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ESfÀDO DÀ
PRIFIITORA IOTIICIPÀL D! TÕ@IRO
cci,trssÃo PER!,ÂN!NT! DE LrcuÀçÃo

EDITAI - Licitação
pRocEsso âDrdtNtsrRAllvo Nc pE 00001/2021
Lrcrnç.ão Nô . ooool/2021
MODAIIDADE : PREGÃO EI,ETRÔNICo
cRrrÉRro: I,ÍENoR PREÇo

Ólgão Rêalizador do Certame:
PREFEITURÀ MUNICIPAI DE MOGEIRO
Àv. PRESTDENTE JoÃo pEssoA, 47 - cENTRo - MocErRo - pB.
CEP: 59375-000 - E-nai1: I icitacaomoge iloc uol . com. br - Te1.: (83) 32661033.

O Órgão Realizador do Certame acina qualificado, insclito no CNPJ 08.866.507/OOOL-6'7, doravante
denoDinedo li.qrlc8Dântê ORC, tolna púbIico para conhecinento de quantos possah interêssar que
fará realizar através do Pregoeiro Oficial, assessorado por sua Eguipe de Àpoio, sediado no
endereço acima, às 0?:00 horas do dia 06 dê Abril de 2027, por Ineio do site
https://w w. portaldeconpra spublicas . com. br, 1j-citaÇão na modalidade pregão no OOOOI/2027, na
forma eletrônica, com c!itério de juLganento meno! preÇo por item, e o fornecimento realizado
na forma parcelada, tudo de acordo com este instlumênto e em obselvância a Decreto Federal no
10.024, de 20 de Sêtênbro de 2019; e legi.slaÇão pertineôte, considêradag as alteraÇões
posteriores das referidas normas; conforÍne os critérios e procêdimentos a seguir dêfinidos,
almêjando obter a melhor ploposta para: CoNTRÀTAÇÁO DE EMPRESA PARÀ FORNECTMENTo DE GENERoS
AIIMENTICIOS DESTINÀDOS À MERENDÀ ESCOLÀR DESTE MUNICÍPIO.

Dat d. rbeECulr d. ..srlo púb1icr: 06/0À/2021. EoEálio:
Data pala início da fase de lances: 06/04/2021. Horário:
Local: https: / /wwl,r. portafdecompÍagpubfi cas. con. br

07:00 - horárlo d. DE..lILr,
07:30 - horário de B!as11ia.

1,0.DO OB.rtrO
L,l.Constitui. objeto da presente licitaÇão: CONrRÂTÀÇÂO DE EMPRESA PARÀ EoRNECIMENTO DE GENEROS
AIIMENTICIOS DESTINÀDOS A MERENDÀ ESCOIÀR DESTE MUNICIPIO.
1.2.4s especificações do objeto ora licitâdo - quântitativo e condiÇões -, encontraÍr-se
devidamente detal,hadas no corlespondente Termo de Referência - Ànexo I deste instrumeoto,
1.3.À licitaÇão será dividida ên iteDs, confolme tabela constante do Termo de Referência,
fâcu]tândo-se ao Iicitante ê pârticipaÇáo em guantos itens foren de seu interessê.
1.4.O critério dê julgamento âdotado será o nenor prêÇo unitário do itêm, observadês âs
exigências contidas neste instrunento e seus anexos quanto às especificaÇõês do objeto.
1,5.4 contratação acima descxitar gue será processada nos ternos deate instrumento convocatório,
especifj.caÇôes técnicas e informações cohplehentares gue o aconpanhàm, guando for o cêso,
justifica-se: Pela necessidade da devida efetivaÇão de compra para supri! dernanda específica -
CoNTRÀTAÇÃo DE EMPRTSA PAÀÀ FoRNECI}.ÍENTo DE GENERoS ÀIIMENTICIOS DEsTÍNÀDos À MERENDÀ EscoIÀR
DESTE MUNICIPIO - considelada oportuna e inprescindlvêI, bem como relevante nedida de interêsse
púb]ico; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de aÇões continuadas para a promoçáo de
atividâdes pertinentes, visando à maximizaÇâo dos recursos em relaÇão aos objetivos progratnados,
observâdag as diÍêtrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.
1.6.Na refêrida contrÂtação será concedido t!atanento diferenciado e simplificado pa!a as
Micloempresas e Enpregas de Pêgueno Polte, noa limites previstos da Lêi 1.23l06. Todavia, serão
afastados os benefícios estabelecidos nos Arts, 4'7 e 48, por estalem presentes, isofada ou
s imult aneamente, as situâÇõês pÍevistas nos incisos II e III, do Art. 49, todos do mesrno diplona
1ega1.

2.0.DÀ E@uolAçÃo Âo rDrrà! E Do pEDrDo DE EscrÀREcrrrENlrb
2 . l. . InfolmaÇões ou êsc1ârecimentos soble esta licitaÇão, sêrão plestados nos ho!ários normais
de expediente: das 09:00 as 12:00 horas.
2.2.ouaIquer pessoa - cidadão ou Iicitantê - poderá impugnar os termos do Edital deste certame,
se manifestada por escrito e dirigida ao Pregoeiro, até 03 (três) diês úteis anteliores à data
fixada para abêrtura da sessão pública.
2.3.À respectiva petiÇão será apresentada da seguinte formai
2.3.1.Protocolizândo o origj.naf, nos horários de expediente acima indicados, exclusivamente no
segulnte endereÇo: Av, Presi.dente João Pessoâ, 47 - centto - Mogeiro - PB.
2.4.Cabetâ ao Pregoej.ro, auxiliado pelos responsáveis peIã elaboração deste Editaf ê dos seus
anexos, decidir soble a impugnaÇão no prêzo de êté 02 (dois) dias úteis, contados da data de
rêcebimento da impugnaÇão.
2,5.Àcolhida a impugnaÇão, será dêfinidâ e püblicada nova data para a realização do certame.
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2.6.Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitâtório deverão ser ênviados
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada pala abettula da sessãopública, por mei.o êfetrônico, exclusivamente, da seguinte fofina:
2.6.1.No endereço: ht tps | / /wv,l,,. port aldeconpraspubl icas . com. br; e
2.6,2,Pelo e-mail: Iicitacaomogêiro@uoL,com.br.
2.7.O Pregoeiro responde!á aos pedidos de esclÀrecimentos no prazo de até O2 (dois) dias útej.s,
contado dâ data de recebimento do pedido, e poderá rêguisitar subsídios fornais aos responsáveis
pela efaboraçâo deste Edital e dos seus ânexos.
2.8.4s resPostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pê.Io sj.stema ê vÍnculôrão osparticipantes e a êdÍinistrâÇão.
2.9.Às inpugnaÇóês e pedidos de esclalecimentos náo suspendeÍr os plazos previsto
2.10.À coDcessão de efeito suspensivo à impugnação é nedida excepcional e de
pe.lo Pregoeiro, nos autos do procêsso dê Iicitàção.

3.0.DOS ET,EGNEOS PrRÀ LrCrIrçãO
3,1.Aos palticipantes serão fornecidos os seguintes e1ênentos que integram
todos os fins e êfêitos:
3.1.1.ANEXO r - TERI.{O DE REFERÊNCrA - ESPECTFTCÀÇÕES,
3.1,2.ANEXO II - MODELO DE DECLÀRÀÇÃO - não possuj.r no quadro societálio sêrvido
3.1.3.ÀNEXO ]II - MINUTÀ DO CONTRÀTO.
3.2-A obtenção do Edital poderá se! feita da seguinte foínà I

3,2.1,Junto ao Pregoeiro: gratuitamente; e
3,2.2 ,PeLos sites:
www.nogeiro.Pb.gov.brllicitacoes; www.tce.pb.gov.br; https: / /www . porta fdecoÍnpra spubl. icas . coÍn.b
Í.
..O.DO SI'PORtE LIGàL
4.1,Estâ licitaÇão reger-se-á pela Decreto Federal no 1.0,024, de 20 de Sêtembro de 2019, e
legisLaÇão pertinente, consideradas as altêlações posteriores das referidas normas; que ficam
fazendo partes integràntes deste Edital, independente de tlanscrj.ção.

s.O.DO PBÀZO ! DOg RECITRSOS ORçÀ!@ltÁRrOS
5.1.O prazo náxlno pala a execuÇão do objeto ora licitado, conforme suâs êaracterísticas e as
necessidades do ORC, e gue admite prorrogaÇão noa casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo
indlcado e será considerado a partir da emissão do Pêdido de Compra:

Ent!ega: Imediata.
5.2.o fornecimênto será êxecutado de acordo com âs especificaÇões defj.nidas no colrêspondênte
Tenno de Referência - Anexo I. Na hipótesê do referido tefino não estabelecer o 1ocaI para a
entlegê, observada a demanda e oportunidade, êssâ será feitâ na sede do ORC ou em lmut das
unidades adJninistrativas, po! eIe indj.cadâ, que compôe a sua estrutura operaciona].
5.3.O plazo de vigência do corlespondente contrato será detenflinado: até o final do exerclcio
financeiro de 202L, considerado da data de sua assinatura.
5.4,Às despesas decolrentes do objeto deste certame, corrê!ão por contâ da seguinte dotaÇão:
Rêcursos Próprj.os do Municlpio dê Mogêiro: LEI MUNICIPAI 340/2020 02.030 SEC. DE EDUCAÇÀO,
CULTURÀ, ESP, LÀZER E TURISMo 02O3O.L2.L22.200 6.2 94I MÀNUTENÇÃO DÀ SEC. EDUCÀÇÁO, CULT, ESP,
LÀZER E TURTSM 02030.12.306.1002.2012 DISTRTBUTÇÃO DE REEErÇÕES DÀ MERENDA ESCOT.AR 000190
3.3.90.30.00.00 11I MATERTÀI DE CONSUMO 000191 3.3.90.30.OO.OO 722 MÀTERrÀr, DE CONSUUO

6.0.DÀS COND!ÇôES Dr PrRrrCr PrçiO
6.1.Podêrão participar oa interessados cujo ramo de atividade seja compatlvel com o objeto desta
licitaÇão, e que estejam com credenciamento regulâr junto ao oRC, condiÇão para obter, nediante
procedinento regufar definido pelo !eferido órgáo, rma ísênha dê acêsso" especlfica, 0
procedimento necessário para a realizaÇáo do rêferido cledenciamento, tambéÍn está disponlvel no
endereÇo: https i / /www, poltaldecompraspubl icas. com. b!.
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6.2.0 licitante deverá utiliza! essa "senha" para acesso ao sistema eletrônico, gendo gue a
simplês validade no plazo de vigência, não significa suâ hâbiIitâÇão automáticâ en qualque!
Prêgão, na forma elet!ônica, que venha a participat; etâpa a ser cumprida a cada certame,
6.3.À participaÇão neste celtame é aberta a quaisguer intelessados, inclusive as Micloempresas
e Enpresas de Pequeno Porte, nos termos da legislaÇão vigênte.
6.4,Não poderão participar os intelessados:
6.4,1.oue não atendam às condiÇões deste Edital e sêus ânêxos;
6.4.2.Estrangeiros que não tenhan replesentaÇáo legaI no Brasil com Poderes
receber citâção e responder adninistrativa ou judicial.mente;
6.4.3.oue estejaÍ sob falênciê, concurso de cÍêdotês, concordata ou em processo
ou liguidação;
6. 4. 4 . Proj.bidos de participar de licitaÇões e celebrar contratos administrativo
legisfaÇão vigente,
6.4.5.cujo estatuto ou contrâto social não incluir o objêto desta licitaÇão, e
6.4.6.oue se enquadrem nas vedaÇões previstas no Àrt. 9o, da Lei 8.666/93'

explessos pala

dê dissoluçáo

s, na fofina da

6.5.É vedada a participaÇão de eDtidades empresariais que estejam reunidas em consórcio.
6.6,cotno condiÇão para participação no Pregâo, o licitante devêrá procede!, ple l imi nârmente, à
devida "qualificação" mediante o preênchj.mento, no sistema eletrônico, de todos os campos
necessárj.os e obrigatórios, Lais como:
6,6.1.oue curpre os lequisitos estâbêLecidos no Art, 30, da Lei 123/06, êstando, portanto, aPto
a usufruil do tratamento favolecido estabêlecido nos seus Arts. 42 a 49, sendo que:
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6.6,1.1.Nos itens exclusivos para participação de microempresas e emprêsâs de Pequeno porte,
náo cump!inento dos requisi.tos do referido artigo impedirá
!êgpectivos itens; e

o
s
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a participação do licitan
6.6.1.2,Nos itens em que a participaÇão não fo! exclusiva para microemplesas e
pegueno porte, o não cumprirento desses rêguisitos apenas ploduzirá o efeito de oter dileito ao tratamento favorecido previsto na Le! L23/O6t mesmo que ME ou Epp

,6.2.oue está ciente e concorda con as condições contidas no Edital e seus anex
.6.3.oue cumpre os reguisitos pa.ra a hàbiIitêção definidos no Edital. e
presentêda está en conformidade com ag exigênciês edltallcias.
.6,4.oue inexiste fato impeditivo pata sua habilj.taçâo no certame, ciente da

de decLalar ocorrênci.as posteriores
6.6.5.Oue não êmprega nenor de 1g anos em trabalho noturDo, perj-goso ou insalubre e
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na ÇondiÇão de aprendiz, no
artigo 7', XXXIII, da ConstituiÇão Eederal.
6.6.6.oue não possui, em sua cadeià produti.va, empregado exêcutando tEabalho dêgradante ou
forÇado, observando o disposto nos Incisos III e IV, do Alt. 1" e no Inciso IIÍ, do Àrt. 5., da
ConstituiÇão EederaL.
6.6.7'Oue os bens são Ploduzidos por empresas que comp.rovem cunprinento de reselva de cârgosplevistô em fei para pessoâ com deficiência ou para reâbilitado da Prevj,dência Socj-at, conforme
disposto no Art, 93, da Lêi E'edelal no 8.213, de 24 de julho dê 1991, e que atendam às regtas
de acessibilidade plevistas na legislação.
6.6.8.0ue a proPosta foi elaborada de forma independênte, nos termos da Instrução Normativa nô
02, de 16 de setembto de 2009, da secretaria de Logística e Tecnologia da Infomaçâo do Ministério
do PfaDejamento e Gestão.
6.7.À declaração fâIsa relativa ao cunplinento de qualquer condiÇão sujeitará o licitante às
sanÇôes aplicáveis plevistas êÍn Lei e neste EditaI.
6.8.O PÍêgoeiro poderá promover diligência, na fodnâ do Art. 43, s3., da fei A.666/93, destinada
a esclarecer as infornaÇões declaradas, iôcIusive, se o .Licitante é, de fato e de direito,
considerado rnicroempresa ou emplesê de pequeno porte.

7.0. DO CREllrcLrr,ENEO
?.1.O credenciamento é o nlve] básico de cadastro no ORC, que permite aos intelessados
rêgularmente cêdasttados, acesso ao sistera elêtrônico utilizado e a participaÇão em qualguer
Pregão, na sua fornÉ etetrônica, pEonovido pelo órgão, e ocorlerá pela atribuiÇão de "senha"pessoal. Todo o procedinento necessário para realizar o credenciamento, tailgén está disponívef
no endêreço : https : //wiü, portaldecomplaspubl j.cas. com. br,
?.2.O credenciamento junto ao ORC parâ pârticipaÇáo deste Pregão, iftplica a responsabil.idâde do
licitante ou de seu representantê lêgaf ê a presunÇão de sua capacidade técnica para realizaÇão
dâs trânsaÇõês inerentes ao certane.
7.3,o licitante respons abi 1i za-se exclusiva e formalmente pefas tlansações efetuadas en seu
nome, assumê como filmes e verdadei!as suas propostaa e seus lances, inctusive os atos
praticados, diretanente ou por seu representante, excfuldâ a re sponsabi l idade do provedor do
sistema elet!ônico ou do ORC por eventuaig danos decorrentes de uso indevido da referida "senha'r
de acesso, ainda gue por terceiros.

LO.DA APRISBIEÀ@ DA PRoposrÀ E Dos DocrrMÀrEos DE mBrr.rIÀçÃo
8.1.Os licitantes encaminharáo, exclusivamente por meio do sistena eletrônico utilizado,
concomitantemente com os docrhentos de HÀBILITAÇÃO exigidos nestê Edital, PROPOSTÀ con a
descrição do objeto ofeltado e o pxeço, até a datâ e o horário estabelecidos para abertula da
sessão pública, quando, entáo, encerrar-se-á automaticahente essa etàpa dê ênvio da referida
documentaÇão.
8.2.O envio da proposta, acompanhada dos docrmentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por lheio de "senhan de âcesso ao sistêma êIetrônico.
8.3.4s Mj.croempresas e Emplesas de Pequeno Porte deverão encaminha! a documentâção dê
habilitaçáo, ainda que haja âlguma restriçáo de rêgularidade fiscal e trabafhista, nos tellnos
do Àrt. 43, § 1', dê Leí 723/06.
8,4.IncuÍüirá ao licitante acompanhar as operaÇões no siatema eletrônico dulante a sêssão púbIica
do Plegão, ficando responsáveL pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobselváncia
de quaisquer mensagens emitidas pelo sisterna ou de sua desconexão.
8,5.4té a abertura da sessão púb1ica, os licitantes poderáo retilar ou substituir a proposta e
os documentos de habilitaÇão anterj.orrnentê inseridos no sistema.
8.6.Nâo será estabelecida, nessa etapa do certêJne, ordetn de classiflcação entre as propostas
âpresentadas, o que somente ocorrêÍá após a lealização dos procedimentos de negociaÇáo e
jufgaÍrento da proposta.
8.7.os documentos que conpóêm a proposta e a habilitação do licitantê nêlhor cfassificado sgnente
serâo di sponibj. L i zados para avaliaÇão do Pregoeiro e para acesso públj.co após o encerramento do
envio de 1ânces.
8.8.O licitante sêrá Íesponsáve1 por todas as transaçóes quê forêm efêtuâdês êm seu none no
sistema eletrônico, assumindo como fiflnes e verdadei.rôs suas propostas e lances.
8.9.Todas as referência de tenpo neste Edital, no aviso ê durante a sessáo pública obedecerão o
horário de Brasil,ia - DF,
8.10-O licitânte poderá substituir aqueles docunêntos de habilltação, exigidos nêste celtame,
que constem do SisteÍna de Cadastramento Unificado de Eornecedolês SICÀF do Governo Fedêral,
âpresentando, ob! igatoriâmentê, em substituiçâo apenas aoa docrmentos Por êIê abrangidos, a
respectiva "DêÇ1araÇão" de situaÇáo do folnecedor, emltida pelo referj-do sistema, en plena
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9.

to

9.

validade, assim considelada: a
docu.mento registrado.

data de vencimento dO caclastro e, principa lrnent e,

produzidos pela própria empresa, é condição para a não j.dentificâÇão do licitante.
9.6.0 envio eletrônÍco da ploposta corresponde à declalaçâo, po! paÍtê do Iicitante, que cumprê
pfênanente os requisitos definidos para Habilitação, bem como de que êstá ciente e concolda com
todas as condiÇões contidas neste Edital ê seus ânêxos.
9,7.No valor proposto estalá inc]-uso todos os custos operacionais, encargos plevidenciários,
tlabalhistas, tlibutáÍios, comerciai.s e guaisque! outlos que incidâm direta ou indj.retamente no
folnecimento dos bens.
9.9.O preÇo ofeltado, tanto na proposta inici-a], quanto na etapa de fânces, será de exclusiva
responaabilidade do licitante, não the assistindo o direito de pleitear quafquer alteração, sob
alegaçâo de elro, omissão ou guafquer outro pretexto.
9.9.Às propostas fi-caráo disponÍveis no sistena êletrônico ê qualqucs el@Dto qu. po.r.
ldaitLficar o licl,taDt i-qro8t d.!clas.ifl,ê.94o da proportr correspondente, sen prejulzo das
sànÇões prêvistas nesse Editaf.

lo.o.DÀ ÀBEF.roRÂ DÂ grssio, cE ,strrcàÇÃo DÀIt pBoposrÀs E roro'turrçÃo DE rÀNcEs
10,1.4 aberturê da presênte licitaçáo dar-sê-á em sessão públlca, por meio de sistêma elet!ônj.co,
na data, horálio e locaI indicêdos nestê Editâl,
10.2.O Pregoeilo verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
não estejam em conformidâde con os reguisitos estabelecidog neste Edital, contenhàm vlcios
insanáveis ou não apresênten as especificações técnicas exigidas no Telno de Referência:
10.2,1.TaíúéÍn será desclassificada a proposta que identifigue o licitante;
70.2,2.A desclassificaçâo será semple fundamentada e registradô no sistema, corn acompanhamento
eÍn tempo real por todos os participantes;
10.2.3.A náo descfassificâção da proposta não impêde o seu julgâmênto definitivo em sêntido
contrário, Ievado a efeito na fase de aceitaÇão.
I0.3.O sistena ordenará automaticamente as pÍopostas clagsificadas, sendo que sonente estâs
participaráo da fase de lances.
10.4.O sj.stena disponibilizará campo próprio pa!a troca de mensagens ent!ê o Plegoeiro ê os
Iicitantês.
10.5.Iniciada a fase conpetitiva, os licitantes podelão encaminhâr lances exclusivanente por
mêio do sistema eletrôDico, sendo imêdiâtanentê infornados do sêu recebimento e do vafor
consignado no regist ro:
10.5,I.O lance deverá ser ofeltado pelo valor unitário do item.
10.6,Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fj.xado para abertura
da segsão e as regras estabelecidas nêstê Edital.
10.7.0 licitante sonente poderá oferêcer lance de và1ol infe.rior ao úItimo por elê ofertado e
regist.rado pelo sistema.
10.8,O intervafo mlnimo de diferenÇa de valoÍês entle os ]ances, que incidirá tanto eltl lê14ção
ags lances intermediários quanto etn relaÇão ao lance que cobrir a melhor ofertâ não dêvelá ser
inferior a R$ 0,03 (três centavos).
10.9.Será adotado para o envio de lances neste certane o modo de digputa nâberto e fechado", ern

que os licitantês aplesentaráo ]ances públicos e sucessivos, com fance final e fêchêdo.
10.10,4 etapa de lances dê sêssão pública terá duraÇão inicial de quinze minutos. Encerrado esse
prôzo, o sistema encaminha!á aviso de fechanênto ininente dos lances, após o quê transcollerá o
pêríodo de tenpo dê até dez minutos, âIeâtoriamente determinêdo, findo o qual será
autonaticamêntê encelrada a recepÇáo de lances.
10.1t.Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o
auto! da oferta de vàlor mais baixo ê os das ofertas com preÇos até dez por cento superiores
àque.La possám ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sêrá sigil.oso eté o
encellamênto deste Prazo:
10.11.1.Não havendo pelo nenos tlês ofertas nas condiÇóes definidas neste itêm, Poderão os
autores dos mêIhores lances subseguêntes, na ordem dê classj.ficaÇáo, até o máximo de três,
oferece! um fance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigil.oso até o encerramento
deste prazo.
10.12.Após o término dos prazos estabelecidos nos itêns anterioles, o sistema oldenê!á os lances
segundo â olden crescente dê valoles:
10.12.1,Na ausência de lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteÍiores, haveÍá o reinlcio da etapa fechada, para quê os demais lj.citantes, até o máximo de
t!ês, na ordêÍn de classificâÇão, possam ofelta! um lance final e fechado em até clnco minutos,
o qual será sigiloao aEé o encêrramento destê prâzo.
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DO PRENICEITGNIO DÀ PROPOIIIA
O licitante deverá enviar sua PROPOSIÀ mediante o preenchimento, no sist

do
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1.
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4.

I os campo§ necessários e obligatólios parâ o êxame de forma objetj.va da s
equibilidade, tais como:
L,Valor unltário do iten: explesso em moeda correDte nacional;
2.ouantidade: confofine fixada no Tenno de Referência - Anexo I;
3.Marcâ: sê for da p!óprj.a empresa devêrá ser infornado ',p!ópriâ,'.
Todas as especj.ficaÇôes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado
Será cotado un único preço para cÀda item, con a utiLização de duas casas de
À quantidade de unidade a se! cotada está fixada no Termo de Refêrência - Àn
A indicaçâo de "própriê" en campo especifico, como po! exernplo ',marca,', para
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10.13.Poderá o Pregoeiro, auxifiado pela Equipe de Àpoio, jugtificadamente, ê
da etapa fechada, caso nenhum Iicitônte classificado na etapa cle lance fe
exi.gências de habilitação,
10.14,Não serão aceitos dois ou nais lances de mesmo valor, prevalêcendo aquel-e
e registrado em primêiro 1ugar.
10,15.Durante o transcurso da sessão púbIica, oa Iicitantes se!ão informados, em te
valor do menor Iance registrado, vedada a identificação do licitânte.

o

10,16.No caso de dêsconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessÍvef aos licitantes para a lecepçâo dos lances.
10.17.ouando a desconexão do sj.stena eletrônico para o Pregoeilo pelsistir por tempo superior a
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente âpós decorridas vinte e quatro
holas da comunicação do fâto pelo Pregoeiro aos palticipantes, no sltio elêtrônico utilÍzado
pa!a divulgação.
10.18.o critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido nestê Edital e seus
anêxos .

10.19.Caso o licitante náo apresente lances, concorre!á con o vaLor de sua ploposta,
10.20,8m relação a itens não exclusivos para palticipaÇão de microemplesas e emplesas de pequeno
porte, uma vez encerrada â etapa de lancês, será efetivâda â verificaÇáo automática do porte da
entidade empresarial. O sistena identificaÍá em coluna própria as microenpresas e empresaa dê
pequeno porte participantes, procêdendo à compa!âÇão com os vaLole§ da primeirâ colocada, se
estâ fo.r empresa de maior porte, assim cono das denai.s classificadas, para o fin de aplj.càr-se
o disposto nos Àrtg. 44 e 45, da Lei 723/06.
10.21.Nessas condiÇões, as plopostas de microenpresas e enpEesas de pegueno polte que se
êncontrâlem na faixa de até cinco po! cento acina da nelhor proposta ou do nefhor lance, seráo
considêrâdas empatadas corn a prineira colocada.
10.22.À melhor cfassificada nos termos do iten anterior terá o direito de encaminhar uma última
ofelta para degernpatê, obrigatorianente em valor inferior ao da pri-meiÍa colocada, no prazo de
cinco minutos contlolados pelo sistena, contados após a comunicaÇáo automática pala tanto.
L0.23,Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor cLassificada desista ou náo se
manifeste no prazo egtabelecido, serão convocadas as demais Iicitantes micloempresa e enpresa
de pequeno porte gue se encontlem naquele intervalo de cinco por cento, na orden de classificaÇão,
pa!a o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior.
10.24.No caso de equivalência dos valores apregentados pefas nicroempresas e emPresas de pequeno
porte que se encontlen nos intervalos estâbelecidos nog itens anterioles, seEá reallzado sotteio
entrê ê1as pala çF.re se idêntifique aquela que plirneiro poderá apresentar mêIhot ofelta.
10.25.só pode!á haver empate entre propostas iguais, náo seguida§ de lances, ou entle Lancês
fi.nais da fase fechada do nodo de disputa aberto e fechado.
10.26.Havendo eventual empate entre plopostâs ou lances, o critério de desenpate se!á aquele
previsto no Art. 30, § 20, da Lei 8.666/93, assegurando-se a pleferência, sucessivêmente, aos
bens:
10.2 6.1. Produzidos no Pais;
10.26.2.Produzidos por empresas brasj.Ieiras;
1O.26.3.produzidos po! emplesas gue invistan em pesquisa e no desenvoLvirnento de tecnologia no
Pals;
10.26.4.produzidos po! empresas que comprovem cunpriÍnento de reserva de cârgos prevista em lei
para pêssoa corn deficiência ou para reabilitado da Previdência sociaL e que atêndam às regrâs
de acessibilidade previstas na lêgislação.
10.2? . pêrsj.stindo o empate, a ptoposta veícedola será sorteada pelo sisteÍna eletrônico dentre
as propostas ou os lances empatados '
lo.r8.Encerrada a etapa de envio de lances da sessão públj.ca, o Pregoeiro deverá encaminhar,
pelo sistena elet!ônico, contraproposta ao lj.citante que tenha apresentado o rnelhor preÇo, para
que seja obtida nelhor proposta, vedada a negociaÇáo em condiÇÕes diferentes das pÍevistas nestê
Edital:
10.28.1,A negociaÇào será realizada por neio do sistena, podendo ser acoÍnpanhada pelos dêmais
Iicitântes;
LO.28.2.O pregoeilo solicitará ao licitante methor ctassificado gue, no Prazo de 2 (duas) horas,
eDviê a sua propo.ta .tuali[d., adequada ao úItimo lance ofertado e após a negociaÇão realj.zada,
âcompaDhada, se for o caso, dos documentos complemêntales, quando necessários à confirmâÇão
daquê]es exigidos neste Edital e já apreaentados'
10.-29,Havendo necessidade, o Plegoeiro suspenderá a sessão, informando no sistena a nova data e

horário paÍa a sua continuidade.
10,30.Após a negociaÇão dO preço, o PÍegoeiro iniciará a fase de âceitaçáo e jufgamento da

proposta.

11. O. DÀ ÀCIITÀBII,IDàDE DÀ PROPOSIÀ V'SICEDORâ

11.l.,Encêrrada a etapa de negocj.aÇão, o PregoeiÍo exaninatá a proposta classificada en plimeiro
lugar guanto à adequaÇão ao objeto ê à conpatibilidade do preÇo êm relaÇão ao máximo est ipulado
para contrataÇão neste certame.
11.2.Havendo propgsta ou fance vencêdor colh valor finâI para o lespectivo item refacionado no

Anexo I - Têrmo de Refe!ência - EspecificaÇões, na coluna código:
11.2.1.Supêrior ao êstimâdo pelo ORC, o itêm será desconsideradoi ou
11.2.2.CoÍn indlcios que conduzam a uma prêsunÇão relativa de ine xequibi l idade, pelo critério

ta1 situaÇão, não sendo PosslveI a imediatadefinido no AÍt, 48, rr, da reÍ 8.666/93, em

confirmaÇão, podeÍá ser dada ao ]icitênte a oportunidade de demonstrar â sua exeguibif
sendo-]he tacuLtado o plazo de ?2 (setênta e duâs) horas para comprovar a viablfidade dos p
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11 . 3 . Saf ienta-se
o caso, apenas o
11.4.Qualquer i
exequibilj.dade e

que tais ocorrências nâo desclassificam âutoÍiraticamente a propos
item cor!espondente.

ntelessado poderá requerer quê se reafizem diligências par
a legalidade dag propostas, devendo aplesentaE as plovas ou os i

fundahentam a suspeita.
11.5.Na hipótese de nêcessidade de suspeosâo da sessão púbIi.ca para a realização de diligências,
com vistas ao saneamento das plopostas, a sessâo púb1j.câ somênte poderá se! reini.ciada mediante
aviso prévio no sistena con, no mlnimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocolrência
se!á registrada em ata.
11.6.O Pregoêiro podeÍá convocêÍ o licitante para enviar documento digital conplenêntar, por
meio do sistemâ, no prazo de 02 lduas) horas consecutivog, sob pena de não aceitàÇão da proposta:
7L.6.1-.t facultado ao Plegoeiro prorroçlar o prazo êstabefecido, a parti.! de solicitaÇão
fundamentada feita tanbém no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo.
11.6.2.Dent!e os documentos pâssÍveis de solicitaÇão pelo PregoeiÍo, destacam os que contenham
as calacterÍsticas do produto ofertado, tais como narca, nodefo, fabricante e procedência,
encaminhados por neio do sistema eletrônico, ou, quando indicado pelo Pregoeiro, por outro neio
eletrônico, sen prejuízo do seu ulterior eovio pelo sistema elet!ônico, sob pena de nâo âceitaÇão
da ploposta.
11.7.Se a proposta ou lance vencedo! for desclas sifj. cado, o Plegoeiro examj.na!á a proposta ou
Iance subseguênte, ê, assin suces s i varhente, na ordem de classificaÇáo.
11.8.O Plegoeilo poderá encaminhar, por meio do sistema elet!ônico, contraproposta ao Ij.citante
que apresêntou o lance mais vantajoso, para que seja obtido melhor preÇo, vedadâ a negociaÇão
en condições divêrsas das plevistas neste Edital:
11.8,1.Também nas hj.póteses en gue o Pregoeiro não aceitâl a proposta e passaÍ à subsequênte,
poderá negociar com o respectivo licitante pâra que seja obtido preÇo meLhor;
11.8,2,4 negociaÇão será realizada por meio do sistema, podendo ser acohpanhada pelos demaj.s
]icitantes.
11.9,Nos itens não exclusivos para a participâÇão dê micloenpresas e emprêsas dê pêqueno porte,
semple que â proposta não for aceita, e antes de o Pregoêiro passar à subsequente, havêÍá nova
verificação, pelo sistema, da eventua.L ocorrência do êÍnpate ficto, previsto nos Art6, 44 e 45,
da Lei 123106, seguindo-se a discipfina antês estabêlecida, se for o cêso.
11.10.Hàvendo necessj.dade, o Pregoeiro suspendêrá a sessão, infornando no sistema a nova data e
horário para a sua continuidade,
l1.11.Encerrada a aoálise quanto à acêitação da proposta, o Pregoeiro verificará à habilj.taÇão
do Iicj.tante, observado o disposto neste Edital.

12. O.DÀ EÀEILrEÀçãO
12.1.Rêssalvado o disposto no item 8.10, os licitêntes deveráo encaminhar, nos teünos deste
Edital, a documentaÇào rel.âcionada nos j.tens a seguir, para fins de EIEII/IIÀçiO:

7

12.
L2.
L2.
do
L2.
tra

2 . PESSOÀ ,rgRÍOrCÀ:
2.1.Prova de insc!içáo no Cadastro Nacional de Pessoa Jurldica - CNPJ.
2.2,Prova de inscriÇão no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relatj'vo à sede
Iicitante, pertinênte ao seu ramo de ati.vidade e conpatlvel com o objeto contlatuêl'
2.3,Ato constitutivo, estatuto ou contlato social em vigor, devidamênte registrado, êm sê
tando de sociedades coÍnerciais, e, no caso dê sociedades por aÇôes, acompanhado de documentos

de eleiÇão de seus admini st radore s . InscriÇão do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de ptova de diretoria em exercício, Decreto dê autoÍizaÇão, em sê tratando de êmpresa
ou sociedade estrangeirâ em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizêção para
funcionamento expedido pelo ólgão competente, quando a atividade assim o exigir, Registro
comercial, no caso de enpresa individual. cêrtiflcado da CondiÇão de Micloempreendedor
Individual, êm se tratando de MEI. Os referidos documentos deverão estar acompanhados de todâs
as alteraÇóes ou da consolidaÇão respectiva.
12.2.4.8a1anÇo patrimonial e dêmonstraÇões contábeis do úItimo exerclcio social, já êxiglvej.s e

apresentados na forma da 1ei, com indicaÇão das páginas correspondentes do livro diário em gue

o mesmo se encontla, bem como apresentâÇão dos competentes termos de abeltura e eocerlamento,
assinados por profissionaf habilitado e devidamente registrados na junta comelcial compêtênte,
vedada a sua substituiÇão por balancetes ou bâlanÇos provisó!ios. Tratando-se dê emplesa
constituÍda há meDos dê um ano, ou aquela glle ainda não tenha realj.zado o fechanento do seu
primeilo ano de existência no prazo legat, poderá aptêsentar o Ba]aÇo de ÀbertLlxa assinâdo Por
profissional habititâdo e devidamente registlado nâ junta comêrciaI compêtente. Não se aPl-icâ
ao nicroempreêndedor individual.
12.2.5.Reg;laridade para com â Eazenda Eederal - certidão Negativa dê Débitos Relativos aos

fri.butos Eêdêlais e à Dlvida Àtiva da Uniâo'
12,2.6.Certidões negativas dês Fazendas Estadual e Municipal dê sede do licitante, ou outro
equivalênte, na forma da lei.
1á.2.t.Cornprovação de regufaridade rêlativa ao Eundo de Gôrantia por Tempo de selviÇo - EGTS,

apresentando o rêspectivo CertÍflcado de Regularidadê fornecida pel.a Caixa Econômica EêdelaI.
1).2,B.prova de 1nêxistência dê débitos j.nadimplidos pêrantê a JustiÇa do Trabalho, mediantê a

aplesentaÇão de certidão Negatj.vâ de Débitos Tràbafhistas CNDT, nos termos do Titulo vII-À da

cànsotiOaiao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452, de 1o dê maio de f943'
12.2.9,De;1araçâo atestando que o lj.citante não possui êm seu quadro societário, servidor púbfico
da ativâ do ORC ou de quâlque! entidade a eIe vinculâdà, confolme nodefo - Anexo Il'
12.2,10.Cêrtidão neqativa de falêncj.a ou concordata expedida pêlo dlstribuidor da sede do

ficitante, no máxino 30 (trinta) dias da data prêvista para abeltura dôs proPostas.



12,2.11,Consu1ta Consolj.dada de Pessoa Jurldica expedida pe]o Tribunal
náximo 30 (trinta) dias da data plevista para abêrtura das propostas,
www. tcu. gov.br,
12 .2.72 .ComprovàÇão de capacidade de deseÍnpenho ênterior satisfatório,
assenê-Ihada ao objeto da licitaçâo, feita através dê atestado fornecido
direito púbIico ou privado.
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12.3.A existência de restliÇão lelativanênte à regularj-dade fiscal e tlabalhigta
o Iicitante quàIificado como mic.roempresa ou empresa de pegueno porte seja decl
uma vez que atenda a todâs as dernais exigêncj.as deste Edital:

ara

12,3.1.4 declalaÇão do vencedor acontecerá no momento imedi.atamentê posterior à fase de
habilj.tação,
12,4.4 conplovação de regufaridade fiscal ê tlabafhista das microempresas e empÍesas de pegueDo
polte somente será êxigida palâ efeito de assinatura do contrato, observando-se o seguinte
procedimento:
12.4.1.Às microempresas e empresas de pequeno polte, po! ocasião dâ participaçâo nesta licitação,
deveráo apresentar toda a docr.mentação exigida para comprovaÇão de regularidade fiscal e
trabalhistâ, dentre os documentos enumêrêdos nestê instrumento para efeito de habilitação, mesno
quê estâ âpresente alguma restrição;
12.4.2.Havendo alguma restriÇâo na comprovação da legu1aridÀde fiscâl e trabalhigta, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) djas úteis, cujo terno ini.cial corresponderá ao nomênto êft que
o ]icitante fo! declalado vencedo!, prorlogáve1 po! igual perlodo, a critério do ORC, para a
regufarização da documentação, pàgamento ou parcelanento do débj.to, ê emissão dê eventuais
certidôês negativês ou positj.vas com efej.to de celtidão negativa;
12.4,3.4 não legulalizaÇão da documentação, no prazo acima previsto, inplicará decadência do
direito à contrataÇáo, sem prêjulzo das sanções previstas no A!t. 81, dâ l,ei 8.666193, sêndo
facu.Ltado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para asginatu.ra
do contrato, ou rêvogar a licitaÇâo;
12.4.4.se, na ordem de classificaÇão, seguj.r-se oLltra mj.croempresa ou enplesa de pegueno porte
com aIguma restrj.Ção na docunentação fiscal e trabalhista, será concedido o mestno plazo para
regularizâÇão,
12.5.Havêndo a necessidade de envio de documentos de habilitação complenentales, nêcessários à
confirmaÇão dagueles exigidos neste EditaI e já âpresêntâdos, o licitante será convocado a
encaminhá-Los, em formato digital, via sÍsteÍna, no prazo dê 2 (duas) horas, sob penâ de
inabilitaÇão:
12.5,1.Sonente haverá a necessidade de comprovaÇão do preenchinento de requisitos, mediante
apresentação dos docurhentos originais "não digitais', quando houve! alguma dúvida em relaÇáo à
integridade do docurnento digitâI.
12.6.Não serâo aceitos docrmêntos dê habilitação com indicaÇão de CNPJ/CPE diferentes, salvo
aquêIes legalmente pefiÍritidos :

12,6.1.Se o li.ci.tante for a matliz, todos os documentos deverão estar em none da inatliz, e se o
Iicitante for a fi1ia1, todos os documêntos deverão estar em none da filial, exceto aqueles que,
pela própria natureza, comprovâdamente, forem emitidos sornente em nome da matriz.
12,7.será inabilitado o lj.citante que nâo conplovar sua habilitação, seja po! náo apresentar
qualque! dos docrfientos exigidos ou apresenta-Ios ên desacordo con o estabelecido nêste EditaI.
12.8.No caso de inabilitaÇáo, haverá nova verificaÇão, pelo sistema, da êventual ocorrênciâ do
empate ficto, previsto nos Àrts. 44 e 45, d'a LeL L23/06, seguindo-se a disciPlina antes
estabêfecida parâ acej.taÇão da proposta subsequentê.
12.9.Os doc\Ínentos necessários à habj.litaÇão deverão ser organizados na ordem descrita neste
instnmento, prêcedidos por índj.ce correspondente, apresentados Por qualquer procêsso de cóPia
autenticada por cartório competente ou pelo Pregoeiro ou memblo da Equipe de APoio ou pubficação
etn órgão da inprensa oficial. Estando perfeitamente 1eglvels, sen contêr borrões, !asuras,
emendas ou entrelinhas e dentro do plazo de validade. Por ser aPenas urna formalidade que visa
facilitar os tlabafhos, â ausência do referido índice não inabilitará o licitante:
I2.9.1.Ouando o documento for obtido via Internêt sua legalidade será comprovada no endereÇo
efêtrônico nelê iÂdicado;
!2,g.2.podetá ser utilizâda, a critéÍio do Pregoeiro, a documentaÇão cadastral de fornecedo!,
constante dos arquivos do ORC, para comprovação da autenticj.dade de elementos apresentados pelo
Licitânte.
12.1O.Itavendo nêcêssidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no sistena a novâ data e

ho!ário para a sua continuidade.
12,11.Constatado o atendimento às exigências de habiLitaÇão fixadas neste Edital, o I'icj'tante
será dêclalado vencêdor,

13.O.DO lltcltÍINETÀGTÍTO DÀ PROPOSIÀ VENCEDORÀ

13.1.À proposta finaf do ficitante declarado vencedor - Propo.tr atulllt.d. -
encaminhâdâ no prâzo de 2 (duas) horas, a contal da solicitaÇão do Prêgoej.ro
eletrônico, e dêverá:
13.1.1.ser elaborada en consonância com as êspecificaÇões constantes dêste EditaI e

redigida em lingua portuguesâ e impressâ em uma via em papel timbrado do proponente
o ca;o, sem enendas, lasulas, entrêIinhas ou Íessalvasi suas folhàs rubricadas e a ú
e assinadô pelo ticitantê ou seu rePresentante Iega1, con indicaÇào: do vafor gfobaf
do prazo de entrega; das condiçóes de paganento; ê da sua validadei
13,1.2.Conter a lnd.icaÇão do banco, número da conta ê agência do licitante vencedo
dê pagamento;
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13,1.3.Estar adequada ao último lance ofêrtâdo e a negocj.aÇão realizada, ac
documentos complementares eventualmente solicitâdos, guando necessários à confi
exigidos nestê Edj.tal e já apresentados.
13.2.Será cotado un único prêÇo para câda item, com â utilizaÇão de duas casãs
que, nêsse últino caso, a j.ndicâção em contrário está sujej-ta â correÇão, ob
seguintes critélios:
13,2.1.Ea1.ta de dlgitos: serão acrescidos zerosi
13.2.2.Excesao de dlgitos: sendo o prineiro dÍgito excedente menor que cinco, t
será suprimido. câso cont!á!io haveEá o arledondamento do dígito antêrior pàra mais
itens excedentes suprimidos.
13.3.Os preÇos deverão ser expressos en moeda corlente nacional, o preço unitário e o total em
algarismos e o valor globâl dâ proposta em afgarj.smos e por extenso:
13.3.1. Existindo disclepância entre o p.eÇo unitá!io e total, resultado da nurtipli.caçáo do
preÇo unitário pela quantj.dade, o preÇo unitálio prevalecerá;
13.3.2.No caso de divêrgência entre o vafor numérico e o expresso por extenso, prevarecêÍá ovalor expresso po! extenso;
13.3.3.Pica estâbêrecido guê havendo divergência de preÇos unitários pâra um mesmo produto,
PÍevaLecerá o de menor vaIor,
13.4.À propostâ obedecerá aos termos deste Edita] e seus Anexos, não sendo considelada aquela
que não corresponda às especifi.caçôês âIi conti.das ou quê estabelêçà vÍncuLo à ploposta de outro
li.citantê.
13.5.4 ofêrta deverá se! firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter altelnati.vas de preço ou de quàl.guer outra condiçâo que induza o julganento a mâis dê um
resultado,
13.6.No valor proposto estará incluso todos os custos opelacj.onais, encârllos previdenciários,
trabêl.histas, tributários, comercià1s e quaisguer outros guê incidam dileta ou indiletamentê no
fornecimento dos bens.
13.7,4 ploposta finaL deverá ser documentada nos autos e será levada em consj.deraÇão no deco!rer
da êxecuÇáo do contrato e aplicaÇão de eventual sanÇão âo Contratado:
13.7,1,Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contrâtado,
13.8.Às propostas que contenhâm a descriÇão do objêto, o valor e os documentos complementârês
estarão disponlveis na j.ntelnet, após a hono.l,ogação.
13.9.O prazo de validade dà proposta não sêtá inferio! a 60 (sessênta) dias, a contâr da data
dê sêu encaminhamento.

1a.0.Dos BEct asos
14,1.Deêfarado o vencedo! e decorrida a fâse de regularizaÇão fiscal ê trabathista da licitante
guâlifj.cada cono mj.croempresa ou êmpresâ dê pequêno porte, se fo! o caso, será concedido o prazo
de 30 (t!j.nta) ninutos, pàra que gualguer licitante manj.feste a intenÇão de recorrer, de forma
Ínotivada, isto é, indicando contrâ quais decisóes pretende leco.rler e por quais motivos, em
campo Próprio do sistema.
14.2.Havendo quem 9e nanifeste, cabe!á ao Pregoeiro verificâr a tenpestividade e a êxiatência
de motivação da intenÇáo de recorrer, para decidir se adnite ou não o .recurso, fundamentadamente:
14.2.1.Nesse motnento o Pregoeiro nâo adêntrará no mérito rêcursaf, mas apênas verificará as
condiÇões de adnigsibilidade do lecurso;
14,2.2,A falta de manj.festação notivada do licitante guânto à intenÇáo de recoller importará a
decadênc1a desse direito;
14,2.3.Uma vez adnitido o reculso, o lecolrente te!á, a pârtir de entáo, o prazo de três dias
pa!a apresentar as razões, pefo siatema elet!ônico, ficando os demaig licitantes, desde logo,
intimados pala, quelendo, apresentarem cont!arrazões taFbén pelo sj.sterna efetrônico, en outros
três dias, que comeÇarãô a contâr do térnino do prazo do lecorrente. sendo-Ihes âssegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus j.ntelesses.
I4.3.O aco.Ihimento do recurso invalidê táo sornente os atos insuscetÍveis de aproveitanento,
14.4,Os autos do procesgo pernanecerão con vista franqueada àos interessados, no endêreÇo
constante neste EditaL.

15.O.Dr REABrRrrnÀ DÀ 9Eg8ÃO rÚBúrCÀ
15.1.4 sessão pública poderá ser reaberta:
15.1.1.Nâs hipótesês de provimento de recurso çF.re leve à anulaçáo de atos anteliores à realização
da sessáo públicà precedente ou en que seja anulada a própria sessão púbtica, situaÇão em que
serão lepêtidos os atos anulados e os que delê dêpendêm;
15,1.2.Ouêndo houver erro na aceitação do preÇo melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedo! não assinaa o contrato, não retilar o Ínstrumento êquivalentê ou não coÍrprovaÍ
a regulaxizaÇão fiscal e trabalhista, nos ternos do Alt. {3, §1', da Lei 123l06. Nessas hj-póteses,
se!ão adotados os pÍocedimentos imediatamente posteriores ao encerrámento da etapa dê lancês.
15,2.Todos os ficitantês lemanescentes deverão ser convocados para acompânhâr a sessão reabeÍta:
15,2.1.4 convocação se dará por meio do sistena eletrônico (chat) ou e-maiL, de acordo com a
fase do procedimento Iicitatório;
15.2.2.A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no Câdastto Digital
do ORc, sendo rêsponsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizàdos.

16. O.DÀ rDarODrClqÃO E ECrÍ)TOGÀçIO
16.1.o objeto da licitaÇâo será adjudicado ao licitânte dêclarado vencedo!,
caso não haja interposiÇão de recurso, ou pelâ auto!idade superior do ORC,

dos recursos apresentados,

por ato do Plegoêiro,
após a rêgular dêcisão



16.2.Àpós a fase recursal, constatada a rêgulalidâde dos atos praticados, a auto
do ORC homologará o procedimento licj.tatório.

17.0.DO CONIRATO
17 . 1 .Após a honol
dentro do prazo d

ogação pela autoridade superio! do ORC, o adjudicatário será con
e 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notiflca ção,

o rêspectivo contrato, elaborado em conforhidade com as modalj.dades pemltidas pe1â l,ei 9.666/93,
podendo o mesmo sofre! al.terações nos termos dêfinidos pela rêferida Dorna:
17.1,1,O plazo dê convocação pode!á ser plollogado uma vez, por igual período, guando sol.icitêdo
pela parte durante o seu tlanscurso e desde çÍue oco.rra motivo justificado acei.to pela
Àdministração;
17.1,2.Não atendendo à convocação pala assina! o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo dê
validade de gua proposta, o ticj.tante perderá todos os direitos que porventurô tenha obtido como
vencedor da licitaÇáo;
1?.1.3,Ná assinêturâ do contrato será exigida a comprovaÇâo das condj.çõês de habilitação
consignadas neste Edital, que deveráo sê! mantidas pelo ficitante durante a vigência do referido
contÍato,
17.1.4,Cêso o licitante plimeiro colocado, após convocaÇão, não compalecer, não comprova! as
condiÇões de habilitaÇâo consi-gnadas neste Edital ou se recusar a assinar o contrato, sem
prejulzo da aplicaçâo das sanÇões previstas neste instrumento e das denais cominações legais
cabÍvêis a esse ficitânte, é facuftado à AdIninj.stlaÇão convocar os licitantes remanescentês,
respeitada a oldem de classificaÇão ê sucessivamente, pala, após a comprovação dos requigitos
para habilitaÇáo, analisada a proposta e eventuaj.s documentos compfêmentarês e, feitâ a
nêgociaÇão, assina! o contlato.
17.2.o contlato que eventualnente venha a se! assinado pelo licitante vencedor, poderá se!
âItêrâdo com a devidâ justificativa, uniLateralmente pelo Contratante ou por acordo ent!e âs
partes, nos casos previstos no Alt, 65 e será rescindj.do, de pleno direito, conforme o disposto
nos Àrts. 11, 18 e 79, todos da Lei 8,666/93i e leal.izado na forma de fornecimênto parcelada.
17.3.O Contratado fica obrj.gado a aceitar, nas mesnas condiÇóes contratuâis, os acrégcinos ou
supressões que se fizerem nas conplas, até o respectivo linite fixado no Art. 65, 51" da Lej.
8.666/93. Nenhum acréscimo ou suplessão poderá exceder o fiftitê estabelecido, salvo as supressóês
resultantes de acordo celebrado ent!e os contratantês.

18.0.DO REÀ.!U9TÀ!,G|!o
18.1,os preços coDtratados são fixos e irleajustáveis no prazo de r]m ano.
18.2,Dentro do prazo de vigênciâ do contlato e mediante solicitaçâo do contratado, os preÇos
pode!ão sofrer reajuste após o interregno de um ano, nâ mesma plopo!Ção da variaçáo verificada
no IPCÀ-ÍBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentaÇão da respectiva ploposta,
exclusivamentê para as obrigaÇôes iniciâdâs e concluidas após a ocorrência da anualidâdê.
1g.3.Nos rêâjustes subsequentes ao primeiro, o interregno mlnimo de um ano se!á contado a paltir
dos efeitos financeiros do ú1timo reajuste.
18.4.No caso de atraso oll não divulgaÇão do índice de reajustamento, o Contratênte Paga!á ao
Contratado à importânciâ calculada pela úttirna variaçâo conhecj-da, liquidândo a diferenÇa
correspondente tâo logo seja divulgado o Índicê definj,tivo. Eica o Contratado obrigado a

apresentar nemória de cálculo referente ao reajustamento de pleços do valor lemanescente, semple
que estê ocorrer.
18.5.Nas aferiÇões Íinais, o lndlce utifizado para reajustê será, obli gatorianente, o definitivo.
18.6.caso o Índice estabelecido para reajustanento venha a ser extinto ou de qualque! forna não
possa mai.s ser utilj.zado, será adotado, em substituiÇâo, o gue vier a se! deteminado pela
LegislaÇão então em vigor.
18,7.Na ausência de plevisáo fegal quantô ao lndice substituto, as partes elegerão novo lndice
oficiô1, para reajustamento do pleÇo do valor remanescente, pol meio de terno aditivo.
18,8.o reajustê poderá ser leafizado por âpostilafiento.

19.0.DÀ Ccr@RO @ D! EECUçáO E RECIATUEITO DO OBJIIO
19.1.E8ecutada a plesente contràtaÇão e observâdas as condiçóês de adinplemento das obrigaÇões
pactuâdês, os procedimentos e prâzos para recêber o seu objeto pelo oRC obedecelão, conforme o

caso, às dj.spogiÇõês dos Arts. '13 a'76, da Leí A,666/93,
19.2,Serão designados pelo ORC representantes com at!ibuições de Gesto! e Fiscal do resPectivo
contlato, nos termos da norÍna vigente, êspecialrhente para acompânhar e fiscaLizar a sua execução,
re spect ivarnent e, permitida a contrâtâçáo de têrcêilos para assistêncla e subsldio de informações
pertinentes a essas atribuiçóes.

2O,O.DÀS CRrCÀçõES DO @N'ÍT,à:EIIÍTE E DO @N!mÂ:ràDO
20,1. obrigâÇões do Cont ratante:
2O,I.1.Efetuar o pagamento relàtivo ao objeto contlatado efetivamente real.izado, de acordo coln

as c1áusulas do respectivo contrato ou outlos instnmentos hábeis;
2O.1,2.proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel êxecuÇão do objeto da

presente contrataÇão, nos têÍItlos do corlespondente instrumento de ajustei
ã0.t.:.ttotitica! o Contratado sobre qualqueÍ irrêgularidadê encontrada quànto à gualidade dos
produtos ou serviços, exelcendo a rnais ampla e completa fiscalização, o que não êxime o Contratado
de suas responsabilidades Pactuadas e preceitos legais,
2O.1.4,Outras obrigaÇões estabelecidas e refacionadas na Minuta do contlato - Anexo III.
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20.2 . obrigaÇões do contratêdo:



20.2.1.ResponsabiIizar-se por todos os ônus e obrigaÇões concelnentes à legislaÇão fiscal,civil, tributália e t.rabalhista, bem como po! todas as despesas e compronis;os assqmidos, aqualquer tÍturo, perante aeug fornecêdores ou têrceiros em razâo da execuÇão do objeto
contratado;
20.2'2'Substituil, ârcando com as despesas decorlentês, os materiais ou serviÇos que aprêsentaleh
defeitos, alteraÇôes, inperfeições ou quaisquer irrequlari.dades discrepantes àÀ exigências do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagarnento;
20.2.3.Não transferir à outrem, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇão, sarv; mediânteprévia e explessa autorizaçáo do Conttatante;
20.2.4.l{antet, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em conpatibilidade
con as obrigações assumidas, todas as condiÇões dê hâbiritação e qualificâÇáo exi.gidas no
respectivo processo Iicitatório, conforne o caso, ap!esentando ao Contratante os documentos
necessários, sempre quê solicÍtado;
20,2.5.Ernitir Notà EiscaL correspondeote à sede ou filia1 da empresa que êfêtivahente articipou
do cêrtame e consequentemente êprêsentou a documentaçáo exigida na fase de
20.2.6.Executa! todas âs obrigâções assumidas senptê com observância à mel
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas ê êsp
coÚespondentes;
20.2.1 .Outras obligaÇões estabelecidas e !elacionadas na Minuta do Contra

21.0.DO PÀCàIC§'IO
21.1.O pagamento sêÍá realizado nediante processo regula! e em obse
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procedj-mentos adotados pelo ORC, da seguinte manêira: Para ocorret
contados do perlodo de adimplenento.
21.2.O desembolso náximo do periodo, não será supetior ao valor do respêctivo a
acordo com o cronogramâ âprovado, guando fol o caso, e semple êm conformidade com a
disponibilidade dê recursos finánceiros.
21.3.Nenhun valor será pago ao Coôtratado enquanto pendentê de liquidaÇão gualquer obrigaçáo
financeira que thê for imposta, en virtude de penalidâde ou inadimplência, a gual poderá ser
compensada com o pagamento pendente, sem que i.sso gerê dj-!eito a acréscimo de qualquer natureza.
21.4.Nos cagos de eventuais atlasos de pagamento nos têlmos deste instrumento, e desdê quê o
Contratado não tenha concolri.do de alguna forma para o êtlaso, será admitj.da a compensação
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagamento da palcela, Os encargos norâtórios devidos em razão do atraso no pagamento
serão calculados cotfl utilização da sequinte fórmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos
noratórios; N = núnero de dias entre a data prevista para o pagarnento e a do efetivo pagamêntoi
VP = valor da parcefa a ser paga; e I = lndi.ce de conpensação fi.nanceira, assim apulado: Í =
(TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCÀ-IBGE acuÍnufado nos últinos doze meses ou, na
sua fafta, r).1l novo índice adotado pelo Governo Peclelâl que o substitua, Na hipótese do referido
índicê êstabelêcido pâra a coÍrpensação finânceira vênhê a seÍ extinto ou dê qualquer forma não
possa mais ser utillzado, será adotado, elll substituição, o que vie! a se! determinado pela
Iegis1âÇão então em vigor.

22. O.DrS grNÇõES rDr'rNrsr?rrrna
22.1.0uen, convocado dentro do prazo de validade da suà proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apÍesentar documentaÇão falsa exigida para o certame, ensejar o
letardamento da execuçáô de seu objêto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuÇão
do contrato, comporta!-se de modo inidôneo, declarar informações fal.sas ou cometer fraudê fiscal,
garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido dê licitar e contrata! com a União, Estados,
Distrito Federal ou MunicÍpios e, será dêscredenciado do Sistema dê Cadastramento Uniflcado de
Eornêcedores SICAE do Governo Federal e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito
FêderaI ou Municlpios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das mul,tas previ§tâs
nêstê EditaI e das demáis cominaÇões legaj.s,
22.2.A tecusa injustê em deixar de cumpri! as obrigaÇóes assunidas e pleceitos leqais, sujeita!á
o contlatado, galantida a prévj.a defesa, às seguintês penalidades plevistas nos Arts. 86 e 8?,
da Lei 8.666193: a - âdvertência; b - rnulta de mora de 0,5$ (zêlo virgula crnco por cento)
âplicada sobre o valol do contrato por dia de âtrâso na entrega, no inicio ou na execuÇáo do
objêto ora contratado; c - mul.ta de 10E (dez por cento) soble o valor contratâdo pela inêxecução
totaL ou parcial do contrato; d - s imu 1taneamentê, qualquer das penafidades cablveis
fundamentadas na Lei 8.666/93 e nâ Lêi 1o.520/02.
22.3.Se o val.or da Inulta ou indenização devida não for !êcolhido no prazo de 15 (quinze) dias
após â comunicaÇão ao Contratado, será âutomâticamente descontado da primeira parcefa do
pagamento a que o Contratado vier a fâzer jus, acrescido de julos moratórios de 18 (rft por
cento) ao mês, ou, guando for o caso, cobrado judicialnente '
22.4.Após a aplicaÇão de quaisquer das penatidades previstas, realizar-sê-á comunicação escrita
ao contratado, e publicado na imprensa oficiâf, excluÍdas as penalj.dadês de advertência e multâ
de morà quando for o caso, constando o fundamento Iegâ1 dâ puniÇão, informando ainda quê o fato
será registrado e publicado no cadastr.o corlêspondente.

23. O.DÀ's DÍSDOSI@S BRÀIS
23.1.Da sessáo púb1ica do Plegão divulgar-se-á Àta no sistena efetrônico.
23.2.Não havendo expediente ou ocorrêndo qualquer fato superveniente que impeÇa a realizaÇâo do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsêquente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde quê não haja conunicaçáo
contrário, pelo Pregoeiro.

às n

em



23,3.Todas ês refe!ências de tempo no Edita], nos seus Anexos, no aviso e durante a sessão
púb]ica obsêrvêrão o horário de BrasÍIia - DE.
23.4.No julgamento dâs propostas e da habilj.taÇâo, o Pregoeiro poderá sanar elros ou falhas gue
não alterem a substância das propostas, dos documêntos e sua validade jurldica, mediante despacho
fundamentado, registrado en Ata e acêssíveI a todos, at r ibuindo-l.hes validade e eficácj.a pàra
fins de habilitâÇão e classificaÇão.
23.5.À honologaÇão do resultado dêsta licitação não irnpLj.cará direito à contrataÇáo.
23.6,4s nornas discipLj.nadolas da licitaÇão se.rão sempre interpletadas em favor da arflpliaÇão da
disputa entle os interessados, desde qLrê não comprometaF o j.nteresse do ORC, o plincÍpio da
isononia, a finalidade e a se!ÍuranÇa da contratação.
23,7.Os licitantes assrmêrh todos os custos de pleparaÇão e apresentação de suas propostas e o
ORC não será, ên nênhrm caso, responsável por esses custos, independentêmênte da conduÇáo ou do
resultado do processo licj.tatólio.
23,8.Para todos os efeitos, nà contagem dos prazos estabefecidos neste Edita] e seus Ànexos,
excluir-se-á o dia do inlcio e incfuir-sê-á o do vencimento, Só se inj.ciam e vencem os pÍâzos
em dias de expediente no ORC,
23,9.o desatendimento de exj.gências folmaia não essenciais não inportará o afastamento do
lj-citante, desde que seja possÍvel o aprovej.tanento do ato, observados os principj.os da i.sonomia
e do j.nteresse púbI ico.
23.10.8n caso de divergência entre dj.sposições do Edital e de seus Anexos ou demais peças quê
compõem o processo, prevalecerá as do Edital.
23.11.Dêcairá do dj.reito de impugnar pelante o ORC nos termos do presente instlumento, aquêIe
gue, têndo-o aceitado sem objeçâo, venha a apresentar, depois do julgamênto, falhas ou
irlegulalidades que o viciaram hipótese em que taI comunicado não terá efeito de lecurso.
23.12,Aa dúvidas surgidas após a apresentaÇão das propostas e os casos omissos neste instrumento,
fj.ca!ão única e exclusj.vanente sujeitos a interpretaÇão do Pregoeiro, sendo facultada ao nesno
ou a autoridade superior do ORC, em quâlquer fase da IicitaÇão, a promoção de diligênêiâ, nâ
forma do Àrt. 43, §3", da Lei A,666/93, destinada a escLarecer ou a complementa! a instrução do
Processo.
23,13.O Edital e seus Anexos tambén estão disponibilizados na íntegra no endereÇo eletrônico:
https://wlJw.portal.dêcompraspublicas.com.br; e poderão ser lidos, e quando for o caso obtidos,
mêdiante processo leguIa! e observados os procedimentos defi.nidos pelo ORC, no endereÇo: Àv.
Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Iilogeilo - .PB, nos horárj.os normais de expediente: das
08:00 as 12:00 horas; mesmo endereçó e horário ndE quaig os autos do processo âdministrativo
permaneceráo con vista franqueãda aos interessados.
23.14.Pâra dirimir eventuais controvérsias decolrentês dêstê cêltâmê, êxc1uÍdo qualquer outro,
o foro competênte é o da conarca de Itabaiana, Estado da Paralbâ,

Mogeiro - PB, 2 de MêrÇo de 2021
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ESTâDO DA PIRÀÍBÀ
PRIEETIISRÀ IONICIPÀ! DE !ÕGEIRO

cor{IssÃo PEaraNlNTr DE LrcrrÀçÃo

àNIIO 01 ÀO T@O Dr RrEnÀrcIÀ - pROpOSrÀ

PREGÃO EIETRÔNICO NO OOOO1/2021

PROPOSTA

RIER'ISIE: p?!GãO ErrrRôrrCO No OOOO1/2021
PREFEITURÃ I,ÍUNICIPÀL DE MOGEIRO - PB.

OBJETO: CONTRÀTÀÇÃO DE EMPRESA PÀRÀ EORNECIMENTO DE GENERoS AIIMENTICIoS DEsTlNÀDos A MERENDÀ
ESCOLAR DESTE UUNICÍPIO.

PROPONENTE:
CNPJ:

Prezados Senhorês,

Nos termos da licitação en epÍgrafe, apregentamos proposta conforne abaixo:

rco ONIÍ}ÀDE Q(EII!IDTDI PREçO I'r{I' PnaÇo TorIJ
1 çúcar triturado de cor cIara,

ujidades, erbalados em saco
lietileno, de 1 KG cada. Com padrão
alidade, con prazo nínimo de valida

(un ano) a contãr da data da eÍrtrêga
resenter 2 amostras ne denor el[baleg
iginâI clevidaúênte identificada c

contendo todas âs infomaçôes
duto de acordo coú a legisLâçà

iqente. À amostra deverá
ondeote ao roduto entre

KG 3500

2 roz pãlbollzedo, polido, tipo 1

ardos de 30 KG contendo 06 (seis) UNDàde
1KG câda. EnbáLàdos ern sacos

ietileno tlansparente. Prâzo niniúo cl

dâ.mente identlÍicada,
ontendo todaa as infornaÇões do produt

acoldo con a legislaÇão vigente.
stla deverá sêr collespo[dente a

rótulo,

âfidade 06 (seis)
stras na neno!

mese5. Àpresentar
eDbaIageD origina

KG 350

UND 60003 acãrrão espaguete cor[ ovos, maasa sec
fâlinha de tligo con ovos, enbafado
sacos de polietileno, transpÀrente

009 cada. Prazo mÍnimo de validade de
Àpresentar 2 âmostras

-Iâgen oriqinal
idenlificada, con rótuIo, conlendo toda
s inforDaçôes do produto de acoldo com
egisfaÇão vj.gênte. À anortra deverá se

ndente ao

devidârnent

duto ent
UNO 110 04 teo de Boja contendo 900m1 cada. Pràz

nino de validade de 02 (dots anos).
sentar 2 âmoatras nâ nenor eEbala

rigi.nal dewidanente identificada,
ótu1o, contendo toclôs as informações
roduto de acordo coÍt a leqislaÇã
igente. À ãmostra deverá

ndente ao
KG 350

N

âl refinado iodado en pâcotes dê 1

ada, prazo nÍnimo de validade de 01 an
presen!ô! 2 amogtras na nenor enbala
riginal devidamente identificada,

u1o, contendo todas as infomaÇõês
dLrto de âcordo con a legisfaçã

roduto entre
Â deveráigente

5

rz VISTO
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lvinàqre de 750 nI fenDenlado ácéLico e
láIcoo] e vinho branco, en gârlafa. Prazo
|nrnino ae validaclê de 02 ldois anos).
lAprêsentar 2 ê.mostras na nenor enbalageo
loriqinâI devidanente identificada, coo
l!ótulo, conLênclo todâs as informaÇões do

Froduto de acordo com a legislaçáo
lvigente. À amostra deve!á se!
lcorrespondentê eo produto entrequê.

6 UNO 500

arinha de nândioca tipo comrm, enüafagern
/IKG.

'l
t:

KG 200

8 lEê-i
l..u

extra tipo 1jáo carioquinha
alagem c/1Kc.

KG 1200

9 lEeiião pEeto ex!!a tipo 1, embâlaqem c/1KG KG 750
10 lFeijão Macassar, enbalagêm c/lKG KG 200
11 sal, ferro, ácido,lEarinha de tliqo,

lenüalaqen c/1 KG,
KG 350

biscoito cream cracker, em caixas de
bapelão con eEüalaqens de sOOq. Prazo dê
lvalidade mÍnimo I ano. Àpresentar duas
hmostÍas na nenor embalâgen origlnaf
lcontendo todas as infornaÇõês do produto.
p aarostra dêverá ser igual ao ploduto que
lserá entleque.

r2 UND 5 500

UND 2000Extrato de tomate, sinples, sen
conselvantes, em copo de vidro de 260 g

cada, Àcondicionados en caixas contendo
24 UNDádês. Prazo de validade mlnimo 1

áno. Àpresentar duas amostras na líênor
eebalagen original contendo todàs as
infomaÇões do produto. À Éinostra deverá
ser igual ao Ploduto gue se!á entregue.

13

lFlocos de Milho pré-cozido ênriquecido
hoE ácido fôIico e feÍro êm e-eba.Iâgem náo
lriot"d" . Íêsistentes. A eEba.Lâger dêverâ
lconteÍ todâs as infornaçÕes sobre o

hroduto, inclusive soble sua procedência,
linfonücões nutricionais, número do Io!ê.
lvalidade minimâ cle 6 meses ô partir dà
hata aa entreqa. PcT com 5OOg.

14 PCT 105 00

UND 3500lProteina de soja sabor carne texturizada,
lerlutaaa eo saco pfástico, contendo 5OOg

len cada enbalaqem. validade mlnimâ I ano.

15

10500UND[,eite pó inlegra] contendo
barboidratos, plotelnâs, qorclurâs fibra
hlinentâr, cálcio. ferro e sódlo.
hnbataqens p]ásticás de 250q. Prazo de
lvafidacle minimo 1 ano. Apresentar duas

la.nostÍas na nenor enbalager original
lconlendo lodas âs rnfoEraçôes do produto.
lÀ ámostra deve!á ser iquâ] ao produto que
Ferá entlegue.

16

KG 3000F
t:

ârne de charque, carne desidratada eú
onserva, eDbafagens coE 5 KG. validade
0 dias. contendo o caÍinbo do sif.

L7

PCT 3000lêofãraú, aeve se! constituldo de natéria
lprioa de boà qualiclecle e ôprêsentàr
lasp".to, cor, cheiro e sabor,
lcaracterlstico clo produlo, No náximo 1ot
lde sal, de acorclo coÍn as nor[las vigentês.
lvalidade de 6 Deses à .L eno, con o
lregistro aa data de validacle no rótulo.
lPâc con loog.

18

Ca!teIa 5caldo de gafinha ou carnê, constituldo
basicamente dê carne de gafj,nàâ ou carnê
bovina desidratada, liofillzado saf,
anido de nilho, gorduta vegetaf,
condiDentos, Podendo conteÍ corantes
apresentando-se matérj,â terlosa, larvas e
detlitos, em embalagen metafj,zadê, termo
soldável, resislente e átóxicà com
Validade de 12 meses. Peso aptoxiínado de

I9

6os
UND 3000dimento mistq, cleve ser constiluldo de

atéria prima de boa qualidade e
lesenta! asPecto, coÍ, chei.ro e sâ.bor,

aracte!Ístico do produto. validade de 6

ses a 1 aDo, con o legistro da data de

2o

te com 1009alidade no rótu]o,
UNO 100 02t

1 en c/500
de úilho, nao contén gLulen,

a\
UNO 1000022 E;.sããito uaria:

lsordura vêgetâ
EarÍnha de trigo, aÇúcâr,

I, hidlogenada, amlgC qe

p

c
7
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rilho ê sal. Contén: aroEâ arLificial perâ
biscoito tipo Uâlia e estàbilizante
Iecilina de sojâ, contem gluten.
EhbaLagen plástica com 4009.

(§
\rTC-rrr

,

23 Café noldo, enüalagen c/2509 UND 150 0 I cí-
24 Doce de goiaba/banana c/6009, polpa de

frutas ou flutas tri!u!ôdôs e açúcar.
UND 700 \r

25 ,!la!ga!ina vêgêtal en óIeo vegetal,
Ilquido e hldrogenedo, água, sal (3t),
Ieite em pó desnatado ou soro de leite er
pó estabilizado, ênbalagem c/5009.

UND 1250 vo tval

26 Prango sem pescoço, sen Êiúdo, congelâdo
e seà lenpêro. Àpresentando peso médio de
3 a 4 KG. o fornecedor deverá apresêntar
o conplovante cle inspeçào da vj.giLância
sanitária ]ocâ.1,,

KG 8000

21 Àchocofâtâdo elí pó vitarlinado conposiçâo
Einj.nâ de 50t de cácau en pó, lecitj.na de
soja e estabilizante. valiclacle minirua de
seis meses a partÍr da data de entrega.
Erbalagens de 2009. À embalagen deverá
conter todos os dâdos de identificaçào,
procêdência.

IJND 2 500

UNO 40028 Suco concentrado sabor caju ê/ou goiaba,
en eEbalagem de vidro contendo 500[t1 cada.
Acondicionados er caixas de pape.Lão,
contendo 12 UNDades. Prazo nlni.no de
validade 2 anos. Àptesentar duas amostras
da nenos eDbafageú, contendo todas ag
infornações do produto e data de validade.
Polpa de frutas selecionadâ e fivrê dê
conta.rEinaÇão. À eübalagen de 1 KG dêve
conEel á val,idade de no olnimo 6 meses a
1 ano, corí os reqistros obrigatórios do
órgão conpetentê. Deve!á ser Llan_spoltado
em caixas de isopor. sabores: cajá,
maracuiá, ecelola, qoiaba e caju.

KG 3s0 029

2500Lt30 Bebida Láctea sê.bor morango: Contán ]eite
pasteurizado desnatado, soro de lej.te,
aÇúcâr, preparo de Dorango (açúcar, água,
polpa de úorango aeD ae&ente, anido, aroná
j.dêntico ao natural de Eo!àngo,
espersôota càlragena, corante altificial
vermelho, azarrubina, conservante,
sorbàto de Po!ássio, acidulante. Ácido
CÍtrico, gordura vegetaL, anido
modificado, espêlssante (gelatina e
carraqena) e ferlllento 1ácteo. Embalager
pIástica coú 1 Iitro.

300KG31 Àrroz Branco TÍPo 1, SubgruPo Polido,
classe Longo Fino. Produto cor gualidade
e sabo! tradlclonal. - Polido
Naturafnenle a água (water Polisch). - Náo
utilizâ nenhun aditivo quÍúico. Pacote -
2 e 5 Kc (p]ástico de polietileno) capa
fardo, plástico de pelietiieno. validade
de 12 Eeses srmâzenádo em anbiente seco e
arejado.

170cxl{assa de Àveia eI[ Elocos Finos 2009:
rngledientes: aveia l,ôminada em flocos
finos. À!ÉRcrcos: coNTÉt4 ÀvErÀ. PoDE

coNTER TRrm, cENTaro. cEvÀDÀ, Àt{ÊNDoÀ,
ÀMENDOIM, CÀSTÀNHÀ DE CAJU, CASTÀNHÀ-
DoPÀRÁ, ÀvELÃ, MÀcADÀ,rrÀ, Noz, PEcÁ,
PISTACHE, PINOU, CÀSTÀNTIÀS E SOJÀ. CONTÉU

GIÚIEN. Eonte de fibras* Eonte d€
nagnésio.

32

150PCTuilho de Munguzá 5009 ou canjica de nilho
são g!ãos ou pedaços de gxãos de nilho
(Zea Days L. ) que aPresentâr ausêDcia
parcial ou total do gérnen, em presença
de escarificaçáo mecânicâ ou nanuâI
(desgerninaçào). O ploduto deweÉá estar
de acordo con a legislação wigente,
especialmente ô Portaria n' 109, de 24 de
fevereiro de 1989 do Ministério da
Àqricultu!a.

33

N

BDJ 350Bandeja de Ovo dê galinha deverá 3er dê
coloraçâo blancâ, tâmanho nédio, com a
cascâ 1inpa, intêgra (sem rachaduras) e
sem deformâÇáo, Deve atender as
IegislaÇões em vigor especialmêntê a
DECRETO n' 56.585 de 20 de julho de 1955
Públicado o.o-o de 221O111965 -

34



35 ro Pronto p/carne e frango 609
ngredientes: saL, colorlfj.co, alho,,
bola,, oréganor, sa19ar, 1ou!oi,

ntos prePâradoa de âfho ê de
bola, reâIÇâdores d€ sabor glutanâto

ssódico, inosínâto dissódico e
âni.1â!o disÊódlco. ÀLÉRGfcos: contém
livados de soja. Pode contêr lrigo,
ite, cevada e ovo. Con!ém glúten.

PCT 10

36 karne bovina resfriada coxáo nofe C/Osso KG 2500
37 lcarne bovina resfriada coxao nole S/osso KG 2000
38 harnê bovinà noidâ

lcontendo 500s
!esf!iada embalagens KG 2100

39 lPeito de frango resfriado enbarageEr
lcontêndo 1XG

KG 2 000

40
lcontendo 1KG

frango resfriada anbalagem KG 1000

41 Fereal Nutrilon enbalâgem contendo 2309 UND 1000
42 Erenogema Tradicional caixa contendo 2OOg UND 700
43 Fardinha em leta enbalâgem contendol2sg UND 5 500

VALOR G],OBA], DA PROPOSTA - RS

PRÀZO DE ENTREGA:
CONDIÇÕES DE PÀGÀ}íENTO I

VAIIDADE DESTA PROPOSTA:

Dados bancários do proponente para fins de paqamento:
Banco:
Contâ:

Local e Data.

NOME/CPE/ÀSSINATURÀ
Rêpresêntante lega] do proponente.

OBSERVÀçÃO: a proposla deverá ser efaborâda en paPe] tinbrado do proponente.
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Coú r
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ESEàDO DA PàBÀÍBÀ
PnE}zr|n RÀ t{t NICIPI. Dt to@tnO
cofissÃo PEBrÃNrN.aE DE LrCrrÀçiO

ÀlrExo r - Earclo Ex,Eraôrrco No ooool/2021

TERMO DE REEERÊNC]À - ESPECIFICÀÇÔES

1.0. Do oBJtro
1'1.consti.tui objeto desta licitaçâo: coNTRÀTÀÇÃo DE EMpREsÀ pÀxÀ EoRNECTMENTo DE GENERoS
AIIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDÀ ESCOIÀR DES?E MUNICIPIO.

2.0.DÀ JusIIElcrIrvÀ
2.1'A contlataÇão acina descritÂ. que será plocessada nos termos deste instrumento convocatólio,
especificações técnicas e informâções complementares quê o acompanham, quando for o caso,justifica-se: PeIa necessidade da devida efetivação de compra pala suprir demanda especlfica -
CONTRÀTÀÇÃO DE EMPRESÀ PARÀ FORNECIMENTO DE GENERoS ÀIÍMENTIcIos DEsTINÀDos À HERENôA ESCoIÀR
DESTE MUNICIPIo - considerada opoltuna e j.mprescindÍve1, bem como relevante medida de intelesse
público; ê aÍnda, pefa necessidadê de desenvolvimento de açôes continuadas pala â promoÇão de
atividades Pertinentes, visando à naximizaÇáo dos recursos em relaÇão aos objetivos plogrêmados,
observadas as diret!izes e metas definidas nas ferramentas de plânejarento aprovâdas.
2.2,4s carâcteristicas e especificâções do objeto ora .Iicitado são:

côDrco óiscRrclqcfu- U}{IDÀDI OIDNTIDàDE
1 Àçúcar tlitulado de cor clara, sen sujidàdes, eúbôlados e[ saco de

poliêtilêno, de 1 xG cadÂ. Com pâdrão de gualidadê, corn prazo nlnimo de
validadê l(ulr ano) a contar da dâra da eôtrega. Àprêsentâr 2 arnostras na
nenor enbalagen originâI devidsmente identificada con rótu]o, contendo todas
as lnfornaçÕea do produlo de ecordo con a legislaçào vigente. A anosEra
deverá ser correspondente ao ploduto entrêgnre.

KG 3500

2 Àrroz pàrbolizado, polido, lipo 1, en fardos de 30 XG contendo 06 (seis)
UNDades de 1KG câcla. Erüalados en sacos de polj.eliLeno transparente. prazo
mínino de validade 06(seis) nêsês. Aplesentar 2 âmostras nô menor êrEbafagen
original dêvidanente identificada, coú lóruIo, contendo todas as infotuaçôes
do ploduto de acoldo con a legislaçâo vigente. À arhoslra deverá ser
correspondente ao produto entregue.

KG 3 500

3 Macarráo espaguete com ovos, nassa secal de farinha de tÍigo cortr ovos,
êrlbaladoa em aacog de poLietileno, tlansparentê de 5009 cada. Prazo rúnino
de validade de 1 ano. Àpresentar 2 ãnostras na menor enbô1ageú original
devidamente identificâda, com róluLo, contendo todàs as infornaÇÕes clo
produto de àcordo con a IegislaÇão vigente. À isnostra deverá se!
correspondente ao produto eltrêquê.

UND 6000

q ÓIeo de soja contendo 9OOÍ01 cacia. Prãzo nlnj.no dê validade de 02 (doia ãnoa).
Àpresenlar 2 dnostlas na Eenor embalagêm originâl devj.da.nente identificada,
con rótu1o, conlendo todâs âs infomáções do produto de acoldo com a
legislaÇão vigente. À amoslra deverá ser correspondênte ao produto entregue.

UND 1100

5 SaI lefinado iodado eD pacotes de 1 KG cada, prazo mlnino de validôde de 01
ano apresenta! 2 amostras na menor e[üalagem original devida.nente
identificada, con rótufo, contendo todas as informaÇões do produto de acozdo
con a lêgÍslaÇào vigênte. À anostra deverá ser corlespondenle âo produto

KG 350

UNO 5006 vinagre de 750 D-I fernentado acético e áIcool e vinho branco, en garrafa.
Prazo nÍniBo cle walidôde de 02 (dois anos). Àpreaentar 2 amostras na ltreno!
êhbalagen originâ] deviddrcnte identj.ficâdâ, con rótulo, contendo todas as
infornáçóes do produto de acordo corn a ]egisfação vigente. A àrcstra deverá
ser corlespondente ao produto entregue.

't Earinha de nÀndioca tipo coElm, embalagên c/1KG KG 200
I Eeijão carioquinha extra tj.po 1, erüalagen c/l«c. KG 1200

reijão preto extra tipo L, enbafagen c/lKG KG 7509

KG 20010 Eeijão Macassar, eEbalagen c/1KG
KG 35011 Earinha de trigo, sa1, ferro, ácido, elÀbâ1agên c/1 KG

Biscoito cream cracker, em caixãs de papelão com ettrbalagena de 5009. Prazo
de vâlidade mlnimo 1 ano. Àplesentar duas amostrãs na rnenor enüalagen
original contendo todas as infolnaçôes do produto. À amoatra devêrá ser igual
ao ploduto gue será entaeque.

I'ND 5500L2

13 Extrato de !oná!e, siEpfes, selll conservantes, en copo de vidro de 260 g caala,
AcondicioÍados ein caixas contendo 24 uNDades. Prazo de validade nlnimo 1

ano. Aplesentar duag anostras na mênor e[üalagem originâ] contendo todás as
informÂÇÕês do ploduto. À ãmostra deveÍá ser igual ao produto quê sêrá

UND 2 000

ViSTO
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o

stêntêa. À eebalagee deverá conter todas as .infomeçõe
e o produto, incLusive sobre sua procedêncj,a, inforDações nulricionais,

do lote, VaLj,dáde Inlninâ de 5 neses a partir da dara da êntrege

14

500

Plocos de Itíilho pré-cozido enriquecido com ácido fólico e fêrro era êrüala
ào violada e resi

o
d §TO

d

.'1Vô\l

loleÍna de roja sabor carne texturlzada, ênbatada em saco plástico, con15
00 en cadâ en. vâ-Ildacle ú1nima 1 ano \sN
Iinenta!, cáIcio, ferro e sódio
aliclade nlnino 1 ano. Apresenta!
ontendo lodas as Infortnaçôes do

Enbalagens plásticas de 2509. prazo d
duas amostrâs nâ oenor enbalagem origina
produto. A êmostla deverá ser igual a

16

será entre

atos, Plotelnas, gordurâs fibi

!oduto

ite êE pó integral contendo êarboidr

âlne de charque,
elidâde 60 dies.

carnê desidratada en conserve,
contendo o cariElo do sif.

l'l erDbalagens con 5 KG KG 3000

,de
istro

o de nàtéria plina de boa quâlidade ê áprêser
cor, cheiro e sa.bor, calaclerÍstico clo produto. No náxj,Itlo 1Ot

acoÍdo com as norlllas vigentês. Validade de 6 meses a 1ano, con

18 deve se! conatituldI

da dâta de valldade no rótu]o. pac com 100
AI

PCT 3000

ou càrne, constituldo bâsicámentê dê carne de gâIinha
ârne bovina desidratàda, li.ofiLizado sal, amido de nilho, gordurã vegetat,

condi[entos, poden(to conter êoranles apresentàncto-se matérir tealosa, Iarva
detritos, en êúbalâgen netalizada, têrmo soldávet, resislente e atóxic

19 âIdo de gatinha

om vàIidade de 12 meses. Peso a roxüBdo de 60

Cârtê1a 50

ve ser constituldo de natéEj.a p.ime cte boa gualidâde
aspecto, cor, cheiro e sabor, cáracterÍstico do produto. Val
a 1 ano, com o registEo cta datâ de vaLidade no !ótufo, pácotê c

20

00

ondinento nisto, de

6 meses

UND 300 0

21 Ellqg d9 nj.lho, nào contén gluten, embalgage a/SOOS. UND 1000
lBi

lo"
FS

scoito llària: Earinha de triqo, aÇúcaE, gordure vegetaL, hidlogenâda, amido
milho e sàI. Contém: arona artificial. pârâ biscoito tipo Mâria

tabilizante lecitina de soja, conte& glutee. Enba-Iagen pláBlica con 400q.

22 UND 10000

Pa fé rc1do, eebalageú c/2509 UND 1500
lrituraclâs ê açúcar24 lDoce de goiabe/ba1a a c/6OOq, polpa de frutas ôuJrutas UND 700

h,l

h
argarj.na vegetal erl óIeo vegetal, llquido ê hidrogenado, água, sal (3t),
eile en pó desnâtado ou soro de LeitG em pó.êstabilizado, erüalagen c/500q.

UND 12 50

lrra
h.o
Ee

ngo seú pescoço, seD niúdo,
io de 3 a 4 Kc. O folnecedor
vigilância sanitárià IocâL.

congêLado'c -sen tenpelo. Àpresêntando peso
deverá âpresentar o comprovante de in6peÇão

26 KG 8000

lÀchocolalado en pó vitôninado cornposiçâo mÍnima de 5Og de cacau à pó,
llecitinâ de loja e estabilizanle. vâIidade mÍnima de seis mêsês â partir dã

ldata dê entlegâ. Erbalagena de 2009. À ernbâ1agen dewerá conter todos os dâdos
lde tdentificâçào, procedênciâ.

27 UND 2500

lsuco concentrôdo sabor caJu e/ou goiâba, en e-nbâlagen <te vldro contendo 500ú
lcedâ. Àcondicionâdos en câixas de pepelão, contenalo 12 UNDades. Prazo nlni-úo
ldê vâIidâde 2 anos. Àprêsentar dues amostrâs da menos enrbelâgen, contendo
Itodas âs inforinaÇões do produto e dâtâ de vâlldede.

28 I'IND 400

lPô
h"tr
lt"

Ipâ de frutas sefecionada e Livre de coDtamlnaÇão. À erüalage-n de 1KG
ve conter a validade de no elnittro 6 meaea a 1 ano, con os legistlos
rigatórios do órgão conpetente. Deverá ser transportado eh caixas de
opor. Sabolea: caiá, naracuiá, acerola, goiaba e caju.

29 KG 3 500

lBebidâ Láctea sâ-bor rnorango: contém leite pasteurizado desnatado, soro de

lleite, aÇúcar, prêparo de morango (aÇúcar, água, polpa de morango seE

l8emente, a.Eido, aronà idêntico ao natural de noranqo, espersanta carragenar
lcorante artiflcial vernelho, azarrublna, conservânte, Sorbalo de Potássio,
hcidulante. Ácido cltrico, gordula vegetal, amido modificado, êsperssante
l(qelatina e cerrâgêna) e fêmento ]ácleo. Âlbàlàgen plástica con 1 litro.

30 Lt 2500

I(G 300hrroz Branco Tj.po 1. Sulqrupo Pofido, classe Longo tr'ino. Produto con
lqualidade e sabor traclicionâI. - Policlo Natulafnente a água (water Po1Ísch).
l- Não utiliza nenhuh edillvo qulnico. Pacote - 2 e 5 KG (plástico dê
holietileno) Câpa fardo, plástico de pelietiieno. validâde de 12 meses
laarazenado en aDbiente seco e arejado.

31

!,{assa de Àveia em Flocos Finos 2009: Ingredi.entês: aveia Iâninada ern flocos
lfinos. ÀrÉRcrcos: coNTÉM ÀvErA. poDE coNTER TRrco, cENTEro. cEvÀDÀ, ÀMÊNDoÀ,

hupllooru, cÀsrÀNHA DE cÀJU, cÀsrANHÀ-DopÀBÁ, AvErÁ, MÀcÀDÀ,rrÀ, Noz, pEcÀ,

lprsrecHe, prNou, cÀsrÀNEÀs E soJÀ. coNTÉr., Gr,úTEN. Fonte de Íibrasa Eonte de
hnqnésio.

170

150PCThíilho de !íunguzá 5009 ou canjica de nilho são grãos ou pedaÇos de gràos
[nilno (Zea nays L.) que âpresentâm ausência parcial ou total do gérmen,
bresença ae êscarificaÇâo necánica ou Inânua] (dêsqerninação). o plodu
ldêverá eslar de acordo con à legislação wigente, especiafrnertê a Portaria
!109, de 24 de fevereilo de 1989 do Ministério da Àgriculturâ.

de33

BD.' 350Fande
ls cas
lleqis
1196s

ja de Ovo de galinàa deverá ser de coforaÇào branca, tananho nédio,

de
ca fj,npa, integrà (sen rachadurâs) e sejn defornaÇão, Deve âlencler
laçôes em vigor especialÂente a DECRETo n' 56.585 de 20 de julho

34

Pi.$licado D.O.V de 22/0'7 /\965.
PCT '10

-F-"p"
lcelol
lsua"i
Ileite

1

o pronto p/carne ê frángo 609: Ingredientes: sal,
*, orégaÍror, sâIss., Iouro*, condi-nentos prepara
, reâ.1,Çadores de sabor gl,utamÀto nonossóclj.co, ino
ato dlssóclico, ÀLÉRGrcos: con!ém derivados de soja.
cevadâ e ovo, Contén gfúten.

colorÍfíco, alho*,
dos de âIho ê dê
sinato dissódlco e
Pode conte! !riqo,

35

KG 2 50036 harne bovina resfEiada coxilo nole C/osso
KG 200031 kÀrne bowina resfriâda coxao nole s/osso
KG \ \270038 fcain! tovina Doida resfriada eDbôlagens cgl1telq9 !999

J\,
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. o.DÀS OBRrCÀÇõtg DO CON!!RÂ|IÀN'rE

.l.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contlatado efetivamente realizado,
-Iáusulas do respectivo contrato o\.r outlos j.nstrumentos hábeis,
.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários pala a fiel execuçã
resentê contrataÇão, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.
.3,Notificar o Contratado sobrê qualquer irregula!idade encontrêda quanto à
rodutos ou serviços, exelcendo a mâis aÍnp]a ê coÍnpleta fiscalizaÇão, o gue não eximê o
e suas responsabi l idades pactuadas e pleceitos legais.
.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadàs na Minuta do Contrato - Ànexo IIL

l.o-Drs oBRrGÀçõEs Do co|ÍrR. !ÂDo
4,1.Rêsponsabifizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à lêgislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem cono por todas as despesas e complomissos assumidos, â qualquer
tltulo, perante seus fornecedores ou terceiros ên razão da execuÇão do objeto contratado.
4,2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materj.ais ou serviÇos quê apresentarem
defeitos, altelaÇóes, j.mperfeiÇôes ou quaisquer ilregularidades discrepântes às êxigências do
instrumento de ajugte pactuado, ainda gue constatados somente após o recebimento ou pagamento.
4.3-Não transferir a outrem, no todo ou en palte, o objeto dâ contÍataÇão, salvo mediante pré9ia
e êxplessa autolização do contratante.
4.4.Manter, durante a vj-gência do contrato ou outlos lostlumentos hábeis, em conpatibiLidade
con as obrigações assumÍdas, todâs âs condiÇões de habilitaçáo e qualificação exj.gidas no
respectivo processo Iicitatório, conforme o caso, aplesentando ao Contratante os documentos
necessários, sempre que solicitado,
4.5.Enitir Notà Eiscal collespondente à sede ou fiIia1 da empresa que efetivàmente particj.pou
do certame e consequentenente apresentou a doc!.mentaÇão êxigida na fase de habilitaÇão,
4.6,Executar todas as obrigaÇões assumidas semp!ê com observância a melho! técnica vigente,
enquadlando-se, rigorosanentê, dentlo dos preceitos legais, normas e especificaÇóes técnicas
correspondente s .

4.7.outlas obrigaÇões estabelecldas e Íelacionadai na Minutâ do contrato - Anexo Irr.

s.O.DO PRÀZO T DÀ VIG'ÊICIÀ
5.1.O prâzo máxino de entrega do objeto dâ cont!âtação,
hipóteses previstas no Art. 5?, §1', da Lei 8.666/93,
da emissão do Pedido de compra:

Entregâ r Imediata.
5.2.4 vigêncj.a do respectivo contrato sêtá deterÍninada:
2021, considerado da data de sua assinâtura'

que âdmite prollogação nas condiçóês e
está abêi.xo indicado e será cons-iderado

até o fi.naL do exercício financeiro de

6. O. DO REÀ,JUSEâI{BI'DO
6.1,os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
6.2.Dent!o do prazo de vigência do conttato e mediantê sollcitaÇão do Contlatado, os preços
poderão sofrêr reajuste após o interregno de un ano, na mesma proporÇão da variaÇáo verificadâ
Ào IpCÀ-IBGE acunulado, tomando-se por base o mês de apresêntaÇão da respêctiva proposta,
exclusivamente para as obrigaÇões iniciadas ê concluidas após a ocorrência da anualidàdê-
6.3.Nos reajustes subsequentes ao primêiro, o intêlregno mínimo de Lrm ano se!á contado a pârtir
dos efeitos fi.nanceilos do último reajuste.
6,4.No caso de atraso ou não divrllgaÇáo do Índice de leaiustamento, o contratante pagará ao

Contratado a importância calculâda pefa ú1tima variaÇão conhecidâ, Ij.quidando a diferenÇa
correspondente fao logo seja divulqado o Índice definitivô. Eica o Contratado obligado a

ap.resentar Ínenória de cá1cu1o refêrente ao leajustanento de Preços do valor remanescente, semPre
quê este ocorrer.
6.5.Nas aferições finais, o índicê utj.lizado Para reajuste será, obr i. gatori amente , o dêfinitivo'
6.6.câso o índice estabeleci.do pâra reajustamento venha a ser êxtinto ou de qualquer fÔrma não

possa mais ser utiLizado, será adotado, êÍn substituição, o çÍ11ê vier a sêÍ determinado pefa
legislêÇão então en vigor '
6.í.lta ausência de previsão legal quanto ao Índicê substituto, as partes elegêtão novo Índice
oficiàI, pârà reajustamento do preço do valol rênanescêntê, por ftêio de termo aditivo.
6.8,o reajuste poderá ser realizado po! aPostilamento.

?.O.DO PÀGNGNSC)
?.1.O pagamento será realizado mediante Processo regular e em observâncj.a às no!,tnas e

procedi^ne;tos adotados pelo oRc, da seguinte maneirâ: Para ocolrer no Prazo de trinta dias,
contados do pêrlodo de adimplemênto.
?.2,O desehb;lso háxino do perlodo, não sêrá superiot ao valol do respectivo adimplemento, de

acordo com o cronograma aprovado, q\rando for o caso, e semPle em conformidade com a

disponibilidade de recurgos financeiros.
1.3'.lennun valor será pago ao Contratado enquanto pendente dê ]iquidaÇão qualquer obrj-gação
financeira que Ihê for iÍrposta, em virtudê de penalÍdade ou inadinplência, a gual poderá ser
conpensada c;ÍÍ o pagamento pendente, sen quê isso gere direito a acréscimo de gualque! natureza.

39 lPeiro de frango resfri.ado enbalagen contendo IKG KG 2000
4o lsobrecoxa qe llqngo resfriada enbalagen conlendo 1NG KG r000

Eereal Nutrilon e!üalageD contendo 23Og4T UND
42 prenosenà rradicional cãixiiontenao ZOOs UND ,/ \o 700
43 lsàrdinha en ]ata enbalagen contendo1259 IJNQ/,^.

corvJ6ilO Coé n
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8.0.DÀ Cq@RO\rrçiO Dt tECOçiO r RECEBI!@|IO DO OBarlIO
8.1.Executàda â presente contratação e observadas as condições de adimpleÍnento
pactuadas, os procedimentos e plazos parâ recebeÍ o seu objeto pelo ORC obedece
caso, às disposiÇões dos Àrts. '13 a'76, da Lei 8.666/93.

9.0.DOS PROCEDTUIIrEOS Dr EISCàIJrZÀçãO E GERBrCrlr.ílrrTO
9.1.sê.rão designados pe.l-o Contratante representantes com at!ibuiÇóes de Gestor
contrato, nos teltnos da norma vigente, especialmente para acompanhar ê fiscalizar a

e
sua exe

re spect ivermente, permitida a contràtaÇão de terceiros parâ assistência e subsÍdio de peltinentes
a essas êtlibuiÇões.

10 , O . DAS SÀtrcõES ru'mllstrÀrr S
10.1.ouen, convocado dentlo do prazo de va.l.j.dade da sua ploposta, nâo celebrar o contrato,
deixar de entrega! ou apresentar documentaÇâo falsa exigida para o cêrtâme, ênsejar o
retardamento da execuÇâo de geu objeto, náo mantiver a proposta, fal.har ou flaudar na execução
do contrêto, compoltar-se de modo inidôneo, declarar informaÇões falsas ou coneter fraude fiscal,
garantido o direito à ampLa defesa, ficará impedido de licita.r e contratar com a União, Estados,
Dist.rito Eêderal ou Municlpios e, será descredenciado do slsteina de CaclastrameDto unÍficado de
Polnecedores SICAF do Govelno Pederal e de sistemas sernelhantes mantidos por Estados, Distrito
Pederal ou MunicÍpios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sen prejulzo das multas previstas
neste Edital e das denai.s coninações fegais.
10.2.À recusa injusta en deixar de cumprir as obrigaÇões assumidas e preceitos legais, sujej.tará
o contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Àrts. 86 e 8?,
da I,ei 8.666193: a - advertência; b - nulta de nora de 0,58 (zero vÍrgu]a ciDco por cento)
aplicada sobre o valor do contlato por dj.a de atraso na entrega, no início ou na execuÇão do
objeto ora contrâtado; c - nulta de 10t (dez por cento) sobrê o valor contlatado pela inexecução
total ou parcial do contrato; d - sinultaneamentê. gualquer das penalidades cablveis
fundêmentadas na Lei 8.666/93 e na Lêi 70.520/02,
10.3,Se o valo! da multa ou indenizaÇão devj.da não fo! lecolhido no plazo de 1,5 (quinze) dias
após a comunicaÇâo ao Contratàclo, será automatj.camente descontado da pri.meira parceLa clo
pagamento a que o Contratado vier â fâzêr jus, acrescido de juros moratóri.os de 1t (un por
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
10.4.Após a aplicação de quaisquêr das penalidades plevistas, lêalizar-se-á comunicâção escrita
ao Contratado, e publicado na imprênsà ofj.cial, excluídas as penafidades de advertência e nulta
dê Ítola quando for o caso, constando o fundê4lento legal da puniÇáo, inforÍnando ainda que o fato
será registrado e publicado no cadàstro borrespondente.

11. O,Dà CCI,PENSÀçIO ErlqNctrnà
11.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos têrmos deste instrumento, e dêsde gue o
Contratado não tenha concorrido de alguma fofina para o atlaso, se!á adnitida a comPensação
financeila, devida desde a data limite fixâdâ para o Pagamento até a data colrespondente ao
efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratólios devidos êm razão do atraso oo pagainento
serâo calculados con utilizaÇáo da seguinte fórmula: EH = N x vP x I, onde: EM = êncargos
moratórios; N = núnero de dias entre a data prevista para o pâganento e a do efetivo pagamento;
vp = valor da palcefa a se! paga; e Í = lndice de compensação finànceira, assi-m apulado: I =
(TX + 100) + 365, sendo Tx = peicêÂtua1 do IPCÀ-IBGE acumulado nos úItirnos doze meses ou, na
sua faIta, uln novo Índice adotado pêIo Governo Federal gue o substitua, Na hipótese do referido
lndicê estabefecido para a coÍnpensaÇão financeila venha a sêl extinto ou de qualguer formâ nâo
possa mais ser utilizado, será adotado, êm substituiçáo, o que vier a ser detêrmj'nado pela
1egj,slaÇão então en vigol.

12 . O . DO IOEIO DE PROPOSTÀ

12.1.É parte integrante deste Têrmo de Referênciâ o nodelo de proposta correspondente, podendo
o licitante utiliza-1o como refêrência - ,lnexo 01'

ÀDE E
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PRIÚ.IITURÀ T@IICIPT,J DI I,DGEIRO
coEssÃo Pr,RDcrElslE DE LrcrrÀçÀo

lllEIO tI -

MODELO DE

PalcÂo tI ltsÉltrco Nô OOOO1/2021

DECIÀRÀÇÃO - não possuir no quadro sociêtário servido! do ORC

R!}IBETS!!: ERlclO Et rTSôÍtCO No OOOO!/2021
PREEEITURÀ MUNICÍPÀI DE MOGEIRO - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1,0 - DECIÃXÀÇÁO de que não possui no quadro societário, servidor púb1ico dâ ativa do órgáo
realizador do certame ou de gualquêr êntidade a ê1ê vinculadâ,

O proponente acima qualificado decfala náo possuir em seu quadro societário e de funcionálios,
gualquer servidor efetivo ou comissionâdo ou empregado desta Plefeitula Municipal de Mogeiro,
cono também em nenhuÍl outro órgão ou entidadê a efa vinculada, exercendo funções técnicas,
gerenciais, conelciais, adninistrâtivas ou sociêtáriâs.

Local e Data.

NoME/CPE/ASS INATURÀ
Rêpresentante legal do proponente.

oBsERvÀÇÀo: a declaraçAo deverá ser elabolada em papel tl!ürado do proponente



ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREEEIU'RÀ MI'NICIPÀI DE IÔGEIRO

coMlssÀo PrroaNarrE D! úrctrÀção

rÀrlEo rrr - Earclb urrRôÍrco Nc ooool/2021

MINUTA DO CONTRÀTO

coNERÀIo N' : ..../...-cpL

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE SI CEIEBRÀM À PREEEITURÀ MUNICIPAI DE
MOGEIRO E , PARÀ EORNECIMENTO CONFORI.,E DISCRIMINADo NESTE
INSTRU}.{ENTO NA EORI.'À ÀBÀIXO:

PeIo presentê instrunento de contrato, de urn lado prefeitura Municipat de Mogeiro - Àv,
Plesidente Joáo Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ no 08,866,501,/OOO1-67, neste ato
representada pelo Prefeito Àntonio José Fêlrei.ra, B!àsileiro, Casado, Emplesario, tesidente e
donici.Iiado na Sitio Pintado de Cima, 138 - Àrea RulaL - Mogeiro - pB, CpF no 940,199,644-91,
Carteira de Identidade nô 3360118 SSPPA, doravante sj.nplesmente CONTRÀTÀNTE, e do outro fado

rêsidênte e domiciliado na
. . ., CNPJ no neste ato repregentadopor ..

CPE Nê . Carteila de Identidade no ,..., doravante simplesmente CoNTRÀTADO, decidirâm
o quaL se legêrá pelas cláusufas e condiçõêsas partes contratantes assinar o presente contrato,

sêguintes:

o.áusur.À pRncrRÀ - Dos FoNDürrúros:
Este contlato decorre da licitaçâo Ínodalidade Pregão Eletrônico no 00001/2021, processôdâ Dos
terlnos dà Dêcreto Federal n' 10.024, de 20 de Seterüro de 2019; e Iegislação pertinente,
consideradas as alteraÇões posteriores das lefelidas normas.

crÁosut.À SE@NDÀ - Do oBirEro:
o presente contrato ten po! objeto: coNTRÀTÀÇÃo DE EI{PRESA PARÀ EORNECII4ENTO DE GENERoS
ÀIIMENTICIOS DESTINÀDOS À MERENDA ESCOLÀR DESTE MUNICIPIO.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com âs condiçôes expressas neste
lnstrurento, proposta apresentada, êspecificaÇões técnicas correspondentes , processo de
licitaÇão nodâlidade Pregão ELetrônico nô 00001/2021 ê instruÇóes do Contlatante, documentos
esses que ficam fazendo partes intêgrantes do presente contrato, indepêndênte de transcrj.Ção; e
se!á realizado na formâ parcelada.

q,Áusull rERcErRÀ - Do vãrôR ! pn!Ços:
o valor total dêste contrato, a base do preÇo proposto, é de RS ... (...)

cr.ÁosurÀ elrÀRrÀ - Do R!ÀirusrÀr'olto:
Os preÇos contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitaÇão do Contratado, os preços pode!ão
sofrer reajuste êpós o interregno dê Lrm ano, na mesma proporÇão da variâÇão verifj.cada no IPCÀ-
IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação dà respectivâ proposta, exclusivamênte
parâ as obrigaçóes iniciadas e concluldas após a ocor!ência da anLral.idade,
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o j.nte!regno minimo de um ano se!á contado a partir dos
efeitos financeiros do úl.tino reajuste.
No caso de atlaso ou não divulgaÇáo do indice dê reajustâmento, o Contratànte pagaÍá ao Contratado
a importância ca.l,culada pela úftina variaÇão conhêcida, liquldando à diferença correspondente
tão logo seja di.vulgado o índice definitivo. Pica o Contrâtado obrigado a ap!êsentar memória de
cá1cu1o !eferente ao reajustamento de prêÇos do valor remanescênte, semple que este ocorle!.
Nas aferiÇõês finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o lndicê estabelecido paxô reajustamento venha â ser extinto ou de qualqLler forma não possa
Ínais se! utj.lizado, se!á adotàdo, en substituição, o que vier a ser determinado pela legislaÇão
então en vigor.
Na ausência de previsâo legaL quanto ao Índice substituto, as partes eLege!ão novo lndice
oficiô1, para reajustômento do preço do valor remanescente, por meio de teEno aditivo.
o reajuste poderá sêr realizado por apostilamento.

cLÁusut,À eurrüTÀ - DÀ DoreÇÃo:
Às despêsas collerão por conta da seguinte dotaÇão, constante do orçanento vj.gente:
Recursos Próprios do Munj.clpio de Mogeiro: LEI MT NICIPÀI 34O/202O 02.030 SEC. DE

CULTURÀ, ESP, LÀZER E TURISMO 02030.12.122.2006.2948 MANUTENÇÃO DÀ SEC. EDUCÀÇÁO,
EDUcÀÇÃo,

CULT, ESP,

s-7 VISTOo
d nC

IVô



LÀZER E TURTSM 02030.12.306.1002.2012 DTSTRTBUIÇÃO DE REEErÇÕES
3.3.90.30.00.00 1I1 MATERTÀI DE CONSU}TO 000191 3.3.90.30.00.00 122

DA MERENDÀ
MÀTERIAL DE C

ES

cÍ.furgul À sExrÀ - Do pàÂN@tEo:
O pagamênto será efetuado na Tesouraria do Contratante,
maneira: Pàra ocorrer no prazo de trintâ dias, contados

mêdiante processo !êgul
do pêrlodo de adirnplemen

CLIiUsuI,À sÉTna, - Do PRÂ.zo E DA wcfucIÀ:
O prazo máximo de entrega do objeto
hipóteses prêvistas no Art, 5?, § 1ô,
da emj.ssão do Pedido de Compra:
a - Entrega: Imediata.
A vigência do plesente contrato será
considerada da data de sua assi.natura

orâ contratado, que admite prorlogaÇáo
da Lej- 8.666,/93, está abaixo indicado e

nas
se rá

dêtêrminada: até o fina.l- do exercício financeiro de 2021,

cuiosgr.A orrarrÀ - DÀs oenlclçõGs Do coNTRÀ:!ÀN!!:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecirhento efetivêmente lealizado, de acordo coÍn as
respectivas cláusuIâs do presente contrâto;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários parâ o fj.el folnecimento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer ilregulâridade encontrada quanto à gualidade de produto
fornecido, exercendo a mais ampla e compfeta fiscêIização, o que não exiÍnê o Contratado dê suas
responsabilidades contratuais e legais;
d - Desigoar leplesêntantes con atribuiÇõês de Gesto! ê Eiscal deste contrato, nos termos da
norma vj.gente, especialmente para acompànhar e fiscalizar à sua êxecuÇão. !espêct ivamente,
permitida a contrataçeo de telcêiros para assistência e subsidio de informaÇôes peltinentes a
essas atribuiÇões.

crÁD$rr.À Noü - DÀs otsnrcrçõEs Do cor{rRàrlDo:
a - Executa.r devidarÍente o folnecj.mento descrito na Cláusula colrespondente do presente contlato,
dêntro dos melhores parâmet!os dê qualidade êstabêfecidos para o lamo dê atividade refacionada
ao objeto contratual, coln obselvância aos prazos êstipulados;
b - Rêsponsâbilizar-se po! todos os ônus e obrigaÇões concernêntes à legislaÇão fiscal, civiI,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assunidos, a qualquer
tÍtu1o, pelante sêus fornêcêdores ou têrceiros em razão da execuÇâo do objêto contratado;
c - Mantêl plêposto capacitado e idônêo, âcêito pelo Contratante, quando da execuÇão do contràto,
que o replesente j.nteglalmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscafizaÇáo do Contratante devendo plestar os infornes e
escf arecimentos sol.icitados;
e - Será responsáveI pelos danos causados diretanente ao Contratante ou â terceiros, dêcorreôtes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou leduzindo essa responsabi.lidade
a fj.scalizaçáo ou o aconpanhamento pelo ólgâo interessado,
f - Não cede!, transferir ou subcontlatar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumênto, sêm
o conhecimento e a devida autorizaÇão explessa do Contratante;
g - Mantêr, durante a vigência do contrato, em conpôtibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitaÇão e qualificaÇáo êxigidas no rêspêctivo proêesso licitatório,
apresentando ao contratante os documentos necessários, sempre gue solicitado.

crÁssuLÀ DÉcDa - DÀ àr,IrrRÀÇÀ'o E REscÍsão:
Egte contrato poderá ser alterado com a devida jugtificativa, unilâteral.mente pelo Contratante
ou pol acordo entre aa partes, nos casos previstos no Àrt. 65 e aerá rescindido, de pleno
direito, conforme o digposto nos Àrts, 'l'7, '18 e 79, todos da Lei 8.666193.
O Contlatado fi.ca obrigado a acêitar, nas mesmas condiÇões contratuais, os acréscimos ou
supressôes que se fizereír nas compras, até o respectivo finitê fixado no Àrt. 65, § 1'da Lei
8.666/93. Nenhun acréEcimo ou supressão pode!á excede! o linite estabeLeciclo, salvo as supressões
rêsultantês de acoldo celebrado êntrê os contratantes.

cüío§t,IÀ DÉcDa Ea!GIRÀ - DO RECEBIUENIIO:
Executado o presente contratg ê obsêrvadas as condlÇões dê adimplehênto das obrigaÇões pactuadas,
os procêdimêntos e prazos para rêcêber o seu objeto pelo ContÍatante obedecerão, conforne o
caso, às disposj.Çôes dos Àrts. '73 a'76, da rei 8.666193,

c,.Ággl,IÀ DÉclta SEGÍ,NDÀ - DÀS PETÀUDÀDTS:
A leclrsa injusta em deixar de crmprj.r ês obrigaÇões assr]midas e pleceitos legais, sujeitará o
cont.atado, garântida a prévia defesa, às seguintes penalidâdes plevistâs nos Àrts. 86 e 87, da
Lei 8.666193: â - advertência; b - multa de mora de 0,5* (zeto v1lgula cinco por cento) aplicada
sobre o valo! do contrato por dia dê atlaso na entrega, no inlcio ou na execuÇão do objeto ola
contlatado; c - multa de 10t (dez por cênto) soble o valor contratado pêl.a inexecução total ou
parcial do contlato, d - simult aneamente, quafquer das penêlidades cablveis fundamentadas na
Lei. 8,666,/93 e na Lei 70,52O/O2.

cr,ággt rÀ DÉcD,À lER@rRÀ - DÀ c(r@EllsÀÇio FrN lcEtRA:
Nos casos de evêntuais atrasos de pagarnento nos ternos deste instrLrmento, e desde que o Contlatado
não tenha concolrj.do de afguma forma para o attâso, sêrá admitida a compensação finânceira,
dêvj.da desde a data limite fixada para o pâgamento até a data corlesPondente ao efetivo Paganênto
da palcela. Os encargos morâtórios devidos em razão do atlago no pagarnento se!ão calculados com
utilização da sêguinte fórmuIa: E!í : N x VP , Í, onde: EM = encargos moratóriosi N = núrhelo de
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dias entre a data prevista para o pagamento e a do êfetivo pagarnento, vP = valor da parcela a
ser paga; e I: índicê de compênsaÇão financeira, assim apurado: I = (Tx + 100) + 365, sendo Tx
= pelcentual do ÍPCÀ-IBGE acumulado noa últi.mos doze mesea ou, na sua fâlta, un novo lndice
adotado pelo Governo Eederal que o substitua. Na hipótese do referido lndice estabelecido para
a conpensaÇáo fj.nanceira venha a ser extinto ou de qualquer foma não possê maia ser utilizado,
será adotado, ên substj.tuiçáo, o gue vier a ser detêrninado pe1à legisfação então em vigor.

(Ííg$n À DÉcDíÂ eGBrÀ - Do !oRo:
Para dirimir âs questões decolrentes deste contÍato, as paltes êIegen o Eoro da Comalca de
Itabaiana.

E, por estarem de pleno acordo, foi favrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

MogêlÍo - PB,

PELO CONTRÀTANTE
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TESTEMUNHAS

PELO CONTRÀTADO
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