopostas, a sessão púb1j-ca somente poderá ser reiniciada mediante
avigo prévio no sistena con, no mlnino, vinte e quatro horas de antecedênciâ, e a ocolrência
§erá registrada êm ata.
11.6.o Plegoeiro pode!á convoca! o Iicitante para enviar documento digitâI conplementa!, po!
neio do sistema, no prazo de 02 (duas) horas consecutivos, gob pena de nâo aceitaÇão da proposta:
11.6.1.É facultado ao Pregoêiro prorrogar o prazo estabelecido, a pârti! de solicitaÇão
fundanentada feitâ taÍücém no sistema pelo licitante, antes de findo o prâzo.
11,6,2,Dentle os documentos passlveig de soficitaÇão peLo Plegoeiro, destacaE os que contenham
as caracterÍsticas do produto ofertado, tais como marca, tnodeLo, fabricante ê procedência,
encaninhados por meio do sigtema eIêt!ônico, ou, quando indicado pelo Prêgoêiro, por outlo tneio
elet!ônico, sern plejuizo do seu ulterio! envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitaçâo
da proposta.
11.7.se a proposta ou lance vencêdor fo! dêscj-assificado, o Plegoeiro examinará a proposta ou
Iance subsequente, e, assün sucessivamente, na ordem de classificaçáo.
1L,8,O Plegoeilo pode!á encaninhar, po! neio do sistema eLetrônico, contraproposta ao Iicitante
que aprêsentou o lancê Ínâis vantajoso, para quê seja obtido meLhor p!êço, vêdada a negociaçâo
em condiÇões diversaa das prevj.stas neste Edital:
11.8.1.Tambén nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá nêgociâr com o respectivo licitante para que seja obtido pleÇo tnelho!;
11.8.2.4 negocj.aÇão será realizada por meio do sistema, podendo ser acornpanhadâ pelos demais
Iicitêntes.
11.9.Nos itens não exclusivos para a participação de micloempresas e enpresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoej-lo passar à subsêquêdte, haverá nova
verj.fj.caÇáo, pelo sistêma, da eventual ocolrência do empate ficto, previsto nos Alts. 44 e 45,
da ],ei 123106, segui.ndo-se a disciplina ântes estabefecidâ, se for o caso.
11.10,Havendo necessidade, o Plegoelro suspenderá a sessão, infotmando no sistêna a Dova data e
ho!ário para a sua continuidade,
11.11,EnceElada a análise quanto à aceitação da propostâ,
do licitante, observado o disposto neste Edital.

o Pregoeilo verificará a 1ita

(,
12. O.DÀ EàBrLrrÀçãO
L2.1.Ressêlvado o disposto no iten 8.10, os licitantes devêtão encaminha!,

qY

Edital, a docune.taÇão !elacionada nos itens â sêguir, pâla fins de EÀBILI P'"V:=n

12. 2. PrsgoÀ,rgn-Íorcl:
!2.2.1.Ptova de iDscrição no Cadastro Nêcional de Pessoa Jurldica -
!2.2.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou

CNP.'.
municípa1, rela B

do licitante, pertinente ao seu lano de atividâdê ê conlpatlvel com o objeto contlatua1,
12.2.3.Ato constitutivo, êstatuto ou contrato sociat em vigor, devidanênte rêgistlado, eÍn se
tratando de gociedades comerciaia, e, no caso de sociedades por aÇões, aconpanhado de documentos
de efeiÇão de seus Âdmini st radole s . InscriÇão do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhadâ dê prova de diretori.a em exerclcio. Dêcreto de autorização, em se tratando de empresa
ou gociedade estlangeira em funcionanento no Pais, e ato de regiStro ou autorização para
funcionamento expedido pelo ólgão competente, quando a atj.vj.dade assin o exigir. Registro
comercial, no caso de empresa individual, certificado da condiÇão de Microempreendedor
Individual, em se tlatando de MEI. Os leferidos documentos deveráo eatar acompanhados de todas
as altelaÇões ou da consolidaÇão respectiva.
12.2.4.BaIanÇo patlinonial e demonstrâÇões contábeis do úItiÍno êxercício sociâ1, já exigív
apresentados nâ forma da lei, com indicação das páginas correapondentes do livro diário
o mesmo se encontra, ben como apresentaÇão dos competentes termos de abertura e encerr
assinados po! profissional habilitado e devidamentê registrados na junta comercial compet
vedada a suâ substituiÇão por balancêtês ou bã1anços provisórios. Tratando_sê dê e

constitLlÍda há melos de um ano, ou aque].4 que ainda não tenha reaLj.zado o fechamento do
prÍmeiro âno de existência no prazo lega.I, poderá apresentar o Balaço de Abertura assinado
plofissional habilitado ê devidamente registÍado nà junta conerci-aI coÍnpetênte. Não se apl
ao microêmpreendedor individual.
12.2.5.Regu1aridade para com a Fazênda Eederal - Cêrtidão Negativa de Débitos Relativos aos
Tributos Eedêrais e à DÍvida Ativa da Uniáo.
12.2.6.Certidôe5 negativas das Eazendas Estaduâ1 e Municipal da sede do licitante, ou outro
equivalente, na forna da Iei.
12.2,7.comprovaÇão de regularidade relativa ao Eundo de Galantia por Tempo dê serviço - EGTS,

aplesentàndo o respectivo Certificado de Regutaridade folnecida pela Caixa EconôÍlica FederâI.
12.2.8.Ptova de inexistência de débitos inêdimplidos perante a JustiÇa do Trabalho, mediante a
apresentaÇão de Cêrtidáo Negativa de Débitos Trabalhistâs CNDT, nos tetnos do Tltulo VII-A dâ
consolÍdaÇão das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Le.j. n'5'452, dê 1o de rnaio de 1943.
12.2.9.Dêclaração atestando que o Licitantê não possui em seu quadlo societário, servidor público
da ativâ do ORC ou de qualquer entidade a ele vinculada, conforme nodelo - Anêxo ÍI.
12.2.10.Certidão negativa de falência ou concordata expêdida pelo distribuidor dâ sede do
licitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas'
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12.2.11.consulta Consolidada de Pessoa Jurldica expedida pelo Tribunal de contas da Uniáo, no
náxino 30 (trinta) dias da data prevista para abêrtuÍa das propostas, no êndêÍeÇo efet!ônj.col
wvlJ . tcu. gov.br.
12.2.L2.Conprovaçào de capacidade de desempenho antelior satisfató!io,
assenelhada ao objeto da licitaÇão, feita através de atestado folnecido
dileito público ou privado.

de atividade
POr pes9oa

12.3.4 existência de lestrição lelativamente à regulaÍidade fiscal e trabalhista
o Iicitante quaLificado como microenpresa ou empresa de pequeno porte seja dec.L
uma vez que atenda a todas as demâis exlgências destê Edital:
12.3.1.À declaraÇão do vencedor acontecerá
habil itação.

no momento inediatamente posteri

12.4.A comprovêção de regularidade fiscal e tlabalhista das microempresas e emplesa
porte sohente será exigida para efei.to de assinatura do contrato, observaDdo-se o
procedj.Ínento:
12.4.1.4s micloempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião dà participêÇáo nesta IicitaÇão,
deverão aplesentar toda a docunentação exigida para comprovaÇão de regularidade fiscal e
trabaLhista, dentre os documentos enumêrados neste instrumento para efeito de habilitação, mesno
que esta aplesente aLguna lestrição;
12,4.2.Hauendo alguIrê restlição na complovação da legularidade fiacal e trabalhista, será
asaegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo iniciêl colresponderá ao momento em que
o }i.cj.tante for declarado vencedor, prorlogável por i.gual período, a critério do ORC, parâ a
regulârizâção da documêntação, pagârnênto ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas con efeito de certidão negativai
\2,4,3.A não rêgularizàÇão da documêntaÇão, no prazo acima previsto, implicará decadência do
direito à contrataÇão, sem prejulzo das sanÇões previstas no Art. 8l-, da Lei 8.666l93, sendo
facuLtado ao ORC convocar os licitantes lemanescentes, na orden de classificação, pa!â assinâtura
do contrato, ou revogar a licitaÇão;
72.4.4.se, na ordem de classificaÇão, seguir-se outla mi.croetnplesa ou empresa de pequeno porte
con algurna restriÇão na documentaÇão fiscal e trabalhista, se!á concedido o nêsmo prazo para
!egula!ização,
12.5.Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitaÇão complenentares, necessá!j.os à
confirmaÇáo daqueles exigidos neste Edital e já aprêsenEados, o licitante será convocado a
encanj.nhá-Ios, en fornato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horâs, sob pena de
inabilitação:
12.5.1.Someôte haverá a necessi.dade de comprovaÇáo do preenchimento de requisitos, mediante
apresentação dos documêntos originai€ rlnão digitaisrr, quando houver aIguma dúvida em relâção à
integridâdê do documento digital.
12.6.Não Eerão aceitos docunentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPE difêrentes, salvo
âqueles legalmente permitj-dos :

12.6.1.5ê o licitante for a matrj,z, todos os documentos deverão estar em nome da matrj.z, e se o
Iicitante for a filia], todos os documentos deverão êsta! em none da fi1ia.I, exceto aquefes quê,
pela própria natuleza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome dâ matriz.
12.7.se!á .inabilitado o licitante que não comprova.r sua habilitaÇão, seja por não apresentar
quaLquer dos documentos exigidos ou aprêsenta-1os êm desacordo com o estàbelecido neste EditaI.
12.8.No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo aistema, da eventual ocolrência clo
empate ficto, plevisto nos Arts. 44 e 45, da Leí 723/06, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da pEoposta subsequentê.
12.9.Os docuneDtos nêcessários à habilitação deveráo 9er orgânizados na ordem descrita nestê
instrumento, plecedldos poÍ lndice correspondente, apreaentados por qua.lquer ptocesao de cópia
autenticada por cartório competente ou pelo Pregoeiro ou metnbro da Equipe de Apoio ou pubficação
em ólgão da inprensa oficial. Estândo pelfej.tanente leglveis, Eem conter botlões, râsu
eÍflendas ou entrelj.nhas e dentro do prazo de validade, Por ser apenas una formalidâde que
facilitar os tEabalhos, a ausência do refe!ido lndice não inàbilita!á o licitante:
12.9.1.Ouando o docutnento for obtido vla Internet sua legalidadê sê!á comprovada no ende
elet!ônico nele indicado;
72.9.2.Poderâ ser utilizâda, a crité!io do Pregoeiro, a documentaçâo cadastral de fornece
constante dos alquivos do ORC, para compÍovação da autenticidade de elementos apresentados
li.citante.
12.10.Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendetá a sessão, infortnando no sistena a nova da
horário para a sua continuidade.

ta

12.11.Constatado o atendimento às êxigências de habilitaÇão fixâdas neste EditaL, o Iicitante
será declarado vencedor,

13. O.DO EIICàMINEI}'BI'I! DÀ PBOPOSIÀ '\'E!ICEDORÀ

13.L.4 proposta final do licj.tante decla!âdo vêncedor - proporta aturlitada - deverá se!
encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitâção do Plegoei!o no sistema
ê1et!ônico, e deveÍá:
13,1,1.Ser elaborada en consonâncià com as especificaÇões constantes deste Edital e seus Anexos,
redigida em língua poltuguesa e iÍnpressâ em uma via em Papel tinürado do proponente, quando fol
o caso, sem emendas, rasuras, entrêlinhas ou ressalvas; Euas fo.Ihas rubricadas e a últina datada
ê assinada pê1o licj.tante ou seü lepresentante legal, coÍn j.ndicaçâo: do valor gfobal da Proposta;
do prazo de ênttega; das condiÇôes dê pagamento; e da sua validade;
13,1.2.Conter a indicação do banco, oúmero da conta ê ôgência do licitante vencedor, para fins
de pagamento;
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13.1.3.Esta! adequada ao úl.timo lance ofertêdo e a negociação realizada, âcompanhada, dos
documentos compl-ementares eventualmente solicitados, quando Decessários à confirnaÇão daqueles
exigidos nestê Editâ1 e já aplesentados.
13.2.Será cotado um único preço para cada item, com a utilizaçâo de duas casas dêcimaj.s, sendo
que, nesse úItimo caso, a indicação em contrário está sujeita a colreção, observando-se aos
seguintes cri.térios:
13,2,1,Eâ1ta de dígitos: serão acrescidos zerosi
13,2,2,Excesso de dígitos: sêndo o primeiro dlgito excedeDte menor que cinco, todo o excesso
será suprinido, caso contrário haverá o a!redondamento do diqito anterior para mais e os denais
itens excedentes suprimidos.
13,3,Os prêços develão ser expressos em moeda corrente nacional, o preÇo unitário ê o total em
algarismos e o valor gIobal da proposta em algarisÍnos e por extenso:
13.3.1.Existindo discrepânciâ entre o prêÇo unitário e tota1, resultado da nu.Itiplicação do
preÇo unitário pela quantidade, o preÇo unitário prevalece!á;
13.3.2.No caso de divergência entre o valor nunélico e o expresso por extenso, prevalecerá o
valor expresso por extenso;
13.3.3.Eicâ estabeleciclo que havendo divergência de preços unitários pâla um mêsmo produto,
Prevalecerá o de menor va1or.
13.4.À proposta obedecerá aos termos deste Edital e geus Anexoa, não sendo consideradà aquelà
que náo corresponda às especificaÇôes ali contidas ou que estabeLeça vinculo à proposta de outlo
Iicitante.
13.5.A ofelta deve!á ser firme e plecisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativâs de prêço ou dê quafquel outra condição que induzâ o jufgamento a nais de um
resultâdo,
13.6.No valo! proposto estará incfuso todos os custos operacionais, encargos prev idenciários ,
trabalhistas, tributários, comelciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamentê no
folnecimento dos bena.
13.7.À proposta final deve!á ser documentada nos autos e será levêda etÍ1 consideraÇão no decorre!
da execução do contrato e aplicâÇâo de êvêntuaI sanÇáo ao Contratado:
13.7.1.Todas as especificâçõês do objêto contidas na proposta vinculam o contrâtâ o
13,8.4s propostas que contenhaÍn a descriÇáo do objeto,
estarão disponíveis na inteEnet, após a honologaÇáo,
13.9.o prazo de validade da proposta náo será infêrior
de seu encaminhamento.

o valor e os documentos

a 60 (sêssenta) dia9, a

é
I'1.0. DOS RECIrRsos
14.1.Dec1arado o vêncedor e dêcolrida a fase de regulaEização fiscal e trabalh ista I
qualificadâ como micloenpresa ou enpresa de pequeno portê, sê for o caso, será concê F
dê 30 (trinca) ninutos, para que qualquer Iicitantê manifeste a intenÇão de lecollel, !ma
motivada, isto é, indicando contra quais decisões pretende recorre! e por quaig motivos, em

campo PróPrio do sistema.
14.2.Haeêndo quem se nanifeste, caberá âo Plegoêiro vêrificàr a tempestividade ê a exj.stênci.a
de motivação da intençâo de recorrer, para decidir se admite ou não o reculso, ftrndame n tadamente :

14.2.1.Nesse nomento o Prêgoeiro não âdêntrará no nérito lecursal, mas apenas verificará as
condiÇóes de adnissibilidade do recurso;
L4.2.2.A falta dê rnanifestação motivada do Iicitântê quanto à intenÇão de reco!!êr j.mpoltará a
decadênciâ desse direi.to,
14.2.3.Una vez admitido o reculso, o lecolrente terá, â partir de então, o prazo de três diaE
parâ âpresentêr as !azões, pelo sistêmâ eletrônico, ficando os demais Iicitantes, desde l-ogo,
intinados para, querendo, apresentarem conttalrazões também pelo sistema eletrônico, em outros
t!ês dias, que comeÇarão a contâr do término do prazo do rêcolrente, sêndo-Ihes assequrada vista
inediatà dos eletnêntos indispensáveis à dêfesa de seus interesses.
14.3.O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetlveis de aproveitame
14.4.os autos do processo pênnanece!ão con vista franqueada aos
constante neste Edital.

interessados, no o

15.0.Dà REÀAERTSRÀ DÀ S!8SIO PÚBIICÀ
15.1.4 sessâo púbfica poderá ser reabelta
15.1.1.Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à ânulaÇão de âtos anteriores à realii
da sessão públicâ precedente ou em quê seja anulada a própria sessão pública, situaÇáo em

seráo repetidos os atos anulados e os que dej,e dêpêndam;
15.1.2.Ouando houver e!!o na aceitaÇáo do pleÇo melhor c1âssificado ou quando o licitaÂte
declalaalo veDcedor não assina! o contrato, não retirar o instrrmento equivaleDte ou nào conplovar
a regularizaÇáo fiscal e tlabalhista, nos termos do Àrt. 43, §1', da I,el 123l06. Nessas hipótêses,
seráo adotâdos os procedimentos inediatamente posterioles ao encerlamento da êtâpa de Iances.
15.2.Todos os licitantes remanescentês deve!âo ser convocados Pa!â acomPa[har a sessáo teabelta:
15.2.1.À convocâÇão se dará por neio do sj.stema eletrônico (chat) ou e-rflail, de acoldo com a

fase do procedimêÂto l icitatório;
!5.2,2.A convocação feita por e-maj.1 dar-se-á de acoldo com os dados contj"dos no Càdãstro Digital
do ORC, sendo responsabilidade do lj.citante nantet seus dados cadâstrais atualizados.

16. O.DÀ àDarrrDrcrÇàO E EOOraGiÀÇÃO
16.1.O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, Por ato do Pregoeiro,
cago não haja interposição ale recurso, ou pela autoridade superior do ORC, após a regul.ar decisão
dos recursos aprêsêntados.

to
der



16.2.Àpós a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a aut
do ORC homologará o procedimento ]icitatório.
17. O.DO CCLIERÀTO
17.1.Após a honologaçâo peLa àutolidadê superio! do ORC, o âdjudicatário será
dentro do plazo dê 05 (cj.nco) dias consecutivos da data dê rêcebiÍnênto da notifica
o respectivo contrato, elaborado en conformi-dade com as modafidades pernitidas pela Iêi I
podendo o mesmo sofre! alteraÇôes nos têrmos definidos pela Íeferida norma i

6 /93,

17.1.1,O prazo de convocaçâo poderá sêr prorrogado umâ vez, por igual período, quando soLicitado
peLa parte durante o seu tlansculso e desde que ocorla motivo justificado êceito pe.la
Administração,
1?.1.2.Não atendendo à convocaÇão pala assinar o contrato, e ocorlendo esta dêntro do prazo de
validade de sua proposta, o licitante perderá todos os dirêitos que porventula tenha obtido como
vencedor da licitaÇão;
1?.1.3.Na assinatura do contlato será exiqida â conplovaçáo das condiÇões de habilitaçáo
consignâdas neste Edital, que deverão se! mantidas pelo licitêntê dulante a vigência do referido
contrato;
17.1.4,Caso o licitante primeiro colocado, após convocação, não comparecer, não comprovar as
condições de hâbiIitâÇão coÂsignadês nestê Edital ou se .recusa! â assinar o contrato, sem
prejuízo da aplicaçáo dâs sanções previstas neste instrumênto e das demais comínaÇôe9 legais
cabÍveis a esse licitante, é facultado à AdministraÇão convocar os licitantes remanescentes,
respeitada a orden de cLassifj-caÇáo e sucessivânente, para, após a complovação dos lequisitos
pa!ê habilitaÇão, anaLisôda a proposta e eventuais documeDtos complementares e, feitâ a
negoc-iaÇão, assinar o contrato.
17.2.O contrato que eventualmente venha a ser assinado pêlo ]icit.ante vencedor, poderá ser
aLtelado con a devida justificâtiva, unilateralnênte pelo contratante ou po! âcoldo entrê as
partes, nos casos plevistos no À!t. 65 e será rescindido, de pleno direito, confolme o disposto
nos Arts. 11 , 18 e 79, todos da Lei 8.666,/93; e realizado na fonna de fornecinento parcelada.
1?.3.O contrâtado fica obligado a aceitar, nas mesmas condiÇóes contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem na6 compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, §1o da ],ei
8,666/93. Nenhum ac!éscimo ou suplessáo podêrá excêder o limite êstabelecido, saleo as supressões
resultantes de acordo celebrado entre os contrâtantes.

1g.0.DO REÀirúSràl@rro
18.1.os preços contlatados são fixos e irreajustávêis no prazo de um âno,
18.2.Dentro do prâzo de vigêncj.a do contlato e mediante solicitaçáo do Contratado, os preçoa
poderão sofler reâjuste após o interlegno de un ano, na írêsma proporÇão da variaÇão verificada
no IPCÀ-IBGE acumulado, tomando-se po! base o nês de apresentaÇão da leapectiva proposta,
êxclusivâmente para as obrigaÇões iniciadas ê conclLlÍdas após a ocolrência da anualidade.
L8.3.Nos reajustes subsequentês ao primeiro, o Ínterregno mínimo de rrm ano se!á contado a partir
dos efeitos financeiros do úLtino leajuste.
18.4.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustanento, o Contràtântê pagará âo
Contratado a importância calculada peIâ úItima va!iação conhecida, liquidando a difêrenÇa
correspondente tão logo seja divuLgado o Índicê definitivo. Eica o Contratado obrigado a
aptesêntâr memória de cálcula referentê ao reajustamento de preços do valor remanescênte, sempre
que este ocorrer.
18.5.Nas âfeliçôes finais, o índice utilizado para leajuste será, obrigatoriamen te, o definitivo.
18.6.Câso o lndice estabelecido para rêajustamento venha a gel extinto ou de qualquer formâ não
possa mais ser utilizado, se!á adotado, em substituiÇão, o que vier a ser determinado pê14
Legislação então em vigor.
18,?,Na ausência de previsão legal quanto ao lndice substituto, as partes eJ.egerão novo
oficial, para rêajustamento do preÇo do vaLor remanescente, por meio dê termo aditivo.
18.8.O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

19.0.DÀ COa{9ROIÍÀçãO DE IECUÇÁO r RICIBTTCNEO DO OB,,ITO
19,1.Executada a presente contratação e obselvadas as condiçôes de adinPl
pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo oRC o
câso, às di.sposições dos Alts. '73 a'16' da Lei 8.666193.
19.2.serão dêsignados pelo oRc represêntantes com atribuiçôês de Gestor e

enento das obrig
bedecerào, confo

Piscal do rêspêct
contrato, nos telmos da norma vigênte, êspecialmente parâ acompanhar e fiscalj.zar a sua êxecução,
rê spe ctivarnente, pennitida a contlatação dê terceilos para assistênciâ e subsídio de infofinações
pertinentes a essas atribuições.

2O.O.DÀI' OEA GÀçõES DO COEITT:AIàN T E DO CONTRÀIÀDO
20. 1 . ObligaÇões do contratante:
2O.1.1.Efetuar o paganento relativo ao objeto contratâdo efêtivamente realizado, de acoldo con
as cláusulas do rêspectivo contlato ou otttlos instruÍnentos hábeis;
2 O . 1 . 2 . proporcionar ao contratado todos os meÍos necessários para a fiel execuçâo do objeto da
presente contràtaçáo, nos temos do cotaespondente j'nstrumento de ajustei
2O.1.3.Notificar o contratado sobÍe qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos
produtos ou serviços, exercendo a màis ampla e completa fiscalizaÇão, o que não exime o Contlâtado
de suas responsabitidades paÇtuadas e preceitos legais,'
2O.1.4,Outras obrigêções estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo rrr.
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20.2.obriqâÇões do contratado:



20.2.1.ResponsabiIiza!-se por todos os ônus e ob!igações concernenteg à legislaçâo fiscal,
civil, trÍbutália e tlabal.histâ, bem cono por todas as despesas e comproniasos assumidos, a
qualquêr tltu1o, perante seus fornecedoles ou têrceiros em razão da execuÇão do objeto
contratado i
20.2.2.substitui!, alcando con as despesas decorrentes, os materiais ou aerviÇos que apresentalem
defeitos, alterâçõeg, inperfeiÇões ou quaisquer irrêgulâridades discrepantes às exigências do
instrumeDto de ajuste pactuado, ainda que constatados somente ôpós o recebinento ou pagarento;
20.2.3.Náo tlansferir a outrem, no todo ou ên parte, o objeto da contlataÇão, salvo mediante
prévia e expressâ autorizaÇão do Contlatante;
20.2,4,Manter, durante a vigência do contrato ou outlos instrumentos hábeis, em compatibilidade
com âs obrigações assumidas, todas as condiÇões de habilitaÇão e quatj.ficação exigidas no
resPectivo processo licitatório, conforme o caso, apresentando âo Contratante os documentos
necessários, senpre que solicitado;
20.2,5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filiaI da empresa que efêtivamente articipou
do certame e consequentêmente aplesentou a documentâção exigida na fase de hab
20.2.6.Executar todas as obligações assumidas semple con observânciâ â
enquadrando-se, rigorosamente, dentao dos preceitos Iegais, no!1nas e
colre spondente s ;

melh
es as

20.2.7.outras obrigaÇões estabelecidas e relâcionadas na l4inuta do Contra

21.O.DO PÀGNIETDO
21.1.O pagamento será realizado mêdiante processo legular e en obse
procedimentos adotados pelo ORC, da segui.nte
contados do pellodo de adimplênênto.

maneira: Para ocorrel no Pra as

21.2.O desembolso máximo do pêrÍodo, náo será superio! ao valor do respectivo ad1mp emento, d
acordo com o cronograrna aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a
disponibifidade de lecursos financeiros,
2L,3,Nenhum valor será pago âo Contrâtâdo enquanto pendente de liquidaÇâo qualque! obligação
flnanceirâ que the for inposta, en virtude de penàIidade ou inadimplência, a qual podêrá ser
conpensada con o paganento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza,
21,4.Nos casos de eventuaig at-râsos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado não tenha concorlido de al-guma folnâ para o atraso, será admitj.da a compênsação
financeila, devida desde a datâ lirnitê fixâdâ para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagamento da palcêla. Os encargos moratórios devidos em lazão do at!âso no pagamento
serão calculados com utiLização da seguinte fólmula: EM: N r VP r I, onde: EM = encargos
moratórios; N = número de dias entrê a data prêvista para o pagarnento e a do efetiuo pagarnênto,'
VP = valor da parcela a se! pagai e I = lndice dê compensaçâo financeira, assim apulado: I =
(TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do ÍPCA-IBGE acurnulado nos úItimos doze Íneaeg ou, na
sua falta, urn novo lndice adotado pelo Governo Federal quê o substitua. Na hipótese do refelido
lndice estabelecido pêra ê compensaÇão financêira venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais Ser utilizado, gerá adotado, êm substituiÇãO. o que vier a ser determinado pêIa
legislação então en vigor,

22. O.DÀS SàNçõES rDtí!§rsrA,trt\ràS
22,1.oueÍn, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar dê entregar ou apresêntar documentação falsa exigida para o certane, ensejar o
retardahênto da execuÇão de seu objeto, não mantive! a proposta, falhar ou fraudar na execuÇão
do contrato, conpolta!-sê de Ínodo inidôneo, declarar infornaçôes fàlsas ou conete! fraude fiscal,
garantido o dirêito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados,
Distrito Fêderal ou Munj.cípj.os e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores SICÀF do Govêrno EedêlaI e de sistemâs semelhantes manEidos por Estâdos, Distrito
Federal ou Municípios, pelo plazo de até 05 (cinco) anoa, sem prejuÍzo das multâs previstas
neste EditaL e das demais coninaÇôes legais.
22.2.À recusa injusta ên deixar de cump!ir as obrigações assumidas e p!eceitos legais, suje
o Contratado, garântida a p!évj.a defesa, às seguintes penalidâdes previstas nos Àrts. 86
da Lei 8.666/93: a - advertênciai b - multê de nora de 0,5t (zero vÍlgula cinco por c
âplicadê sobrê o valor do contrato por dia dê atlaso na êntregô, no início ou na execuÇ
objeto ora contratado; c - multô de 10t (dez por cento) soblê o valot contlatado pê.Ia inexec
total ou palciaI do contrato; d - s imultaneamente, qualquer das penalidadês cabí
fundamentadas na I,ei 8.666193 e na r,ei 70,520/02.
22.3.5e o valor da multa ou indênização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
após a comunicaÇão ao Contratado, será automaticanênte descontado da primei.râ parcelà do
pagamento a que o Contr.atado vier a fazer jus, aciescido de juros moràtórios de 1* (urn por
cento) ao mês, ou, quando for o caso, coblado judicialmente.
22.4.Ap6s a aplicâção de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicaÇão êscrj.ta
ao Contratado, e publicâdo na imprensa oficial, excluldas as penalidades de advertência e lhulta
de mora quando for o câso, constando o fundamento legal da punição, informando aindâ que o fato
sêrá registrado e publicâdo no cêdastro correspondentê.

e

23.0
23.7

. Drs DISDOSrçõES GERÀI9

.Dâ sessão pública do Pregão dj.vulgar-se-á Ata no sistema eletrônico'

.Não havendo êxpediente ou ocorrendo quafquer fato superveniente que impeÇa a realização do
celtane na datâ marcada, a sessão será automaticamente ttansferida para o plimeilo dia útil
subsequente, no tnesmo horário anteriormente estabelêcido, desde que não haja coÍnunicâÇão em

contrário, Pelo Pregoeiro.
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23.3.Todas as refe!ências de tempo no Edital, nos seus Anexos, no aviso e durante a sessão
pública obsêrvarão o horário de Brasília - DE,
23.4.No j ulgêmento das plopostas e da habilitação, o Plegoeilo podeÍá sanar êrros ou falhas que
náo aLteren a substância das propostas, dos documentos e sua validade ju!íd1ca, mediênte despacho
fundanentado, registrado en Ata e acesslveL a todos, atribuindo-Lhês validade e eficácia para
fins de habilitaÇâo e classificâçâo.
23.5.À homologaçáo do resultado desta licitação nâo implica!á direj.to à contratação.
23,6,4s norÍnas disciplinadoras da licitaÇão seráo sempre interpretadas em favor da ampfiaÇão dâ
disputa eÀt.rê os intêressados, desde que não conprometam o interessê do ORC, o pliDcípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratâção.
23,7,Os Iicitantes assumem todos 06 custoa de preparação e apresentâÇão de suas plopostas e o
ORC não será, en nenhun caso, responsáveL por esses custos, iÀdependentemente da conduÇào ou do
lesultado do processo licitatório,
23.8.Para todos os efeitos, na contagem dos plazos êstabelecidos neste Editâl e seus Ànexos,
exclui-r-se-á o dia do inlcio e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e veDcem os prazos
em dias de expediêntê no ORC.
23.9,O desatendinento de exigências fornais não essenciais não importará o afastanento do
Iicitante, dêsde quê seja possÍvel o aproveitanento do ato, observados os principios da lsonomiê
ê do interesse público,
23.10.EÍn caso de diverqência êntre dispogiçôês do Edital e dê seus Anexos ou demais peÇas quê
coÍrpõen o processo, prevalecerá as do EdiLaI.
23.11.Decairá do direito dê iÍnpugnar perante o oRc nos termos do prêsêntê instrumênto, aquêlê
que, tendo-o aceitado sen objeção, venha a apresentar, depois do julganento, falhas ou
irregularidades que o vicj.aram hipótese em que ta1 coirunicado não terá efeito de recurso.
23.72,As dúvidas sulgidas após a apresentação das propostas e os casos omisgos neste instrumento,
ficarão única e exclusivamente sujêitos a interpretâÇão do Plegoeiro, sendo faculladâ ao mesmo
ou a autoridade supelior do ORC, en qualquer fase da licitaÇáo, a promoÇâo dê diligência, na
fo!lna do Àrt. 43, §3', da Lei 8,666/93, destinada a esclarece! ou a completnentar a instrução do
Proces so.
23.13,o Edital e seus Ànexos também êstão disponibilizados na íntegla no endereÇo eletrónico:
httpsr//w!^,w.portaldeconpraspublicas.com,br; e podelão ser fidos, e quando for o caso obtidos,
mediante plocesso legulaÍ ê obaervados os proceditnentos definidos pêIo ORC, no enderêÇo: Av,
Presidente ,loão Pessoa, 4? - centlo - Mogeiro - PB, nos ho!ários normais de exPediente: das
08i00 as I2:00 horas; nesmo êndereço e horário nos quais os autos do processo a&ninistratj.vo
pêrmanecerão com vista flanqueada aos interessados.
23.14.Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certame, excluído quã1quet outro,
o foro competente é o da comarca dê rtabaiana, Estado da Paralba.

Mogeilo - PB, Março de 2021,.
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PRE}.IITURÀ Mn|ICIPÂ,. DE IÓcEIRO
coMrsgÃo PERt!ÀlrENrE DE r,rcrrÀção

Àlttto r -

TERMO DE

PRrcÀo tÍ,EÍRôrtco No ooool/2021

REEERÊNCIA - ESPECIEICÀÇÕES

1.0. DO OBirEÍO
1.1.Constitui objeto desta licitaÇão: CONTRÀTÀÇÃO DE EMPRESA PÀRÀ EORNECIMENTO DE GENERoS
ÀLIMENTICIOS DESTINÀDOS A MERENDÀ ESCOÍÀR DESTE MUNICIPIO.

2.0.DÀ .,USEITIC.AIIVA
2.1.À cont!âtêção acina degcrita, que será processada nos telmos deste instrumento convocatório,
especificaÇões técnicas e informaçÕe9 complementares que o aconpanham, quando for o caso,
justj,fica-se: PeIa nêcessidade da devida efetivaçâo de conpra para suprir denanda especifica -
CONTRÀTÀÇÃO DE EMPRESÀ PARÀ FORNECIMENTO DE GENEROS AI,IMENTICIOS DESTINADOS À MERENDÀ ESCOIAR
DESTE MUNICÍPIO - consj.delada opoltuna e inpresciddÍveI, bem cono relevante nedida de interesse
público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de açóes continuadas para a promoção de
atividades pertinentes, visando à nêxiÍnizaçâo dos recuraos em leIação aos objetivos proglarnados,
obselvadas as direErizes e netas definidas nas felramentas de planejamento apEo\aadas.
2.2.4s caracterlsticas e especifj-caÇóes do objeto ora .Iicitado sáo:

l-õóró- DI IJTIIDÀDE QUrNrI
1 clara, sem sujldades, enbaLados en saco de I(G 35

Fo
lva

Iietileno, de I NG câdâ. Con pâdrão de quâ11dade, com prazo mínino de
Iidade 1(un ano) a contar dà data da entrêga. Àpresenta! 2 arostres na

penor elrbàIageD originaf devidanente iden!ificacla coú rótulo, contendo todas
a3 infornaçõea do produto de acordo coú â legj,sIaÇão vigente. À aEostra
deverá ser corre

2 roz parbolizado, polido, tipo 1, em fardos de 30 Kc contêndo 06 (seis) KG
NG cada. EDbalados em sâcos de poliêtileno tratrsparêntê. Prazo:

lidãde 06(seis) meses. Àpresentar 2 amostras na nenor enbalâgeo:
idarente identiÍicada, com rótufo, contendo toctas à! i.nfornaçõesl
de acordo con a legislação vigentê. À anostra deverá serl

icorrêsponden produto entregue

ooi

t

350

b,tacatrâo espaguete com ovos, naasa seca de farinha de tligo com ovos,i
iembalados en sacos de polletileno, transparente de 5009 cada. Prazo mlnimol
ide vâIidade de 1ano, Àplesentar 2 amostras na nenor enbalagen o!Ígi.nall
,devidànente identificadâ, con rótu-Io, contendo todas as infomações dol

UND

Froduto de acordo con a legislação vigente. À ênostra deverá ser
roduto entre

Lêo de soja contendo 900n1 cada. Prazo nlnimo de vafidàde dê 02 (dois anos) UND
esentà! 2 amostras na menor eEbalageÍo originôI devidaeeüte icteÍtificada,

on rótu.l,o, contendo todâs as inforúações do produlo de acordo com a:
I:glar-a-gãl_llig9!!1:L ô$o 3 !. 99::9:!_olllE!!-ç ao p!9,gtrt9-ell! regue. t

1leI ref,inado iodado en pacotes de 1 KG cada, prazo dínimo dê validade de 0 KG

no áplesenlar 2 ôDostrÀs na menor enbalegen original devidâmen !"iidentificâda, con rótu]o,

oi

I
:

:

600

10

gND 5

KG

KG

KG*T 200i

5

on a fegislaÇão vigente
tr

contendo todaa as informaçôes do ploduto dê acordor
À amostra deverá se! colrelpondente ao produto

6 rna
PÉaz

info
er correspondente ao E9C!9
ôrlnha S9_gangiggej-rp9l_os!!, elb,elege! c/lKc.

inhâ extra tÍ enbale c/1I(c
ijão plêto extra r+,o 1, .q9pê9s,".11,1 KG

ão Macasaar, enbalagem c/1xc
Far in}la de _t_:+99!-sgl!*!e,Í,lo_Lác,idor. :g!q]3s991_l-I9:_

riginaf contendo todas as informaÇõês do Ploduto, À anoslrâ deverá sê! igual

antes, em copo de vidÍo de 260 g cada,
ONDades. Prazo de validâde nlnlúo I
e!üafagem original, contendo lodas asl

qre de 750 ú1 fe!úentado acético e á1cool e vinho branco, em gârrafa.i
o llínillo de velidâde de 02 (dois anos). Àpresêntar 2 arostres nâ menor
lagelo original dêvidsmente idêntificada, con rótulo, contêndo todâs asi
rnaÇões do produto de acordo com a legislaÇão vigentê. À amostra deverál

7

s
9

IO
1I
t2 iscoito crean creckeÍ, en caixas de papelão con enbalagens de 5009.

e validede nÍnimo 1 ano. Àpresentar duas aroslraa na Eenor êüb

IKG
Prazoi UND

alagenl -assl
ss0oi

I

t

0i

I

I

t
i
t

i
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lent.ego..
verá ser i$ràI âo produto que setâ:

UND 200

'--

I
I
I

!

produto que, será 9!!!99ua,_

15

2

r2

3
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15

inao

os de Milho pré-cozido ênriquecido com ácido fóIj.co e Íerro em enbalag PCT
violedâ e resistentes. À enbalãgen devêrá conte! todas as ilrfornaÇões

obre o pEoduto, inclu8ive aobae suâ procedência, infofinâÇões nutricionâis,
únero do lote, Validade mtnina de 6 neses a partir de data da entrega. PCfl

s00
roteína de soja sabor calne texEurizada, enbaLada en saco plástico, contendo

:5009 en càda eDbalagen. validade Díni-na I ano.

a!i
de:

._:r_

10 500

3500i

0

3000

1

1500
700

12 50

8000

2s00

15

16 0

tt

I
I

1

i
I

b

na

icarne de charque, calne desidratàds en conseÍvà, eEbalagêns coh 5 KG.
âlidade 60 diàs. contendo o caliEbo do sif.

lleiEe en pó integral conlencto carboidralos, p!o!eÍn.ls, gorduras fi
iôlj.nentar, cálcio, ferro e sódio. Embalagens p]ás!icâs cle 2509, Prâzo
:validade nlnimo 1 ano. Àplesentar duas atnostras na neno! embalagen o!igi
icontendo todas as fnÍornações do p!oduto, À ámostra deverá ser igua.I
broduto que será entregue.

Iorau, deve ser constituldo
pecto, cor, cheiro e sebor
1, de acoldo
gistro da data de validade

de natériá pri-oa de boa quaL
arâcterÍstlco do Produto.
gêntes. Validade de 6 nês
rótu1o. Pac coíl 1009.

dade e apresent
No náxi-dro 10t
galano,com

-lB
L
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I

i.

50i

000i
O00r

Ido de galinha ou carne, constiluldo basicômente dê caÍne de gâIinha oul
ovina desidratada, Iiofilizado sâI, amido de ni]ho, gordura vegetal,i
ntos, podendo conter coranles apresenlando-ge Datéria telrosâ, Iarvasi
tos, eú eDbaLágên netâIizâalã, lerÍoo solclávêI, resistente e etóxica

al.idade cte 12 meses. Peso aproxirado de 60

Cartela

ie

ndi-oe
detri

20
i

I

icoÊd
IaP!e
ldê 6
jroos

,Bebida Lácteâ sâbo! Dorango: contén fei
lLeile, açúcar, prepãro de Írorango (aÇ

aseneÍrte, amido, aronà idêntico ao natura
veEmeIho, azarrubina,

Cítrlco, goldura vege
ena) e fermento Iácteo

conaervante, sorbato de Potáss10,
tâ1, ânido rlodificado, êspe!ssente

j-orento nislo, deve aer constj,tuido de matélia prina de boa gualidade e
senta! aspecto, cor, cheiro e sabor, característlco do produto. Validade

UND

UND

i"
i
I

Bi.scoito Malia: Earinha de tri.go, açúcar, gordura vegetal, hidrogenada, anido; uNo
de milho e sal. Contén: arona artificia.L para biscoito tipo líaria e
stabiLizánte lêcj.tinq de soja, conteD glutem. Enbalagen plástica corl 400

neses e 1 ânor coÍn o legistro da daia de walidade no rólulo, pacote

ido de Eilho, não contén gluten, .ê_e!c!c9CaL94t0.s. _'_

iis or. sàbores: cajá, nerâcujá, acerofa, golaba ê ca

:ril1i
\, 25
I

lcrré ".1do, ênbaLágen c/2509
â dê frulas ou f.rutaa triluradas e açúcar.oiaba/banâna c/600

rgarina vegetal ee óIeo vegetal, IÍquido e hidrogenado, áqÍua, sal (3t) UND

ileite en pó deenatado ou soro de lej.le eJn pó estâbilizôdo, e-úbôla c/500
26 iErango seD pescoço, sen niúdo, congelado € seD têmpeto. Àpresentándo pesol

21

di.o de inspeção,

hocolatado em pó vitâminâdo conposiÇão nÍDima de 50t de cacau en pó,

das as informa alidade.

dê 3 a 4 KG, O fornecedo! aleyerá aPresentar o conprovante
iIância sanitári.a local.

à dê frutes selecionâda ê livre dê contaminação. À erüalagen dê 1KG
conter â valj,dade de no nÍnirlo 6 meses a 1 ano, com os reglstros

gatórios clo órgão colpetente. Deyerá ser lransportado en caixas de

gND

tê pasteurizado degnatado, soro del !t
úcâr, água, polpa de morango se[!
f de morango, êspersênta carlagena,l

PCT

UND

40020

I

I
!

I

3s001

30

33

34

IP

rantê artifici.âI
ictulante. Ácido
elatina e carrag Emb stica con l Iitro

ISTÀcaE, PrNoo, cÀsrÀNHÀs E soJÀ. coNTÉu G!ÚIEN. Fonte de fibras' Fonte dei
gnésio

i.Iho de Munguzá 5009 ou canjica de milho sâo grãos ou pedaçoa de gràos dei
aplesentam ausência parcial ou total do gémen, enl

resenÇa de êscâri.ficaçáo mecânj.ca ou nanual (desgerninação). o produt
verá êstaE cle acordo êon a legislação vigente, especialnente a Portarla n

109 dê 24 de fevereiro de 1989 do Ministério da ricultura.
endeja de Ovo de galinha deverá ser de coloração branca, tamanlo úédio,

ca li-Dpa, integrâ (sen lachadulas) e se-m deforúação. Dêvê atendêr e3l

0i

l

I

I

0:

250

0KG

L- Não utifiza nenhura adilivo quí-nico. Pacote 2e5KG(plás!ico del
etileno) capa fardo, pIás!j.co de pefietiieno. Valiclade de 12 nêsês
zenado en a.Dbiênte seco e are ado.
â de Àveia ern I'Iocos Einos 2009: Ínglediêntes: aveia laninada em flocos cx
s. ÀLÉRGrcos: coNTÉI', ÀvErÀ. PoDE coNTER TRrco, cENTEro. cEvÀDÀ, À.tÊNDoÀ,
DoII.I, cÀsTÀNHÀ DE CÀ.]U, CÀSTÀNHÀ-DOPÀÚ, ÀVEf,Á, MÀCÀDÂMIÀ, NOZ, PECÁ,

Srroz Branco Tipo 1,

iqualidade e sâboÍ tradi
Subgrupo Polido, Classê Longo Fino. Produto com.

cional. - Po.Iido Naturalmente a água (wa!êr Polisch),

ârma
jtlas 

"ifino
:ÀMEN

02

0i

tho (zea úays 1.) que

bovina resfriadâ coxão nole c/o3so

35

l.legr s

liã,rt;
lceb
lceb
lvua
!Iej.tea
lCa!ne

façóes êm vigor êBpêciâIúente â DEcREto D' 56.5
Publicado o.o.s de 22 /01/7965.
ro plonto p/carne e frango 609: rngÍedientes: sa

ofai, oÍéganor, safge*, .Louroi, condimentos prep
ofa, reelÇadores de sebor glutarato monossódico,

85 de 20 de julho dêl

i, 
- 

".r".i íi"., ã tiii;f*
ârádos dê alho e dei
1nôsinato di.ssódico el

PCT

I(G

1

l

0j

I
I

35

nilato dlssódico. À!ÉRGICOS: contén derivados de soja. Pode conteÍ lrigo,
cevada e ovo. Contéú Lri!9n: -.

52

Carne bovinâ resfriadâ coxao noLe s/osso XG 2000

UNO

UND

38 ica.ne bovina moidà resfriada enüal ens contendo 5009 2too

concentrado sâ.bo! caju e/ou goiaba, en enbalagen de vidro contendo 500ú1,:
ÀcoDdicionados em caixas de papelão, conteodo 12 üNDades. Prazo nlni-noi

vâIidade 2 anos. Àplesentar duas anoslras da nenos elúalagem, contendo

36
37



39 lPeito de fr aÍtgo rêsfriado erEbalagem contendo 1KG iKc
40 sobrecoxa de fran o resfriada embalagen contendo IKG

Nutri.lon eÍüalagen contendo 2 3-9-s

eEâ Tradj.cional caixa contendo 2009

KG

OND 00

L 49 ardinha eB La!a
.. 
e9!eleg94 contendol2 !L -.
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3.0,DÀs oBRrcAÇõEs Do coNERÀrÀNrE
3.1.Efetuar o pagamenlo relativo ao objeto contratado efetivaneDte realizado,
cIáusulas do respectivo contrato ou outlos instrumentos hábeis.

.2.Proporcionar ao Contlatado todos os meios necessários para a fiel execu
lesente contratêção, nog termos do colrespondente instrumento de ajuste.
.3.Notifica! o Contratado sobre qualquer ir!egul,a!idade encontrada quanto à

produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e compl-eta fiscalizêção, o que não exime o
de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.
3.4,Outrâs obligaçóes estabelecidas e relacionadas na I',linutô do Contrato - Ànexo III.

4,0.DÀs oBRrcÀçõrs Do ccDltr.ÀrÀDo
4.l,ResponsabiIizar-se por todos os ônus e obrigaçóes concernentes à legisJ.aÇâo fi.scal, civil,
tributália e tlabalhigta, bêm como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
tÍtulo, perante sêus folnecedorês ou telceilos em razáo da execução do objeto contratado.
4.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentês, os matêriais ou serviÇos que aplesentarem
defeitos, altelações, impelfeições ou qúaisquer irregularidades discrepantes às exigências do
instlumento de aju5te pactuado, ainda que constàtados somente após o recebimento ou pagamento.
4.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratêÇão, salvo mediante prévia
e expressa autorizaçâo do contratante.
4.4.Mante!, durante a vigência do contlato ou outlos instlumentos hábeis, em compatibilidade
com as ob!igaÇôes assumidas, todas as condições de habilitaçâo e qualificaÇáo êxigidas no
respectivo processo licitatório, conforme o caso, apresentando ao Co[t!atante os documentos
necessários, semple que solicitado.
4.5,EÍnitir Nota Eiscal colrespondente à sede ou Íllial da emprêsa que efetivamente participou
do celtame e consequentemente apresentou a documêntaÇão exigida na fâsê de habilitaÇão,
4.6,EÍecutâ! todas âs obrigâÇões assumidas semprê con obselvância a melhor técnica vj.gente,
enquadrando-se, rigolosanente, dentro dos preceitos Legais, normas e especificações técnicas
correspondentes.
4,7.Outrag obrigaÇóes estabelecidas é rêIâcionadâs na Minuta do Contrato - Anexo IIl.

ãtado

6. 0.DO REàirUgrà!íBXTO
6.L.os pleÇos contratados 9ão fixos ê irreajustáveis no plazo de um ano.
6.2.Dentro do prazo de vigênêia do contlato e mediante solicitaÇão do Contratado, os preços
poderão sofrer leajuste após o interregno de ur âno, na mesma ploporção da variaçáo verificada
no IPCÀ-IBGE àcumulado, Eonando-se por base o nês de aprêsentaÇão dâ respectiva Ploposta,
excfusivârnente para as obrigaçõês iniciêdas e concluídas após â ocor!ência dâ anualj.dade

,Nos reajustes subsequentes ao prineiro, o interregno mlnino de un ano será contêdo a
efeitos financeiros do úItimo reajuste.

s.O.DO PRÀTO E DÀ IrIGúTTC!À
5.1.o prazo máxino de entrega do objeto da contrataÇáo,
hj.póteses previstas no Art. 57, §1', dâ Lei A.666/93t
da emissão do Pêdido de Compra:

Entlêga: Imêdiôta.
5.2.4 vigência do respêctivo contrato será deterninada:
2021, consi.derado da data dê suâ aEsj.nâtu!a.

que adnite prorrogaÇão nas condiÇões e
está abaixo indicado e será considelado

até o final do exercÍcio financeiro dê

1l6

6

3
s
4

do
No caso de atraso ou não divulgação do lndice de reàjustamento, o Contratante Pag

Contratado a iÍnportância calculada pela úItina variaÇão conhecida, Iiquidando a dife
correspondente táo logo seia divulgado o lndice defiDitivo. Fica o contratado obriga
apresentar memólj.a de cálculo .refelente ao leajustamento de preÇos do valo! renanescênte, s
que estê oco!!e!,
6,5.Nas aferiÇÕês finais, o índice utilizado para reajuste sêrá, obligato r i anente, o definiti
6.6.Caso o índice estabelecido pa!â leajustômento venha a se! extinto ou de quâIquer fonna náo
possa mâis se! utilizado, sêrá adotado, en substitüiÇão, o que vier a ael detêlminado pela
IegislaÇão então êm vigor.
6.?.Na ausência de previsâo legal quanto âo lndice substituto, as partes elegerão novo lndice
ofj,cj.al, para reajustaÍnento do preço do valor remanescente, por meio de têrmo aditivo.
6.8.O reajuste podêrá ser lealizado por apostilamento.

7.O.DO PÀGTI@IEO
?.1.o paganento será realizâdo mediante processo regular e em observância às normas e

ploceclimentos adotados pelo oRC, da sêguinte maneira: Pala ocorrer no plazo de trinta dias,
contados do perlodo de adimplemênto.
7.2.O deserüolso máximo do período, não será supelior ao valor do respectivo adüq)Ienento, de
acordo com o clonograna âprovado, guando for o caso, e setnpre em conformidadê com a

disponj.bilidâde de recurgos financeiros.
?.3.Nenhum vaLor será pago ao contratado enquanto pendente dê liquidação qualquel obrigâÇáo
financeira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade 9u inadimPlência, a qual Poderá ser
compensada com o pâgêmento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer naturêza.

.êúJSTtíà u"É
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8.0.Dà CO!'ERO\IAÇãO Dr rECrrçÃO r RlClBrlrENrO DO OB.rlrO
8.1.Executada a presente contrataçáo e observadaE as condiçôes de
pactuadas, os procedinentos e prazos para receber o seu objeto pelo
caso, àa disposiÇões dos Arts. 73 a'16, da Lei 8.666193.

adimplement
ORC obede

g.O,DOS PROCIDTI,ENEOS D! rrSCrrIZÀçiO E @A!NCTNGNEO
9.1.sêrâo designados pelo Contlêtante representantes com âtribuições de
contrato, nos tennos da norma vigente, especialnente pala acompanhar e fisca

Gestor
liza! a sua ão,

lespectivêmen te, permitida a cotrtlatação de terceiros pala assistência e subsldio de pertinentes
a essas atribuições.

10. O.DÀ3 EI},çóES TDMINTSÍB,À:IwA3
10,1,Quem, convocado dentlo do prazo de vaLidade da sua proposta, não ceLebrar o contrato,
deixa! de entEegar ou apresenta! documentaÇão falsa exigida para o certame, ensejôr o
retardamento da êxecução de seu objêto, não mantiver a proposta, falha! ou fraudar na execuçáo
do contrato, colnportar-se de modo inidôneo, dêclalaÍ infofinêÇões fâfsas ou cometêr fraudê fiscâI,
garantj-do o direito à ampla defesa, ficará inpedido de licitax e contrata! com a União, Estados,
Distrito Federal ou Municípios e, será descledenciado do sistema dê cadastramento Unificado de
Folnecedores SICAE do Governo Federa] e de siatemas semelhantes mantidos por Estados, Dist!ito
Eedelal ou Municlpios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sêm prejuízo das multas previgtas
neste Edital e das denais cominaÇões legais,
10.2,4 recusa injusta en deixa! de cumplir as obrj.gações assumidas e preceitoE legais, sujeitará
o Contratado, garantida a prévia defesâ, às seguÍntes penali.dades previstas nos Àrts. 86 e 87,
da Lei 8.666/93: a - advertênciô; b - muLta de nora de 0,5t (zero vírgula cinco por cento)
aplicada sobrê o vâIor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do
objêto ora conLlatado; c - multa de 10* (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução
total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades cablveis
fundanentadas na Lei 8.666193 e na Lei 10.520/02,
10.3,se o valor da nulta ou indenizaçáo dêvida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
após a coÍlunicaÇão ao Contlatado, será autonaticamente descontado da primeila parcela do
paganento a que o Contlatado vie! a fazer jus, acrescido de juros moratólios de It (un por
cento) ao mês, ou, quando fo! o caso, cobrado judicialmente,
10.4.Àpós a âpIicação de quaisquer das penalidâdes previstas, lealizar-se-á conunicaÇão escrita
ao contratado, e pubticado na imprensa oficial, excLuldâs as penalidades de advertência e multa
de mora quando for o câso, consLando o fundanento legal dâ punição, infoínando ainda que o fato
será registEado e pubficado no cadastro correspondente.

11 ,0.DÀ COMDENSÀÇãO TnBNCETRÀ
Ll.l.Nos casoa de eventuais atrasos de pagamento nos telmos deste instrumento, e desde que o
Contratado não tenha concotrido de algulna forma pata o atlaso, será admitida a compensação
fj.nanceira, dêvidê dêsde a data limite fixada para o pagâhênto âté a data correspondente êo
efetivo pagamento da parcela, Os encalgos moratórios devidos em razão do atlago no pagamento
serâo caLculados com utilizaÇão da sêguinte fórnuLa: EM = N x vP x I, onde: EM = encargos
noratórios; N = núnero de diâs entre a data previsla para o pagamento e a do efetivo pagamento;
vp = valor da parcê1a a se! paga; e I = lndice de conpensação finânceila, assin apulado: I =
(Tx + 100) + 365, sendo Tx = percentual do IPCÀ-IBGE acumulado nos últimos doze ne§es ou, na
sua falta, um novo Índice adotado peLo Governo Eedelal que o substitua. Na hipótese do referido
índicê estabeLecido parâ ê compensaçâo finâncêira venha a ser extinto ou de qualque! forma náo
possa mais ser utilizado, selá adotado, em gubstituiçâo, o que vier a ser deterninado pelâ
legislaÇão então em vigor.

12 . 0 . DO r@lt.o Dl PROEOSXÀ

12.1.É parte integlante deste Terno de Referênciâ o nodelo de proposta correspondente, podendo
o Ii.citante utiliza-1o como refe.ência - Ànexo 01.

MÀRIÀ DE FÀTIUÀ SILVEIRA
SECRETÁRIA
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ESIÀDO DÀ PÀ$ÍEIA
PRIE.IITUEÀ MT'NICIPÀ! DE IÕ@IRO
ccafilts.ib PER nENÍE Dr LtcrrÀÇio JO tvdl

ÀtfEXO 01 ÀO fER!O DE RE}TRÊNCIÀ - PROPOSTÀ

PREGÃO ETETRÔNICO N" OOOOl/2021

PROPOSTÀ

RI'!R!rSBE: EnrGiO Er.ErRlNrCO Nc OOOO1/2021
PREFEITURÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO - PB.

OB.]ETO: CONTRÀTAçÃO DE EMPRESÀ PÀRÀ FORNECIMENTO DE GENERoS ÀIIMENTICIoS DEsTINÀDos À MERENDA
ESCOLÀR DESTE MUNICI PIO.

PROPONENTE:
CNPJ:

Prezâdos Senhores,

Nos termos dÂ licitação eÍn epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo

IGP DI UTIDTDI
çúcar triturado de co! clara, a KG
ujidades, enbalados ern saco cle
Lletileno, dê 1 KG cade. Con padrão de

3s00

lidade, con Prazo nln j.Do de
a contar da aláta dâ

validadei
entrega.1(um ano)

e. À alrostra 3e!
roduto

deverá
:Ir!rê9uê. _.

pâlbolizado, polj.do, tipo 1, eÍL
de 30 KG contendo 05 (seis) UNoades.
KG cada. Ênba.Iados ên sâcos de
ileno tlansparente. Pràzo nloimo del
de 06 (seis) deses. Àplesêntar 2

i;rmostlas na nenor eDbalagen originali

:Àrroz

lde 1

boliet
lwâ1idâ

;deviddnen!e identificada, con rótulo
lcontendo todâs as lnformaÇóes clo produt
idê acordo com ã ]egislação vigente.
ia.Dostra deve!á aer correapondente a

2

lroduto e!!l9c99. __
3

Ll4

ÀPÉesêntar 2 anostras na nenor êrüalagenr
loriginal dewj.danente identificada conl
irótulo, contendo todas as informações do
iploduto de âcoldo con a legislação
ivigent
ico!res

KG 35 00

lMacàlrão espaguetê com ovos, nassa sec
ide ferlnha dê lrigo coÍtr ovos, eDbalado
]en sacos de polletiIeno, lranspârente d

Í5009 cada. Prazo nlnjro de vôIidade de
jano. Àprêsenter 2 âhostrôs na rneno

iêEbalage!tr original devidament

UND 600

lidentificada, coD rótu1o, contendo todas
s inÍolEaçôes do produto de acoldo con al

legislaçâo vigente, À amoslra deverá ae
ondênte ao roduto ent!e

Iêo dê soja contendo 90oml cada. Pr:âzo
nimo de validade de 02 (dois ânos)

1

r

r1

UND

lÀpresentar 2 a&ostras na nenor ênüafagem
toriginal devidamente iden!ificacla, co4
lrótu]o, contendo todas as infornações
lproduto de acordo corí ô legisla
lvigente. À ãmostrá deve!á

- lcorI9ry9§19!!9-go_!r.odJ!9lnt+9re.
rsal refinado iodado em pacotes de 1xG
cada, prazo nini-no de validade cte 01 àno
lapresentar 2 a.nostras nâ Ínenor enbalagên

riginal devidanente identificada, coni
ótulo, contendo todâs âs informaçõês dol

aoi
çãol

I
i
ls KG

I,

ic

à lesislação I

dêverá ser i

entregue.._ _ _ |

.Y

ot t}ltrDàDE UNII

roduto de acordo con
igente. À aloslrâ
orregponden!e ao Proaluto

350

;T'T5'
1

11

I

I



6 inagre de ?50 nI fernentado acético
láIcool e vinho braÀco , eE garrá fâ. Prazo
F1niDo dê validade de 02 (dois an

q- UND

KG

OND

UND

PCT

UND

I(G

PCT

UND

TIN D

200

120

'75

35

1050

50

300

100

0

êP
lor

resentar 2 allostlas na EenoÍ enbal
igl.nal devidá.nente identi-ficâda, coltr]

ivigente. À a.Dostra deverá ser

o5) ,
â9ee

rótulo, contendo todas as info
Produto de acordo coD a

rnÀções do,
legisfaÇãol

KG
'I

.K_G-. _
KG

Farinha de nandioca tipo conun, eDbalag
c/IKG-

c/1
trigo,

KG.

Eej,jào câlioquinhâ extra tj.po 1
e!üôI ên c/1KG.

Fârinha de

'' - -t
-'"------{11

r2

13

16

sa1, ferro, ácido,

iscoito crean cracker, êm caixas

KG
i

1

I

I

I

l

I

s500

strâs na nenor efibalagel[ original
ntendo lodâs as informaçôes do pÍoduto,
amostra deverá se! i.guaf ao produto cIue

erá entre

ca
24
raD

ellbâLâgen original contendo
o. Àpresentar aluôs âmostras

informaçóes do produto. À amostra deverá
Iao duto será entre

iolada
conter
rocluto,

info roaç
Iidede

ata da
Proteina

aláda en saco plásti.co, contendo 500
cada enbala validade nlnilla 1 êno.

eite êrr pó integral contendo
rboidratos, proteinas, gorduras fib

Ii-ulentâr, cá.Icio, ferro e !ódio.
lagens pIásticas de 2509. Prâzo de

âlidade EiniEo 1 ano. Àpresentàr duas:
stras nâ úenol eDbalageú original

À anostrâ deverá sea i$ral ao plodulo que
ntendo todas as InforEaçôes do produto.i

rá entregue.

apelão com eÍbalagens de 5009. Prazo de
alidade nÍnj-üo 1 ano. Àpresenlar duas

trêto de loEate, sinples, seE
nsêrvântes, en copo de vidro de 260 g
da, Àcondicionados en caixâs contendo

UNDades. Prazo de validade DiniIno 1

calne de chaÍque, carne
conserva, enbalágens con

desidratada en
5 KG- vál idâdê

0i

i
I

I

I

I
!

200

14 iFlocos de uilho pré-cozido enriquecidoi
coú ácido fó.lico e fêrro ên eDbâlageE não

10 500

7l 3000

60 dias. Contendo o câri-Ebo do sif.
18 colorêu, deve ser constituÍdo de natéria

ri-Ea de boa qualidade e apresentar
asPecto, cheiro e sabor,l
caracterlstico do produto. No náxino lot
de sa], de acordo coE as normas vigentes.
rvaLidade de 6 úeses a 1

3000

i

t
I

I

I

no rótu1o!êgistro da datâ de validade
Pac com 1009.

19 caldo de galinha ou carne, constituÍ
de galidhâ ou car

Cartela
aaicamente de carne
ovlna desldra!ada, liofilizâdo 9aI,

ànido de ntlho, gordura
condinenlos, podendo conter

vêgetaI,

20

apr
det
soL

60
ondi-Eento Ej,sto, cleve ser constituldo

iutéria priDa de boa quàIidade

eaentando-se matéria terrosa, fôr
Eitos, em erúalagen úetâlizadê,
dável, resistente e atóxica
ldade de 12 Eeses. Peao aproxine

vas ei
te rrDol

coml

i

iapregentar especto, cot, cheiro e sabor,l
lcôracterÍstico do proatuto. validade de 6:

úeses a 1 ano, con o registro da data de
,validade no !ótulo, cote coú 100

2L à! ido de nilho, não contém
lêrbàlgagen c/5oog

I r, sr"Arto rlaria: Farintra te trig
| .gqr_d_gfll999!_a_1, hidrogenada,

I

I

I

8

cl L9

10
âo

c/LKGão Macâssar, enbala
o 1, eEbala

OND 350

VI STO

gluten,;

UIi D 10000

I

. PCT coe 500

'-
I
I

zoo

ári do



I ContéE: arona artificiel para
iscoito tipo Maria e estabilizante

lecÍtina de soja, conten gfuten.
§lba ] Iásticà coI[ 400
lcafé úoído , eDbalageIn c/259s.

24 Doce de goiaba/banana c/6009, polpa de
frutas ou frutas tEituradag e açúcar.

F

!

lí-1-;'
I

I
i
I
I

3 a 4 KG. O fornecedor dêverá apresentar
]o cornprovante de inspêÇão da vjgileÍcia
lsânitáriâ local.
Àchocolalado eto pó vi!âminedo conposiÇão
EÍnina de 50t de caceu ejl pó, Iêcitina de
isojâ e estabilizantê. validade ÍrÍnima de

Suco concentrado sabor caju e/ou goiaba,
em enbalagen de vidlo contendo 500n1 cada.

27

iseis Eeses a partir da datâ de entrega.
iEDbalaqens de 2009. À eúbalagen deverá

nter todos os clados de identiflcaçào,
!ocedência.

lcr
le
llâ
lut
12

ifa

lar

29

30

ôç
bo
).cl

i."
lso
i.t

ondicionados eÍr caixas cle papelão,
ntendo 12 UNDades. Prazo mÍnimo de

alidâde 2 anos. Àpresentâr duas ámostras
nenos enbalagen, contendo todas as

nforma sdo düto e dáta de validade,
Polpa de frutas selecionadâ e livrê de

á, acêroLô oj.aba e caju.

contaminaçâo. À eEbalagen de L KG deve
contêr a valiclâde de no mlDimo 6 nêses a
1 ano, con os legistros obriqatórios dot
órgão competente. Deverá ser transPo!Eadol
en caixaa de isopor. sabores: cajá,

bida Láctea sabor norango: contéú Ieitel
steurizado desnatado, Eoro dê leiEe,'
úcar, preparo de úorango (âçúcar, água,
lpa de Ínolango sern sêrnente, a.nido, aroDa
êntico natural de norango,
persanlal carragena, corante artificial,
rnelho, azalrubina, conservantê,

L

rbato de Potássio, acidulante. Ácidoi
trico, gordura vegetal, a[ido
dificâdo, esperssantê (gelatina q
rragena) e fermento Iácteo. Éíüalageq
ásticà coú 1 litlo. l

roz Branco Tlpo 1, Subgrupo Polido,
asse l,ongo Fino, Produlo com qualidadel

sabor tràdicional. - Polidol
turalnente a água (flate! Polisch) . - Não
iliza nenhum adj.tivo qulBico. Pacote -
e 5 KG (ptástico de po]IêliLeno) CaP
rdo, p1ástico de pelietiieno. Val.idad
12 Eeses ôreazenado e! ãhbienle aêco

e

assa de Àveia en Plocos Einos 2009
Ingredientes: aveia Ia.nlnada en
finos . ÀLÉBGrcos: coNTÉM ÀvErÀ

flocos
PODE

ÊNDoÀ,

Fonte cle

cONTER TRIGO, CENTEÍO. CEVÀDÀ, À}I

ÀI.IENDOIM, CÀSTÀNIIÀ DE CÀ.'U, CASTANHÀ.
DoPÀRÁ, ÀvELÃ, MÀcÀDÂr,ÍrÀ, Noz, PEcÂ,
prsrÀcflE, prNou, cÀsrÀNliÀs E soJÀ. coNTÉ!{
IG!ÚTEN. Fonte cle filraa*

nésio.
ÍIho de Munguzá 5009 ou canjica de Iuil

são grãos ou pedaÇos de g!ãos de EiI
l(zea nays L. ) que aplesenta[
]parcial ou total do gérnen, enl

]ã"- 
- 
"""..irt."iáo .áca,,ica o,r

l(desqeminaÇão) . o p.oclulo deve
de âcoldo coE a 1egi31ação

peciâlÍente a Porlaria n" 109, de 24 de
evereiro de 1989 do uinistélio da
ricultura

ilegisfàçôes en vigo! especiale€ntê â
DEcREro n' 56.585 de 20 de julho de 19651

lBàndeja de ovo de gâlinha
lco.l.oração brànca, !a.manho
lcâscâ linpa, integra (sem

lssm deformaçâo. Deve

deverá se. del
nédio, con a
Íâchaduras) e
âtênder ás

ausência
PrêsênÇa

manual
rá estar

34

Pubficado D,O.U de 22/01/L965 -

BDJ 350

UND 15 00
700

t25

800

2500

3500

UND i

UND

XG

UND

UND

Lt

KG

cx

PCT

I

400

I

I

I

i

i

l

2500

300

11
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41

enpero pronto P/carne e -rrai!ã-e [i:-- -
PCT

KG

KG

KGJ

1
Ingrêdientes: seI, coforifico, alhoa,
ebola *, orégano*,
ndi-nentos preparados de alho e de

lcebola, reâlçaclores de sabor glutámâto
inonossódico, inosinato dissódico el

iguanilato dissódtco. ÀLÉRGICOS: Conté
lderivados de soja. Pode conleÍ trigo,l

ite. cevada e ovo. Contéú glúlen
36 lcarne bovina lesfliada coIão lrofe c/osso
31 lcárne bovi.na Íesfriadá coxã mote slosso

:1e

'Carne bovina noida resfriada
,contendo 5009

efibalagens

lPeito de fÍango !êsfrj.âdo enüaIa
contendo 1KG

Sobrêcoxe de f!ango resfriadâ eubala
ntendo 1KG

IKG

i
I

2t00

2000

1000I(G

, __r_

leaL Nütrilon enbalagem contendo 230
42 C! Tradicional caixa contendo 200
43 SaEdinha em Iata êEbalagen contendoL2 UND i 5500

VALOR GLOBAI DA PROPOSTÀ - R§

PRÃZO DE ENTREGÀ:
CONDIçÔES DE PAGA}'ENTO:
VAIIDÀDE DESTÀ PROPOSTA:

Dados bancários do proponente para fins de pagamênto:
Banco:
Conta:

Loca] e Data.

NOME/CPE/ÀSSINÀTURÀ
Representante legal do proponente.

OBSERVÀÇÃO: a proPosta deverá se! elaborada er Papel ti-nbrado do proPonente

38

40

250
200

100
?0

-,.1

UND
(,ND



ESSÀDO DÀ PÀAÀÍBÀ
PEEIEIII'RA MI'}ECTPàIJ DE I@CIIRO
coMrssio pEaralENrE DE LrctIÂç.lo

àrGro rr - ERrclo rrrrRôNrco N" ooool/2021

MODEIO DE DECLÀR.AçÁO - não possuir no quadro sociêtário seÍvidor do ORC

B!'Er!rI!E: PRIGÀO ETTTRôÍICO Nô OOOO1/2021
PREEEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECIÀRÃÇÃO de que não possui Ào quadro sociêtário, gêlvidor público da ativa do ólgáo
reaLizador do certame ou de qualquer entidade a e1e vinculada.

O proponênLe âcima qualificado declara não possuir em seu quâdro societário e de funcionários,
qualquer sereidor efetivo ou conissionado ou empregado desta Prefeitula Hunicipal de Mogeiro,
como também en nenhum outro ólgão ou entj,dade a e1a vj,nculada, exelcendo funÇões técnicas,
gerenciais, comercj.ais, adniniEtrativas ou societárias.

Local e Data.

NOI.4ElC PFlÀS S INATURA
Representante lega] do proponente

OBSERVÀÇÂO: a declaràçào clevêrá se! elaborada em papel tj-Ebrado do proponente.
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ESTIDO DT,
PRIEIIBOBÀ IIDIÍICIPÀ,. DI IOGEIBO

ccríIssão pEarafllNE! DE LrcItÀçIo

ÂlrExo

MINUTA

III - PRTGÀO !, I'RêNICO Nô OOOOT/2021

DO CONTRÀTO

CONlltsÀIO N": ..../.,.-CpL

TERI4O DE CONTRÀTO OUE ENTRE SI CEIEBRÀM A PREEEITURÀ MUNICÍPAL DE
MOGEÍRO E ., PARÀ EORNBCIMENTO CONEORI.íE DISCRII.{INADO NESTE
INSTRUMENTO NÀ EORI.íÀ ÀBÀIXO:

Pero plesente instrumento de contrato, de un 1àdo prefeitura MunicipaL de Mogeiro - Àv.
Plesidente João Pessoa. 47 - Centro - Mogeiro - pB, CNPJ no O I . I 6 6 . 5 O 1 / 0 O O 1- 6 ? , neste ato
representâda pelo Plefeito Antonio .rosé Ferreira, Brasileiro, Casado, Enpresârio, residente e
doniciliado na Sitio Pintado de Cima, 138 - À!êa Rural - Mogeiro - pB, CpF no 940,199.644-91,
Calteila de Identidade no 3360118 SSPPÀ, doravante simplêsnente CONTRÀTÀNTE, e do outrô lado

- ..., CNP., n' . '. ., neste ato representado
por .. ,. lesidente e dorniciLiado nâ . .. ,,
CPE no , Calteira de ldentidâde ro ...., doravante sinplesmente CoNTRÀTÀDO, decidiran

contrato, o qual se regerá pelas cIáusulas e condiçõesas partes contlatântea assina! o presente
seguintes:

cr.ÁusglÀ pRD@rRÀ - Dog roNDNtEN,tog:
Este contrato decorre da licitaçâo modalidadê Pregão Eletrônico no 00001/2021, processadâ nos
termos da Decreto Fedelal n6 70.024, de 20 de Setembro de 2019; e ]êgislaÇáo pertinenLe,
congideradas as alteraçõeg posteriores das aeferidas nornas.

cuíusurÀ SE@NDÀ - Do oBJrro:
o presente contrôto tem po! objeto: CONTRATAçÃo DE EHPRESÀ PÀ-RÀ FoRNECIMENTo DE GENERoS
ÀIII.ÍENTICIOS DESTINÀDOS A MERENDA ESCOIÀR DESTE MUNICIPIO.

O fornecimento deverá ser executado ligorosanente de àcordo con as condiçôes explessas neste
instlumento, proposta âpresentada, especificações técnicas correspondente s , processo de
Iicitação modalidadê Pregáo Eletrônico n" 00007/2021 e instluÇões do Contlatante, documentos
esses que ficam fazendo partes integlantes do presente contlato, independente de transcriÇã
sêrá realizado na fofina parceLada.

o.áusul.À rERcErRÀ - Do vllpR r pRrÇos:
O va.l-or totâ1 dêste contrato, a base do preço proposto, é de R$

cuíusurÀ Qt rRrA - Do REÂ.ru8rN@NEo:
Os preÇos contratados sáo fixos e irreajustáveis no plazo de um ano.
Dentro do plazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os pleÇos poderâo
sofrer rêajuste âpós o interrêgno dê um ano, na mesma propo!Ção da variaÇão verificâdâ no ÍPCÀ-
IBGE acumulado, tomando-ge por base o nês dê apresentação da respectiva proposta, exclusivamêntê
para as obligaÇões inicladas e concluÍdas após a ocorrêncj.a da anualidade.
Nos leajustes subsequentes ao primeiro, o interregno nÍnimo de u.m ano se!á contado a partir dos
efeitos financeiros do último leajuste.
No caso de atlaso ou não divulgaçáo do lndj.ce de leajustanento, o Contratante pagará ao Contratado
a iÍnportáncia calculada pela úItima valiaçâo conhecida, liquidando a diferenÇa correspondente
tão logo seja divulgado o Índice definitivo. Fica o Contlatado obrigado a apresentar nemória de
cáIculo refêrente ao leajustamento de pleÇos do valor remanescente, sêmp!ê quê êgte ocorrêt,
Nas aferiÇões finais, o lndice utilizado para reajuste se!á, obrigatoliane nte, o definitivo.
Caso o índicê estabelecido para reajustamento venha a sêr êxtinto ou dê qualquêr forrna nâo possa
mais sêr utilizado, será êdotado, en substituição, o que vier a ser determinado pela LegisLação
êntão êm vigor.
Na ausência de previsão lêga1 quanto ao lndice substituto, as pâÍtês e1êgê!âo novo lndicê
oficial, para reajustamento do pleÇo do vaLor renaDescente, por meio de termo âditivo'
o !eajuste poderá ser realizado por apostifamento,

CI,]ígSÚÀ QUINTÀ - DÀ DOTÀÇÃO:
As despesas corre!ão por conta da seguintê dotação, conatante do orÇamento vigênte:
Recursos Próprios do Municlpio de Mogeiro: LEI MUNICIPAT 340/2020 02.030 SEC. DE

curTURÀ, ESP, T,AZER E TURISMO 02030,72.122.2006.2948 MÀNUTENÇÁO DA SEC. EDUCÀÇÃO,
EDUCÀÇÃO,

CULT, ESP,

Coú
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tÀzER E TURISM 02030.12.306.1002.20].2 DrsTRrBUrçÃO DE REEErÇÕES
3.3.90.30.00.00 111 MÀTERrÀÍ, DE CONSUMO OOO191 3.3.90.30.00.00 122

DÀ I'íERENDA
HÀTERIÀI DE

ESC
coN

cúusurÀ a!:rr - Do DÀctuENTo:
O pagamento será efetuàdo na Tesoularia do Contratantê,
maneira: Para ocorre! no prazo de trlnta dias, contadoa

nêdiante processo regula
do período dê adj.nplenent

CLÁUSUIÀ sÉTD,Â - Do PRÀzo ! DÀ vrcÊt{clà:
O p.razo máximo de entrega do objeto ora contratado,
hipótêses previstâ5 no Àrt. 57, § 1., da Leí 8.666/93,
da enissâo do Pedido de Compra:
a - Entrega: Imediata.
A vj.gência do presente contrato será determinada: até
considelada da data de sua assinatura.

que adJflite prorrogaÇão nas
está abaixo indicado e será con

o final do exercício financei.ro de 2021,

cLÁuguLÀ olrÀvÀ - Drs oBRrcaçõEg Do CON:t.RITàN'rE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao folnecimênto efetivamentê realizado, de acordo com as
respectivas cláusulas do presente contratoi
b - Proporcionar ao Contlatado todos os meios nêcessálios pala o fiel fornecimento contrãtado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irrequ.Iaridade encontrada quanto à quaLidade de produto
fornecido, exelcendo a mais ampla e completa fiscalização, o que Í1ão exime o Contratado de suas
responsabj.Iidades contratuais e legâis,
d - Designar rePresentantês com atribuiÇões de Gegtor e Fiscal deste contrato, nos terrhos da
normâ vigente, esPeciàInentê para aconpanhar e fiscalizar a sua êxecuÇão. respectivamente,
Permitida a contrataÇão de terceiros para âssistência e subsídio de informaÇões pertinentes a
essâs atribuiçôes.

cúusul À NoNA - Drs oBRrcAçõEg Do coNTRÀràDo I

à - Exêcutar devidanente o fornecj.mento descrito na cláusula correspondênte do presente contrato,
dentro dos mefhores parânetros de qualidade estabelecidos para o ramo de âtividade relacionada
ào objeto contratual, com observância aos prazos estipulados,
b - Rêsponsabiliza!-se por todos os ônus e obrigaçõês concernêntes à legislaÇâo fiscal, civil,
tributárj-a e trabalhista, ben cono por todas as despesas e compromissos assunidos, a qualquer
tÍtulo, perante seus fornecedores ou telceiros êm !azão da execuçáo do objeto contratado;
c - Mantêa preposto capacj.tâdo e idôneo, âcêito pêIo Contratante, quaodo dâ execuÇão do cont!âto,
que o represente integralnente ern todos os seus atos;
d - Pêrmitir e faci.litar a fiscalização do Contratante dêvendo prestar os informes e
esclaxecimentos solicitados;
e - será responsáveI pelos danos causados dj.retamente ao contratantê ou a terceiros, decorrêntes
de sua culpa ou dolo na execuÇáo do contrato, náo excLuindo ou leduzindo essa lesponsàbilidade
a fiscalizaçâo ou o acoFpônhamento pelo órgâo intelessado;
f - Não cede!, transferir ou subcontlata!, no todo ou em parte, o objeto deste instluÍnento, sem
o conhecimento e a devidâ autorização expressà do Cont!atante;
g - [ranter, durante a vigência do contrato, en conpatibi].idade com as obrigaÇóes assunidas,
todas as condições de habilitaÇão ê qualificação exj-gidâs no respectivo processo Iicitatólio,
apresentando ao Contratante o§ documentos necessários, sempre que solicitado.

cr.áussr.À DÉcDa - Dà Àr,rERÀçÃo E RrscrlrÃo:
Este contrato poderá se! aLterado corn a devida justificativa, unilateralmente pelo con
ou por acordo entre as partês, nos casos prevÍ9tos no Àrt. 65 e será rescindido,
di.reito, conforme o disposto nos Àrts, 11 , 18 e 79, todos da rei 8.666/93,
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiçôes contratuaig, os âcrés
supressões que se fize!êm nas compras, até o rêspectivo limite fi)<ado no Àrt. 65, § 1

8.666/93. Nenhum ac!éscimo ou supressão poderá êxceder o Iinite êstabê1êcido, salvo as su
lesultantes de acoldo celebrado entre os contlatantes,

tante
Ieno

ou
EI
e

cLÁusu.À DÉCDA PRDGTRÀ - DO RTCTBD@IIO:
Executêdo o presente contrato ê obselvadas as condições de adinplemento das obrigaÇões pactuâ
os procedirnentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contrâtante obedece!ão, confoxme o
caso, às disposições dos Àrts. 73 a 76, da lei 8.666/93.

CtJíOgt,IÀ DÉCUA gEGl'T{DÀ - DAs PIrÍÀI.IDàDES :

A lecusa injusta em deixar de cumprir as obrigâÇões assumidas e pleceitos legais, sujeitará o
contratado, garantida a p!évia defesa, às seguintes Penalidadês prevj-stas nos Àlts' 86 e 8?, da
Lei 8.666193: a - advertênciai b - multa de mora de 0,5$ {zero virgula cinco por cento) aPlicada
soble o valor do contlato por dia de atraso na entrega, no inlcio ou na execução do objeto ora
contratado; c - muLta de 10* (dêz por cento) soble o valo! contrâtado pela inexecução total ou
parcj-a1 do contÍato; d - s imul-taneane nte, quafquer das Penalidades cabíveis fundamêntadãs nâ
Lei 8.666/93 e na l,ei 10.520/02.

cLiirrgut À DÉcDÂ ÍERcrrRÀ - DÀ Co!@ElrgrçÀo r At{ctrBÀ:
Nos casos de eventuais atlasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado
não tenha concorrido de algumâ forma para o âtraso, será adnitida a compensaÇão fiÀênceila,
devida dêsde a data limite fixada para o pagamento âté a data corlêsPondente ao efetivo paganento
da parcela. Os encargos rnolatólios devidos em razão do at!êso Do pagamênto serâo calculados com

utilizaçãodaseguintefórnula:EM=NrvPrr,onde:EM=encargosnorâtólios;N=númêrÔde
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dias entle a data plevista para o pagamênto e a do efetivo pagamento; vP = valo! da palcela a
ser paqai e I = índice de conpensaçáo financeirâ, assin apurado: I = (TX + 100) + 365, sendo TX

= percentual do IPCA-IBGE acunulado nos úLtimos doze neses ou, na sua fa1ta, um novo índice
adotado pelo Governo Eederal que o subscitua, Na hipótese do referido lndice estôbelecido para
a conpensâção financeila venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa nâis sel utilizado,
será adotâdo, en substituição, o que vj.er a ser determinado pela legislação então ên vigor.

CLÁusUIÀ DÉCEG, OBRTÀ - DO FORO:
Para dirinir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegen o Foro da Comarca de
Itabaiana.

E, por estaren de pleno acordo, foi lavrado o
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

lESTEMUNHAS

presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai

MogeiÍo - PB, ,,. de ,. ,. ,, de .. . ,.

PELO CONTRÀTANTE

PELO CONTRÀTADO
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