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MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICo

cRrrÉRro:

MENoR pREÇo

Órgão Realizador do Cêrtame:
PREFEITUBÀ MUNICIPAL DE MOGEÍRO

Av.

4? - CENTRo . MoGEIRo _ PB.
- E-mai1: l icitacaornogeilo0uol. com, br - Te1.: (83)

PRESIDENTE JoÃo PEssoA,

CEPr 583?5-000

32661033.

Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 0LI66,5Ol/AOOI-6'7, doravante
deno!i!!.do 6iup1esaêntê ORC, torna público para conhecimênto de quantos possam intêtêssat que
fará realizar através do Pregoeiro Oficial, assessorado por sua Equipe de Apoio, sediado no
endereÇo acima. às 08:00 horas do dia 03 de Ãgosto de 2021, por meio do site
https : / /www, portaldecompraspubf icas . com. br, licitaÇâo na modalidadê Pregão no AAAAT/202]., Da
forna eletrônica, com critélio de julgamento menor preÇo por item, e o folnecimênto rêallzado
na folma parcelada; tudo de acordo com este instrumênto e em obsêrvância a Lei Eedêlal no 10.520,
de 17 de Julho dê 2002 e subsidiariamente a Lei Eederal n'8.666, de 21 de Junho dê 1993; Lei
Comp-Iernentar n" 123, de 14 de Deze[üro de 2006; Decreto federaf n" 10,024, de 20 de Setembro de
2A!9; e legislaçâo pertinente, considerâdas as â1têraçôês posteriores das referidas normas;
conforme os critérios e procedihentos a seguir definidos, almejando obter a mel-hor proposta
PATA: CONTRATAÇÂO DE EMPRESA PARA TORNECIMENTO DE GENEROS ALÍMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA
O Órgão

ESCOIÀR DESTE MUNICIPIO.

Datà de ..b€rtura da aêasão pública: O3/08/202L. Horárj,o: 08:00
Data para inicio da fase de fances: 03/OB/202L, Horár:loi 08:30
Local: https : / /www. portaldecompraspublj-cas . com. br
1.0.DO

horário de Brasília.
horário dê Brasilia.

OS,TETO

1.1.Constitui objeto da presente licitaÇão:

coNTRÀTÀÇÃo DE EMPRESA PARA EORNECIMENTO DE GENEROS

ALIMENTICIOS DESTINÀDOS À MERENDA ESCOLÀR DESTE MUNTCIPIO.

1.2.4s especificações do objeto ora licitâdo - quantitativo e condições -, êncontram-sê
devidamente dêtafhadas no correspondênte Telmo de Referência - Anexo I deste instrumento.
1.3.4 licitaÇão será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens foren de seu iDteresse.
1,4.O critérj-o de julgamento adotado será o mênor preÇo unitário do item, observadas as
exigênci-as contidas neste instrumento e seus anexos quanto às êspecificaÇôês do objêto,
1,5.A contratação acima descritâ, que sêrá processada Dos termos deste instrumento convocatório,
especificaÇões técnicas ê informaÇÕes complementares quê o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: PêIa necessidade da devida êfetivaÇão de compra para suprir demanda espêclfica -

À MERENDÀ ESCOLAR
- considerada oportuna e imprescindivel, bem como rêlevante mêdj-da de interesse
públj-co; e ainda, pela nêcessidade de desenvolvimento dê açôes continuadas para a promoÇáo de
ativldades pêrtinêntês, visando à maximizaÇão dos recursos em rel-aÇão aos objêtivos programados,
obsêlvadas as diretrizês e mêtas definidas nas fetramentas de planêiamento aprovadas.
1,6.Na referida contrataçáo será concedido tratamento diferenciado e sinplificado para as
Micloempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos limites prêvistos da Lei 123/06, Todavia, serâo
afastados os benefícios estabelêcidôs nos Arts. 47 e 48, por êstarem presêntês, isolada ou
simultaneamentê, as situaÇões previstas nos iacisos rr e I11, do Àrt. 49, todos do mesmo dipfoma
CONTRATAÇÂO DE EMPRESA PÀRÀ FORNECIMENTO DE GENEROS ALÍMENTICIOS DESTINÃDOS

DESTE MUNICIPIO

1ega1.

2.0.DÀ tl{pucNÀÇÃo Ào EDrrÀr, E Do pEDrDo DE EscrÂREcruEl(ro
2.1.InformaÇóes ou êsclarecimentos sobre êsta licitaÇão, serão plestados nos horáriôs normâis
de expediente: das 08:00 as 12:00 horas.
2,2.Qualquer pessoa - cidadáo ou licitante - poderá impugnar os telnios do Editâl deste certane,
se manifestada por êscrito e dj"rigida ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis à data fixada para
abertura da sessão públ.ica.
2.3.À respectivâ pêtiÇâo será apiesêntada da seguintê forma:
tê no
2 , 3 . 1. Plotocolizando o origina-1, nos horá.ios dê êxpediente acima indicados, exclus iv
seguinte endelêço: Àv. Presidênte João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB.

J

2.4.Caberá ao Preqoeiro, auxiliado pelos lesponsáveis pela elaboração deste Edital e dos seus
anexos, decidi! sobre a impugnaÇáo no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados da data de
lecebimênto da impugoação.
2.5.Àcolhida a impugnaÇão. sê!á definida e publicada nova data para a lealizaÇão do certamê,
2.6'os pedidos de êscfarecimentos refêrentes a este processo licitatório devêrâo se! enviados
ao Pregoeiro, até 03 (três) dj.as útêis anteliores à data designada para abertura da sessão
pública, por neio e.Ietrônico, exclusivamênte, da seguinte forma:
2.6.1,No endexeÇo: https : / /www. portaldecompraspubl icas , com. br; e
2,6.2,PeLo ê-mai1: licitacaomogel roeuol. com. br,
2.7.O Pregoeiro lesponderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 02 (dois) dias úteis,
contados da data dê rêcebimento do pedido, ê poderá requisitar subsÍdios formais aos responsáveis
pêla elaboraÇâo deste Edital e dos seus anexos.
2.8.4s respostas aos pedj-dos de esclarêcimentos serão divulgadas pêIo sistema e vincularão os

participantes e a administ raÇão.
2.9.4s impugnações e pedidos de êsclarecinentos não suspendem os prazos previstos no certame.
2.10.4 concessão de efeito suspensivo à impugnaÇão é medida excepcional ê deverá se! motivada
pelo Prêg:oêiro, nos autos do processo de ticitaÇão.

v

3,0 .DOS ELEUENIOS PÀRÀ úIC]EÀÇÃO
.Aos pêrticipaotes seráo fornêcidos os seguintes elementos que j-ntegram este Ed.ital para
tod os os fins e efeitos:
3.1 .1.ÀNEXO I - TERMO DE REEERÊNCIA _ ESPECIFÍCAÇÕES;
3.1 .2.ÀNEXO II - MODELO DE DECLÀRÀÇÃO - náo possuir no quadro societário
oRc;
3.1 .3.ANEXO ITI - MÍNUTA DO CONTRATO.
3.2 .A obtenÇáo do Edital podêrá ser feita da seguj-nte forma:
(,
3.2 ,1.,runto ao Preqoeiro: gratuitamentê; ê
qa
3.2 .2 . Pelos
ites:
www. rnogeiro. pb, gov. br/l icitacoes; wlnw.tce,pb,gov.br; https: //wwtr.porta
..MlStrbq"" ti on. b

r.

{.O.DO

SUPORTE I.EGÀI,

Esta licitaÇão reger-se-á pe.la Lei Federal n" 10.520, de 1? de'
th'ôu
402 e
subs ldiariamentê a Lej- Iedêraf n' 8.666, dê 21 d e Junho de 1993; Lei CompLementar n' 123, dê l-4
dê Dezembro de 2006; Decreto Federal n" L0,024, de 20 de Setembro de 2019; e legis 1aÇão
pêrtinente, consideradas as alteraÇõês posteriores das referidas normas i que fican fazendo
paltes j-ntegrantes dêste Edital, independente de transcriÇão.
4.1.

5.0.DO PRàZO E DOS RECURSOS ORçÀüENÍÁRÍOS
5,1.O prazo máximo para a execução do objêto ora licitado, conforme suas caracteristicas ê as
necesaidades do ORC, e que adaite plorrogaÇáo nos casos previstos pela Lei 8,666/93, está abaixo
indicâdo ê sêrá considelado â partir da âssinatura do Contratô:

Entrega: 5 (cinco) dias.
5.2,O fornecimento sêrá êxecutado de acordo com as especificaÇões definidas no corlespondente
Te4ro de Referência - Ànexo I. Na hipótese do referido termo não estabel.ecer o local para a
entrega. obselvada a demanda e oportunidade. essa será feita na sede do oRC ou em r]ma das
unidades acL'ninis t ratlvas, po! efe indicada, que conpõe a sua estlutura operaciona.L
5.3,O prazo de vigência do corrêspondente contrato sêrá determinado: até o final do exerclcio
financeiro de 202!, considerado da data dê sua assinatura.
5,4.4s dêspesas decorlentes do objeto deste celtame, correráo por conta da seguinte dotação:
Reculsos Próprios do Município dê Mogêiro: LEI MUNICÍPÀL 340/2A2A 02.030 SEC, DE EDUCAÇÃO,
CULTUÀÀ, ESP, LAZER E TURISMO A2A30.72.722.2006.2948 MÀNUTENÇ.Ã.O DÀ SEC. EDUCÀÇÀO, CULT, ESP,
I,ÀZER E TURISM 02030.12.3A6.1002,2012 DTS?RIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR OOO19O
3.3.90.30.00.00 111 MÀTERTAL DE CONSUMO 000191 3.3.90.30.AO.00 L22 MÀTERTAL DE CONSUMO
6.0.DÀS CO!|DrÇóES DE PÀA.T rCÍ PÀÇÃO
6.1,Poderão participar os intêressados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta
licitaçáo, e que estejam com credenciamento regular junto ao oRc, condiÇão para obter, mediânte

p.ocedimento regular defj-nido pelo referido órgão, rma "senha de acesso" especlfica. O
procedimênto necessário para a rêalizaÇâo do rêferido cledenciamento. também está disponivel no
enderêÇo: https: / /wm',. portaldecompraspublicas . com. br.
6.2.O licitêntê dêverá utilizar essa "sênhâ" para acêsso ao sistema eletrônico, sendo que a
simp]ês validade no prazo de viqência, oâo significa sua habifitação automática em qualquer
Prêgão, nê forma ê1etrônica. quê venha a paltj.clpar; etapa a sêr cumprida a cada certame.
6.3.À participaÇão neste certame é aberta a quaisquer interessadôs, inclusive as Mlcroempresas
e Empresas de Pegueno Porte, nos termos da legislaÇão vigentê.
6,4.Náo podêrão partj-cipar os intêressados:
6,4.1.Que nao atendam às condiÇóês deste Edital e seus anexosi
6. 4 . 2 . Estrangej.los que nâo tenham lepresêntaÇão leqal no Brasj.l com podêres expressos para
rêcêbêl citaÇão e respondêr administrativa ou iudlci-almente;
6.4.3.Que êstejam sob fafência, concurso de cledores, concordata ou em processo dê dj.ssoluÇão
ou f.iquidaÇáo;
6.4 .4,Proibidos de participar dê ficitaÇões e ceIêbrar contratos administrâtivos, na forma da
leg lslaçáo vigentei
6.4 .s.Cujo estatuto ou contrato social náo incfuir o objeto desta licitação, e
.6.Oue se ênquadlem nas vedaçôes previstas no Art' 9o, da Lei 8.666/93.
.É vedada ê participaçâo de entidades empresariai§ que estejam reunidas em consórcio.

6.6.Como condiÇão para participação no Pregão. o l"icitante deverá proceder, prel iminarmente, à
devida "qualificação" medj"ante o preenchimento, no sistema ê1etrônico, de todos os campos
necessários e obrigatórios, tais como:
6,6.1.Quê cumpre os requisitos estabêfecidos no Art. 3Ô, da Lei 1-23/06, estando, portanto, apto
a usufruir do tratamento favorecido estabelêcido nos seus Àrts. 42 a 49, sendo que:
6.6.L.1.Nos itens exclusivos para partj.cipaÇão de microêmpresas e etnpresas dê pêqueno po!tê, o
não cumprj-rnento dos requisitos do xeferido artigo impedirá a participação do licitante nos
respêctivos itens; e
6.6.1.2.Nos itens ern que a participação não for exclusiva para nicroempresas e enpresas de
pequeno porte, o não cump.irnento desses requisitos apenas produzirá o efeito de o licitante náo
ter direito ao tratamento favorecido previsto
Lei ),23/06, mesmo que ME ou EPP.
^a contidas no Edltal e seus anexo§.
6.6.2,Que está ciente e concordâ com as condiÇÕes
6,6.3,oue cumprê os rêguisitos para a habilitação definidos no Editat e que a proposta
apresentada está em conformidade com as êxigências editalícias.
6,6.4.0uê inêxistê fâto impeditivo pala sua habi.l.itação no cêrtarnê, ciente da obrigatoliedade
de declara! ocorrências posteriores.
6.6,5.Que náo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insal-ubre e não emprega
nenor de 16 anos, salvo mênor, a partir de 14 ânos, na condiÇão de aprendiz, nos termos do
artigo 7', XXXIII, da ConstituiÇão fedelal.
6.6.6.oue náo possui, em sua cadeia produtiva, êmpregado executando trabalho degladante ou
forÇado, observando o disposto nos Incisos III e IV, do À!t. 1'e no lnciso IÍI, do Àrt. 5o. da

ConstituiÇão Fêdêra.l.
6.6,?.Que os bens são produzidos por êmpresas que comproven cumprünento de reserva de carq:os
prêvista em lei para pessoa con dêficiência ou para reabilitado da Previdência Social, conforme
disposto no Art. 93. da tei federal n' 8.213, de 24 de julho de 1991, e que atendam às regras
de acessibilidade previstas na legislaÇáo.
6.6.8,Que a proposta foi êlaborada dê forma indêpendentê, nos termos da InstluÇão Nornativa nê
02. de 16 de setêmbro de 2009, da Sêcretaria de Logística e Tecno.logia da Informação do Ministério
do Planeiamento e Gestão.
6.7.4 dêclaraÇãô fal.sa rêfativa âo cumprimento dê qualquêr condiÇão sujeitará o licitante às
sanÇõês aplicáveis previstas em Lei e neste Edital.
inada
6.8.O Pregoej"ro poderá promovêr diligência, na forma do Art, 43, § 3', da T,êi I
/93,
a êscfarece! as informaÇões decfaradas, inclusive, se o licitaote é, de a
to,
(,
considelado micloernpresa ou empresa de pequeno porte.
7, O.DO

CREDENCTNIIENTO

q'
t)

\/ISTO

c-

7.1.0 cledenciament.o é o nlve1 básj-co dê cadastro no ORC, que pe
s$a do s
ão ern
r
regulaúnêntê cadastrados, acesso ao sistema e1êtrônico utilizado ê a part
Prêgão, na sua forna eletrônica, promov.ido pelo órgão, e ocorrerá pela at
pessoal. Todo o procedimento necessário para r:ealizar o credenciamênto. tarü
1Ve 1
§ E!',,no endêreÇo: https : / /www. porta.Idecomprâspublicas , com. br.
7.2,O crêdênciamênto junto ao ORC para participação destê Prêgão, implj-ca a responsabilidade do
li"citante ou de seu represêntante .Iegal e a pr:esunçáo dê sua capacidâde técnica para realizaÇáo
dâs transações inerentes ao certamê.
7.3.O licitante responsabiliza-sê exclusiva e formalmênte pelas transaÇões efetuadas em sêu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus Iâncês, inclusivê o a tos
praticados, diretamente ou por seu representante, excluida a rêsponsabilidade do prov r do
ha"
sistema eletrônico ou do ORC por eventuais danos decorrentes de uso indevido da referida
de acessô, ainda gue por terceiros.
E DOS DOCIJMENTOS DE ITÀBILITÀÇÀO
encaminharão, exclusivamentê por meio do sistema e1êtrônico utili za
concomitantemente com os docunentos de HABIfITAÇÃO exigldos Deste Edital, PROPOSTA con a
descriÇáo do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabêlecidos para abertura da
sessão pública, quando. entâo, êncerra!-sê-á automaticamentê essa etapa de envio da xefelida
8.0.DÀ

APRESENTÀÇÃO DÀ PROPOSTA

8.1.Os ficitantes

documentaçâo.

8.2.O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocolrerá por meio de "senha" de acesso ao sisterna eletrônico.
8.3.Às Microenpresas e Empresas de Pequeno Porte deve!áo êncaminhar a docrmentaÇão de
habilitaÇáo, ainda que haja alguma restriÇão dê regulalidadê fiscal e trabalhista, nos termos
do Art. 43, § 1', da Lea 123/06.
8.4.Incunüirá ao licitante aconpanhar as operaÇõês no sistema e1êtrÔnico durante a sêssáo pública
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente dâ perda de neqócios, diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitldas pefo sistema ou de sua desconexão.
8.5.Até a abertuta da sêssão púb1ica, os licitantes poderáo retirar ou substituir a ploposta ê
os doeumêntos de hâbilitação anteriormênte inselidos no sistema.
8,6.Náo sêrá estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somentê ocorrerá após a lealizaÇão dos prôcedimêntos de negociação e

julgamento da proposta.
8.7.Os documentos que compõêm a proposta e a habilitaÇáo do licitante nelhor classificado somente
sê!ão di sponibi Ii z ados pata aval"iaÇão do Prêgoeiro e para acesso público após o enceltamento do
envio de lances,
8.8,O licitante será lesponsável por todas as transaÇõês que forem êfetuadas em seu nome no
si.stema êlet!ôoico, assumindo como firmes e verdadeiras suas pxopÔstas e lances'
8.9.Todas as refetêncla de têmpo neste Editaf, no aviso e dulante a sêssão Pública obêdeceaão o
horário de BrasíIia - DE.

8,10.O licitantê poderá substituir aqueles docrmentos dê habilitaÇão. exigidos neste certame,
que constem do Sistema de Cadastramento Unificado de ['ornecedores SICAF do Governo Eederal,
apresentando, obrigatoriamente. em substj.tuição apenas aos docunentos por eIê abrangidos, a
respectiva "Declaração" de situação do folnecedor. emitida pelo referj-do sistema, em pl.ena
validade, assim considerada: a data de vencirnento do cadastro e, principalmente, a vaLidade do
documento registrado.
9. O.DO PREENCIII}'ENTO DÀ PROPOSEÀ

9.1.O licitante deverá enviar sua PROPOSIÀ mêdiantê o prêênchimênto, no sistema e1
co
todos os campos necessários e obrigatórios para o exame dê forma obj êtiva da sua
aI âde

de

exequibilidadê, tais cono i
<3
1,1.Va1or unitário do item: êxprêsso em moêda corrêntê nacionali
.Y
9 l.2.Quantidade: conforme fixada no Termo de Referência - Anexo f;
1
a VISTO C
9 1,3.Marca: se for da própria eBpresa deverá ser informado "própria".
p
5
9 2,Todas as especificaÇóes do objeto contidas na proposta vinculam o Contra
9 3.Será cotado r.rm único pxeÇo para cada iten, con a utilizaÇâo de duas casas
9 4.4 quantidâdê dê unidade a ser cotada êstá fixada no ?ermo dê Referência 9 5,A indicação de "p!ópria" em campo especifico, como por exemplo 'rmarca't, para
sld
ns
produzidos pela própria empresa, é condiÇão para a não idêntificâção do licitante.
9.6,O envio efetrônj"co da proposta corresponde à declaraÇão, por: parte do.licitaDte, que cumpre
plênamente os requisitos definidos para Habilitaçâo, bêm como de que está ciênte ê concorda com
todas as condições contidas neste Editaf e seus anexos.
9.7,No valoi proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdênciários,
trabalhistas, tributários. comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
forneclmento dos bên§.
9.8.O preço ofertado, tanto na ploposta iniciaL, quanto na etâpa de lances, sêrá dê exclusiva
rêsponsabilidade do l-j-citante, náo the assistindo o direito dê pfeitear qualquêr alteração, sob
alegaÇão de erro, omlssáo ou qualquêr outro pletexto.
9.9.Às propostas ficarâo disponiveis no sistema eletiônlco e qualquer eLeúênto qu€ polr!
id€lltificar o licj.trnta j-.aporta dêâêlassificaçio dâ proposta colrespondente, sem prejulzo das
sanÇõês prêvistas nesse Edital-.
9

1O.O.DÀ ÀBEREURA DA SESSÃO, CLÀSSrErCÀçÃO DÀS PROPOSTÀS E FORM,r,ÀÇÂO DE rÀITCES

10.1.À abertura da presente licitaÇão dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico,
na data, hor:ário ê local. indicados neste Edital.
10.2,O Pregoeiro verificará as propostas aprêsentadas, dêsclassificando desde logo aquelas que
nâo estejam em confornidade com os requisltos estabelecidos neste Edital, contenham vlcios
insanáveis ou não apresentem as especificaÇõês técnicas exigidas no Terno de Referência:
10.2.1.Tarrbém será desclasslfi-cada a proposta que identifique o licitante;
70.2.2.A desclassificaÇão sêrá sempre fundamentada e registrada no sistelna, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantês;
10,2.3.À não desclassificaçâo da proposta não impedê o sêu julgamento definitivo em sêntido
contrário, levado â êfeito na fase de âcêitaÇâo.
10.3.O sistema ordenará autonaticamêntê as propostas classificadas, sendo que somente êstas
participarão da fase de lances.
10.4.O sistema disponibi.lizará campo próplio para troca de mensagens eDtte o Pregoeiro e os

licitantês.

1O.5.Iniciada a fase competitiva, os .licitantes podêrão encaminha! Iances exclusiv
neio do sistema eletrÔnico, sendo imediatamente informados do seu recebünento e
consignado no rêgistro:
10,5.1.o lance deve!á ser ofertado pelo valor total do item.

por
d

1o

a
1O.6.Os licitantes poderão oferece! Iances sucessivos, obsêrvados o horário f.ixado para abe!
da sêssâo e as regras estabelecidas nêste Edital.
10.?.O ticitante sonente poderá oferecêr lance de valor infelj.o! ao úItimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
10.8.O intervalo minimo de diferenÇa dê valores entrê os lances, gue incidirá tanto em relação
ags lances intermediários quanto em relação ao lance que cobr.ir a meLho, oferta não develá §er
inferj"or a R§ 0,05 (cinco cêntavos).
10.9,Sêrá adotado para o envio dê lances nestê certame o modo de disputa "abêrto e fechado", em
que os licitantes aplesentarão lances públicos e sucessivos, com Iance final e fêchado.
10.10.A êtapa de lancês da sessão púb1ica terá duraÇão iniciâl- de quinze minutos. Encelrado êsse
ptazo, o sistemâ encaminhará aviso de fechamento i-mlnente dos lances, após o que transcorrêrá o
perlodo dê tenpo dê até dez mj-nutos, aleatoriamentê deterrninado, findo o qual será
automaticamentê encerlada a recepÇão dê lances.
LO.ll.Encerrado o ptazo previsto no item ântêrior, o sistema abrirá oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofêrtas com preços até dez por cênto supêriorês
àquêla possam ofeltar um l-ance final e fechado em até cinco rninuto§, o qual será sigiloso até o
encerramento dêste prazo l
10.11.1,Não havendo pelo menos três ofertas nas condiÇôês definidas nêste item, poderão os
autores dos melhôles lances subsequentês, na ordem de classificaÇão, até o máximo de t!ês,
ofêrecêr um laÂcê final ê fechado êm até cinco minutos, o qual será sigil-oso até o encerramento
destê prazo.
10.12.Após o término dog prazos estabelecidos nos itens altteriorês, o si.stema ordenará os lancês
§egundo a ordem crescente de valoies:
1O:12.1,Na ausência de lânce final e fechâdo classificado na foma estabelecida nos ltens
anteriores, haverá o reinlcio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máxj.mo de

t!ês, na ordem de classificaÇão, possam ofertêr um lance final e fechado en até cinco ninutos,
o qual será sigiloso até o encerramênto destê prazo.
10.13,Poderá o Preqoeiro, auxiliado pela Equipe de Àpoio, j ustificadanente, admitir o reinlcio
da etapa fechada, caso nênhum licitante classlfi"cado na etapa de lance fechado atender às
exiqências de habilitação.
10.14.Não serão aceitos dois ou rnais lances de mesmo vaIor. prevalecendo aquele que for lecebido
e rêgistrado em primêiro l-ugar,
10.15.Durante o transcurso da sessão pública, os licitantês sêrão informâdos, em tempo rea1, do
valor do menor lance registrado, vêdada a identificaÇão do .Iicitante.
10.16.No caso de desconexáo com o Pregoeiro, no decorxer da etapa compêtitiva do Pregão, o
sistêma e1êtrônico poderá pêrmanêcêr acêsslve1 aos licitantes pa!a a recepção dos fances.
10.17.Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoêiro persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridâs vinte e quatro
horas da comunicaÇáo do fato pe.lo Pr.egoeiro aos participantes, no sitio e.Ietrônico utilizado
para divulgaÇâo,
10.18.O crité!io de júfgamento adotado será o menor preÇo, conforme defj.ni.do neste Editaf ê seus
anêxos.

10,19.Caso o licitante não apresente lances, concorre!á com o valor dê sua proposta.
10,20.En relaÇão a itêns nâo êxêlusivos para participaÇão de nicroempresas e empresas de pequêno
porte, uma vez eDcelrada a etapa de lances, será efetivada a verificaÇão automática do porte da
entidadê empresaÍial. O sistêma identifica!á êm coluna própria as microempresas e êmpresas de
pequeno porte participantea. procedêndo à comparação com os valorês da primêira colocada, se
êsta for emprêsa de maior portê, assim como das demais classificadas. para o fim de aplicar-sê
o disposto nos Arts. 44 e 45, da Lei 123106.
10.21.Nessas condições, as propostas de micloempresas e empresas de pequêno porte que se
encontrarem na faixa de até cinco por cento acima da melhor proposta ou do melhor 1ance, serâo
consideradas empatadas com a primêira colocada.
10,22.À nel-hor c.Lassificada nos termos do item anterior terá o direito dê encaminhar umâ últi.ma
ofelta pala desernpate, obrigatoriamente em val-or inferj.or ao da primêira colocada, no prazo de
cinco minutos controfados pê1o sistema. contados apôs a comunicaÇão automática pala tanto.
10.23.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor Çlassificada desista ou não se
manlfeste no prazo estabelecido, selâo convocadas as denais licitantes nicroemprêsa e emprêsa
de pequeno porte que se encolltrem naquele j.ntervalo de cinco por cento. na ordêm dê classificaÇão,
para o exercício do mesmo direito, no prazo e§tâbelecido no item antelior.
10,24.No caso de equivalência dos valores apresentados pêlas microempresas e empresas de pequeno
po!:te que se encontrêm nos intêrva.Ios êstabê1êcidos nos itens anteliores, será realizado sortei-o
entre elas para que se identifique aquela que plj-meiro poderá apresentar melhor oferta.
10,25.Só poderá havêr enpate entre plopostas iguais, náo seguidas de lances, ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa abêrto e fêchado.
a que 1e
10.26.Havendo eventual empate entre propostas ou lances. o critério de des
previsto no Art. 3o, § 2', da Lei 8,666/93, assegurando-se a preferênci"a. s
l1,amên
bêns:
()
10.26.1. Produzidos no Pals;
-§
10.26,2,Ploduzidos por empresas brasileiras;
c:
aJ/tLâ,7 i
10.26.3.Produzidos por emplesas que invistam em pesqr-risa e no desenvolvj.ne
Pais;
vist
I
10.26.4.Produzidos por enpresas que comprovem cumprimento dê reserva dê car
ras
para pessoa com deficiência ou para rêabilitado da Previdência Sociaf e que
''iv
de acessibilidade previstas na l-egislaÇão,
10.2?.PersistiDdo o empate. â proposta vêncêdora se.á solteada pelo sistêma êl-et!ônico
as propostas ou os lances empatados.
10.28.Bncêrrada a etapa de envio de lances da sessâo públlca, o Pregoêito deverá encâmi
pelo sistema eletrônico, contrapropostê ao licitante que tenha apresentâdo o mefhor preÇo, para
que sêja obtida melhor proposta, vêdada a negociaÇão êm condições diferentes das previstas nêste

a

10,28.1.4 negociação será realj.zada por meio do sistema, podendo ser

licitantes;

acompanhada

pelos

demais

10.28.2.O Pregoei!o solicita!á ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a sua Propoltâ âtullizada, adequada ao úttirno lance ofertado e após a negrociação realizada,
acoÍnpanhada. se fox o caso, dos docr.mentos complenentares. quando necessários à confirmaÇáo
daqueles exigidos neste Edital ê já apresentados.
10.29.Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no sistema â nova data e
horário para a sua continuidade,
10.3O,Após a negocj.ação do preÇo, o Plegoeiro iniciará a fase de âceitação e julgamento da
proposta,
11. O. DÀ ÀCEITàBII.IDÀDE DÀ PROPOSTÀ I/ENCEDOR,A

11.l..Encerradâ a êtapa de negociaÇão, o Pregoej-ro examinará a proposta classificada em primêiro
lugar quanto à adequaÇão ao objêto e à compati-bi l" idadê do preço em lelaçáo ao máximo estipulado
para contrataÇão nêste certamê.
1l..2.Havendo ploposta ou lance vencedor com valor final para o respectivo item relacionado no
Anexo I - Têrmo de Refêrência - Especiflcações, na coluna código:
1l-.2.1.superior ao estiÍnado pelo oRc, o item será desconsiderado; ou
1.1,2.2.Con indlcios quê cônduzam a uma presunÇão relativa de inexequibi lidade, pelo critério
dêfinido no Art. 48, II, da Lei a.666/93t em taI situação, náo sêndo possivel a imediata
confirmaÇáo. poderá se! dada ao licitante a oportunidade de demonstra! a sua exequibilidade,

sendo-lhe facultado o prazo dê 72 (setenta e duas) horês para comprovar a viabitidade dos preÇos,
conforme parâmetros do mesmo Art. 48. II, sob pena de desconsideraÇáo do itêm.
11.3.Sa.liênta-sê que tais ocorrências não desctassificam automaticamente a proposta/ quando for
o caso, apenas o item eorrespondente,

11 , 4 .0ua1quer inte!essado poderá requerer que se realizeÍn diligências
para aferir a
exequibj.lidadê e a legalidade das propostas, devendo apresentêr as plovas ou os indlci.os que
fundamentam a suspeita.
11.5.N4 hipótese de nêcessidade de suspensão da sêssão pública para a rea]i-zaÇão de dj.Iigências,
com vistâs âo sanealneDto das propostâs, a sessão púb1ica somênte poderá se! reinicj.ada mêdiante
aviso prévio no sistema comr no mlnimo, vinte e quatro holas de antecêdência, e a oco!!ência
sêrá registrada en ata,
11,6.O Prêgoeiro poderá convocar o .Iicitantê parâ ênviar documento digital complementar, po!
meio do sistema, no prazo de 02 (duas) hoxas consecutivos, sob pena de náo aceitaçâo da proposta:
11.6.1.É facultado ao Prêgoeiro prorrogâr o prazo estabelecido, a partir de solicitaçáo
fundamentada fêita tanbén no sistema pelo lic.itante, antes dê flndo o prazo.
11.6.2.Dentre os documentos passÍveis de solicitaÇáo pefo Pregoêiro, destacam os quê contenham
as caracterlsticas do produto ofertado, tais como marca, modelo, fabricante e procedência,
êncaminhados por mei-o do sistema eletrônico, ou, quando indicado pelo P!êgoêiro/ por outro meio
eletrônico, sem prejulzo do 5eu ulterio! envio pelo sistema eletrônico, sob pena de náo aceitaÇâo
da proposta.
11.7.Se a proposta ou lance vencedor for dêsclassificâdo, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequentê, e, assim sucessivanente, na ordem dê classificaÇão.
11,8.O Plegoeiro poderá encaminhar, por mêio do sistêma eletrônico. contraproposta ao licitante
quê apresentou o lance mais vantajoso, para que seja obtido melhor preÇo, vedada a negociaÇão
em condiçõês divelsas das previstas nestê Editali
11.8.1.Tanbén nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
podêrá negociar com o respêctivo licitante para que seja obtido preço melhor;
11.8.2,4 negociaÇâo será realizada por meio do sistema, podendo aer acompanhada pelos demais
Iicitantes.
11.9.Nos itens nâo exclusivos para a participaÇão de Ínlcroempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que â propo§ta não for aceita, e antês de o Pregoeiro passar à subsequêntê, havêrá nova
verificaÇão/ pelo sj.stema, da eventuaf ocorrência do empatê ficto, plevisto nos Arts. 44 e 45,
da Lei 123/06, seguindo-se a disciplina antes estabelecj-da. se for o caso.
11.10,Havêndo necessidade, o Plegoeiro suspenderá a sessão, informando no sistema a nova data e
horário para a sua continuidade.
11.11.Encerrada a análise quanto à aceitaÇâo dâ proposta, o Pregoê.iro verificará a habilitaÇáo
do licitante, observado o disposto neste Edital.

12. O.DÀ raÀBr LrrÀçÃo

n
12.1.Ressalvado o disposto no item 8.10, os lj.citantes deverão encaml
este
Edital, a doclrmêntação rêIacionada nos itens a seguir, para fins de HÀBÍ
(
a'
L2 .2 . possol ,lunÍo:cl:
VISTO
.J
12.2 ,1.Prova de inscliÇáo no Cadastro Nacionaf de Pessoa Jurldica - CNPJ aí
\
relati
,2.Prova dê inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou nuni
do .l icitante, perti.nente ao seu lano de atividade e compatÍvef com o obje
SE
12 .2 ,3.Ato constitutj.vo, estatuto ou contrato social êm vigor, dêvidament
Êq
tos
tratando de sôciedâdês comêrciais, e, no caso de soci edades por aÇões, acompanh
de eIêiÇão de seus ad.'ninistiadores. TnscriÇâo do ato constitutivo, no caso de socj-edadês civis,
acompanhada de prova de dirêtoria êm êxercicio. Decreto de autoiizaÇáo, e!0 se tratando de emprêsa
ou sociêdadê êstrangeira em funcionamênto no País, ê ato dê regist!o ou autorizaÇão para
funcionamento expedido pelo órgâo competente, quando a at.ividade assim o exigir. Rêgj-stro
comercj"al, no caso de empresa indj-vidua.l. Certificado da Condiçâo de Microempreendedor
Indj.vidual, em se tratando de MEI. Os rêferidos documentos deveráo estar acompanhados de todag
as alterações ou da consolidaÇão respectiva,
12.2.4.BalanÇo patrimonial e dernonstraçõe6 contábeis do ú1tj-mo exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, com indicaçâo das páginas correspondentes do livro diário em que
o mesmo se encontra, bem como apresentaÇão dos competentes termos de abertura e encerramento,
assinados por profissional habilitado e devidamente rêgistrados na junta comerciaL cornpetente,
vedada a sua substituiÇão por balancetês ou balanços provisórios. Tratando-se dê empresa
constitulda há menos de um ano, ou aquela que ainda náo tenha realizado o fêchamento do seu
primei-ro ano de existência no prazo legal, pôderá apresêntat o Balaço de Abertura assinado Por
profissional habilitado e dêvidamêntê registrado na junta comercial competente. Não sê apfica
ao microêmpreendedor individuâ1.
12 . 2 . 5 . Reglrlaridade para com a Eazênda Federal - Cêrtidão Negativa de Débitos Relativos aos
Tributos Federais e à Dívida Ati.va da União.
12,2.6.Certidôês negativas das Fazendâs Estaduat e Municipal da sede do licitantê. ou outro
equivalente, na formâ da lei.
12 . 2 . 7 . ComprovaÇão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de ServiÇo - FGTS,
apresentando o respectivo Cêrtificado de Regularidade fornecida pê14 Caixa Econômica Federaf.
)-2,2.8,Ptova de inexistência de débitos inadimplj-dos perante a Justiça do Trabalho, medlante a
apresentação dê Celtidáo Nêgêtiva de Débitos Trabalhistas CNDT, nos têrmos do Tltulo VII-À da
consol"idaÇão das Lej.s do Trabalho, aprovada pê1o Decreto-Lei no 5.452, de 1'de naio dê 1943.
12.2,9.Declaração atêstando que o licitantê náo possui em seu quadro societário, servidor público
da ativa do ORc ou dê qualquer entidadê a e1e vinculada, conformê modelo - Anexo ÍÍ.

12.2'10.Cextidáo negativa de falência ou concoldata expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prêvista parâ âbertura das propôstas.
12'2.11'Consultâ Consolidada de Pessoa Jurídica expêdida pefo Tribunal de Contas da União, no
máxirno 30 (t!inta) dias da data prevista para abertura das propostas, no êndereço eletrônico:
w'rw. tcu,gov, b!.
12 . 2 , 12 ' ComprovaÇão de capacidade de dêsempenho antêrior satisfatório,
de atividade igual ou
assemeLhada ao objeto da IicitaÇâo, feitâ através dê atestado fornecido por pessoa jurÍàica de
direj-to público ou privado.
12.3.À ex.istência dê r:estriÇâo relativamente à rêgularidade fiscal e trabalhista não inpede quê
o licitante qualj-ficado como Íricroempresa ou empresa de pequeno porte seja decl-arado vencedor,
uma vez que atenda a todas as denais exigências destê Edital:
12'3.1.À dêc.laraÇão do vencêdor acontêcêrá no momênto imediatamentê postêliot à fase dê
habilitaÇâo.
12.4.À comprovaçáo de legularidade fiscal ê trabalhista das microemprêsas e empresas de pequeno
pottê somênte será exigida para êfeito de assinatura do contrato, observando-se o seguinte
procedimento i
12.4.1.4s microempresas e enpresas dê pequeno portê, por ocasião da participaÇáo nêstâ .l-icitação,
deverão apresentar todà a doclmentação exigridâ para comprovaÇão de regularidade fiscâl e
trabalhista, dentre os doc\rmentos enumerados neste iostrumento para efeito dê habilitaÇão, mesr0o
que esta àprêsenEe aLguma restrição;
12.4,2.Havendo alguma restliÇão na comprovação da regrularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial coxlesponderá ao momento em que

o licitantê for declarado vencedor, prorrogáve1 por igual período, a critério do ORC, parâ a
legularização da documentaçáo. pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
celtidões nêgativas ou positivas com efeito de cêrtidão negativa;
L2.4,3,A não rêgularizaÇáo da documentação, no prazo âcima previsto, ünplicará decâdência do
direito à contratação, sen prejulzo das sanções previstas no Art. 81, da Lei 8.666,/93, sendo
facultado ao ORC convocar os licitantes remanescêntes, ôa orden de classificação, para assinatura
do contrato, ou revogar a licitaÇào;
12.4.4.Se, na orden de classificaÇão, seguir-se outrê microempresa ou êmpresa de pequeno porte
com alguma rêstriÇâo na documentaÇão fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para
xequlari zação.
12.5.Havendo a necessidade de ênvio de documentos de habilitaÇáo complêmentares, necessá!ios à
confirmaÇão daqueles exigidos neste Edital ê já aprêsêntados, o licitante será convocado a
encami.nhá-Ios, etn fornato digital, via sistema. no prazo dê 2 (duas) hoÍas. sob pena de
inabilitaÇão:
12.5.1.Somente have!á a necessidade dê comprovaçâo do prêênchimento dê requlsitos, media!1te
apresentaÇão dos documentos origj.nais "não digitais", quando houver alguma dúvida em relação à
intêgridadê do documento digital.
12.6.Náo seráo acej.tos documentos de habilitaçáo com indicaÇão de CNPJ/CPP diferentês, salvo
aquêfes lêgalmente permitidos:
12.6,1.Se o licitante for a matliz, todos os doclu[entos devêrão estar em nome da matriz, e se o
Iicitante for a filial., todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles quê,
pela p!ôpria natureza, comprovadanente, forem emitidos somente êm nome da matriz.
72.1 ,Serâ inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitaÇáo, seja por náo apresentar
qualquer dos docu&entos exj.gidos ou apresenta-los êm dêsacordo com o estabelecido nestê Edital,
12.8.No caso de inabilitação. haverá nova verificaÇão, pelo sistena, da eventual ocorrência do
empatê ficto, plevisto nos Alts. 44 e 45, da Leí L23/06t sêguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitaçâo da proposta subsequente,
12.9.os documentos necessários à habilitação deve.ão ser organizados na ordêm dêscrita neste
instrumento, precedj.dos por lndice correspondênte, apresentados por qualquer processo de côpia
autenticada por cartório cgmpetente ou pelo Pregoeiro ou memblo da Equipe de Apoio ou publicação
eÍn óxgão da imprensa ofj.cial. Estando perfeitamente Iegívêis, sêm conter bolróes, !asuras,
êrnêndas ou entlelinhas e dentro do prazo de validade. Por ser apênas uma formalidade que visa
facilitar os trabalhos, a ausência do referido Índicê não inabilitará o Licitantei
12,9.1.Quando o documento for obtido via lnternet sua legalidadê será complovada no endereço
êletrônico nele indicadoi
1-2.9.2.Podetâ ser utifizada, a critérj.o do Pregoêiro. a documentaÇão cadastral de fornecedor,
constante dos arquivos do ORC, pala comprovação da autenticidadê dê êfêmêntos apresentados pelo
licitante,
an a data e
12.10.Havendo Decessidade, o Pregoeiro suspenderá a sêssáo, lnformando no s1
horáÍio para a sua contlnuidade,
i\tante
12,11.Constatâdo o atendimento às exigências dê habilitaÇâo flxadas
sêrá declaradô vencêdor,
o'
J
a§

13.O.DO

ENCÀ}.{INIIÀ!,IEN[O DÀ PROPOSEÀ VANCEDORA

ü

STO

C:

\

er
Ã
13.1.À proposta final do licj-tantê declarado vencêdor - ProPoa
reg oe 1r
s 1s tema
prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitaÇão
encaminhada
êlêtrônico, e devêrá
us Ànêxos,
13.1.1.Ser êl-abolada em consonância com as especificaÇões constântes dês ri'ÊA\ c
e, qua ndo for
redigida êm l-lngua portuguesa e impressa em ulna via em papêl timbrado do p
o caso, sem êmendas, rasurasT entrelinhas ou rêssalvas; suas folhas rubticâdâs ê a últj-ma datada
e assinada pelo licitânte ou seu rêprêsentante 1êgraL, com indicaçâo: do valor globaI da proposta;
do prazo dê entrega; das condiçóes de pagamento; e da sua validâde;

13.1.2.Conte! a indicaÇáo do banco, número da conta e aqência do licitante vencedor, para fins

de pagamento;

13.1.3.Estar adequada ao último lance ofertado e a negociação realizada, acompanhada. dos
solicitados, quando nêcessários à confirmaÇáo daqueles
exigidos neste Edital e já apresentados.
13.2,será cotado r]m único preÇo para cada item. com a utilizaçâo de duas casas decimais, sendo
que, nesse úItimo caso, a indicaçâo êm contrário está sujeita a cor!êçâo, obseÍvando-se aos
docr.mentos complementarês evêntualmênte

seguintes critérios:
13.2.1.Falta de dlgitos: sêrão acrêscidos zeros;
13.2.2.Excesso de digitos: sendo o primeiro dlgito êxcedente meno. que cinco. todo o excesso
será suprimido, caso contrário havexá o aaledondamento do dlgito anterio! para mais e os demais
itens excedentes suprimidos.
13,3.Os preÇos deve.ão se. expressos em moeda corrente nacional, o preço unitálj"o e o total em
algarj-smos e o valor global da proposta em afgarismos e por extenso:
13,3.1.Existindo discrepância entre o prêço unitário e total, resultado da multj.plicação do
pleço unitário pela quantidade, o preÇo unitário prevalecerá;
13.3.2.No caso de divexgência entre o vafor numérico e o expresso por extenso, prêvalecerá o
valor expresso por extenso;
13,3.3.Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para rxn mesmo produto/
prevalecerá o dê menor valor,
13,4.À proposta obêdecêrá aos têrmos dêstê Edital e seus Anexo§, não sendo considerada aquela
que nâo corresponda às especificaÇóes ali contidaa ou que estabeleÇa vinculo à proposta de outro

licitante.
13.5.À oferta deverá ser firme ê precisa, limitadar rigorosamêntê, ao objêto destê Edital,

sem

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condiÇão que induza o julgamento a mais de um
!esultado.
13.6,No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, êncargos previdenciários.
trabalhistas, tlibutários, comerciais ê quaisquer outros que incidam direta ou indiretaÍnente no
fornecimento dos bêns.
13.?,4 proposta final deverá ser documentadâ nos autos e será lêvada êm consideraÇão no decorre!
da execuçáo do contrato e aplicação de eventua.l sanÇáo ao Contratado:
13.?.1,Íodas as especificaÇóes do objeto contidas na proposta vinculam o contratado,
lementares
13.8.Às propostas que contenham a dêscrição do objêto, o valo! e os documentos c
estarão disponlveis na intêrnet, após a honologaÇáo.
13.9.O prazo dê validade da proposta nâo sêrá inferior a 60 (s essenta) dias,
de seu encaminhamento.
'0
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1{.0.DOg RECTTRSOS
a)
S O
14.l,Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizaÇão fiscal ê trâbi
ôr
cedido o
qualificada como mj-croemprêsa ou êmpresa de pequeno porte, sê for o caso, ser
de 30 (trinta) ninutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de
em
motivada, isto é, indicando contra quâis decisões pretende lecorrêr ê por q 3 r;*?9à
campo próplio do sistema.
14.2.Havendo quem se manifeste. caberá ao Pregoeilo velificar â têmpêstividade e a existência
de motivaÇão da intenÇão de recorler, para decidir se adnite ou náo o recurso, fundamentadamente i
14.2,1.Nessê momento o Pregoêj.ro nâo adentrará no mérito rêcursa1. mas apenas verlficará as
cond-iÇões de adnissibilidade do recurso;
14.2.2,A falta de manifestação motivada do Iicitantê quanto à j-ntenÇão dê recorrer importará a
decadência desse di.reito;
14.2.3.Una vez admitido o xecurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias
para apresêntar as razóes, pêlo sistema êlêt!ônico. ficando os derais licitantês, desde 1ogo,
intimados para. querendo, apresentarem contrarlazões também pelo sistêma elet!ônico, em outros
três dias, que comeÇarão a contar do térnino do prazo do recorrêntê, sendo-1hês assegurada vista
inediata dos eIêmentos indispensáveis à dêfesa de seus interesses.
14.3.O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetiveis dê aproveitanento'
14.4.Os autos do processo permanecerão com vj.sta franqueada aos interessados, no endeleÇo
constante nêste Edital.

15.0.DÀ RE.AAERII'RÀ DÀ SESSÃO PÚBLICà
15.1,4 sessão púb1ica poderá ser reabeltai
15.1,1,Nês hipôtêses de provimento de recurso que leve à anulaÇão de atos antêrj-ores à realizaÇão
da sêssão púbLica prêcedente ou êm que sêja anulada a própIia 6essão pública, situação em que
serão repetidos os atos anulados e os que delê depeDdam;
15.1,2,Ouando houver etro na aceitaÇào do preço melhor classificado ou quando o licitante
decLarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou náo conprovar
a regulalizaÇão fisca.l e trabalhista, nos termos do Àrt' 43, §1', da Lei 123/06' Nessas hipóteses'
se!áo adotados os procedimêntos imediatamênte postêrj.ores ao êncêrralnento da êtapa de l-ances'
15.2.Todos os ficitantês remanêscêntes devêrão se! convocados para acompanhal a sêssâo reaberta:
15.2.1,À convocação se dará por mêio do sistema el-et!Ônico (chat) ou ê-mai1. de acordo con a
fasê do procedimento licitatório;
15.2.2.A convocaÇão feita por e-mail dar-sê-á de acordo com os dados contidos no cadast! igita I
do ORC, sêndo lesponsabilidadê do licitante mantêr seus dados cadâstrais atualizados.
16. o. DÀ ÀD,JrJDrcÀçÂo
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16.1.0 objeto da licitação será adjudicado ao licitante declaradq vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso não haja j"nterposj.ção de rêcurso, ou pela autoridade superior do ORC, após a legular decisão
dos reculsos apresentados.
16.2.Àpós a fase lecursa1, constatada a legularidade dos êtos praticados, a autolj.dade supêrior
do ORC homologará o procedirnento licitatório.
17.0.DO CO![[B,ATO
17.1.Após a homologação pefa autoridade superior do oRc. o adjudicêtário selá convocado parâ,
dêntro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data dê rêcêbimento da notifj.caçáo, assinar
o respêctivo contlato, elaborado ern conformidadê com as modalidades pêrmitidas peLa Lêj- 8.666/93,
podendo o mesmo sofrer alteraÇões nos termos definj-dos pefa rêferida norrôa:
17.1.1.O prazo de convocaÇão poderá sêr prorrogado urla vez, por igual perlodo, quando solicitado
pêla parte durante o seu transcurso ê desdê que ocolra r0otivo justificado aceito pela
Àdminist!aÇão;
17.1.2.Não atendendo à convocaÇão para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de
validade de sua proposta. o licj.tantê perdêrá todos os direitos que porventura tenha obtido como
vencedo! da lj"cltação;
17.1.3.Na assinatura do contrato será exlqida a comprovaÇáo das condiçôes dê habilitaÇão
consignadas nestê Edltal, que dêverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do referido

contrato;
17.1.4.Caso o ficitante primeiro colocado, após convocação, nâo comparecer, não comploval as
condiçóes de habilitaÇão consignadâs nestê EditaI ou se recusar a assinar o contrato, sem
prejuízo da apl.icaÇáo das sançôes previstas neste instrumento e das dêmais cominaÇõês legais
cabÍvej-s a esse licitante, é facultado à ÀdministraÇão convocar os licitantes remanescentes,
reapeitada a olden de classificaÇâo ê sucêssivamentê, para, após a comprovaÇão dos requisitos
para habilitaÇáo. analisada a proposta e eventuais documentos compfementares e. feita a
negociaçáo, assinar o contrato.
17.2,O contrato que eventualnente venha â sêr assinado pêIo licitânte vêncêdor, poderá ser
unilateralmênte pelo Contratante ou por acordo entre as
al-terado com a devida justificativa,
partês, nos casos previstos no Ãrt, 65 ê será rescindido, de pleno direito. conforme o disposto
nos Àrts. '7'7 | 78 e ?9/ todos da Lei 8.666/93; e rêafizado na forma de fornecimento palcelada.
17.3,O Contratado fica obrigado a acêitar, nas neslnas condiÇôes contratuais. os acréscimos ou
a Lêi
supressões quê sê fizerem nas conpras, até o rêspectivo linite fj.xado no Art. 65,
s supre CS
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o linite estabê1ecido, sa l
!esultantes de acordo cêlebrado entre os contratantes.
\,
qt
18. O.DO REÀJUSTÀMEI(IO
,:]
18.1,os preÇos contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
VISTO
05
18.2.Dentro do prazo de vigência do contra to e mediante solicitaÇào do Con t
verlf
poderão sofrer leajuste após o interregno d e um ano/ na mesrna proporÇâo da va
no IPCA-ÍBGE acumulado, tonando-se por ba se o mês de âpresêntação da resp
êxclusivamente para as obrigaÇõês iniciadas e concluidas após a ocorrência da an
a parE 1r
18.3,Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interrêqno mínimo de um ano será conta
dos efeitos flnanceiros do ú1timo reaiustê.
18.4.No caso de atraso ou náo divulgação do índicê de reajustamento, o Contratante pagÍará ao
Contratado a importância calculada pela últimâ variaÇáo conhecida, liquidando a diferença
Fica o Contratado ob!lgado a
correspoodente tâo Logo seja divulgado o indice definitivo.
aprêsentar menória de cálculo lefe!ênte ao reajustamento de preços do valor remanescente. sempre
que este ocorler,
18.5,Nas aferiÇôês finais, o lndicê utilizado pala reajustê será, obligatoriamente, o definltivo.
18.6.Caso o lndice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qual.que! forna não
possa mais se! utilizado, será adotado, êm substituiÇão, o que wiel â ser determinado pe.Ia
legisfação então em vigor.
18,?.Na ausência de prêvisão ]egal quanto ao indice substituto, a§ partes elegerão novo Índice
oficial, para teajustamento do preço do valor têmanêscênte, poI mêio de termo aditivo.
18.8.O reajustê poderá ser reaLizado por apostilamento.
COr.{PROI/ÀÇÁO DE EXsCrrçÃO E RECEBDTEIITO DO OB'fETO
19.1.Executada a presente contrataçáo e observadas as condiçõês de adimplemento das o bri gaÇôê s
pactuadas. os procedinentos e prazos para rêceber o seu objeto pelo oRc obedeceráo, c onfortne o
caso, às disposiÇôês dos Àrts' '73 a'76, da Lei 8'666/93.
19,2,Sê!áo designados pelo oRc representantes com atribuiÇôes de Gestor e Eiscal do r espêctivo
contrato, nos ternos da noma vigente, êspecialmentê para acompanhar e fiscalizal a sua x u çã o,
çôes
respectivamente, perlnitida a contratação dê terceiros para assistência e subsldio de in
pertinentes a essas atribuiçôes.

19.O.DÀ

2O.O.DÀS OBRrGÀçôES DO CONTRATÀ$IE E DO COI(rRÀ1ÀDO
20. 1.. ObrigaÇões do Contratante:

2O.1,1,Efetuar o pagamento relativo ao obietô contratado êfetivamênte realizado, dê acor do com
as cláusul-as do respectlvo contrato ou outros instrumentos hábeis;
20 . 1 . 2 . ploporcionar ao conttatado todos os mêios necessários para a fiel exêcução do obj eto da
presênte contrataçáo, nos terÍnos do correspondênte instrumênto de aiuste;
o Contratado sobre qualquer irregularidadê encontrada quanto à qualida de dos
20.t.:.llotifi.u!
produtos ou serviÇos, exercendo a mai6 ampla e completa fiscalizaÇão, o que não exime o Cont ratado
de suas responsabitidades pactuadas ê preceitos legaisi
2O,1.4.Outras ob!igações eStabeleCidas ê telacionadas na Minuta do contrato - ÀnêxÔ IÍI.

20.2. ObriqaÇÕes do Contratado:

20.2.1.Responsabiliza!-se por todos os ônus ê obrigações concernentes à lêgislaÇão fiscal,
civiI, tributária ê trabalhista, bem como por todas as despêsas e compromiasos assr.midos, a
qualquer títu1o, perante seus fornêcêdores ou teiceiros em razâo da êxêcuÇão do objeto
contratado;
20.2.2,substituir, axcando com as despesas decorrêntes, os matêriâis ou serviÇos que ap!esentêrem
defeitos, alteraÇões, imperfeiÇõês ou qualsquer irregufaridadês discrêpantês às exigências do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somêntê após o recebimento ou pagamento;
20.2.3.Não transfêrir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇâo, salvo mediante
prévia e expressa autorizaÇão do Contrêtantê;
20,2.4.Manter, durante a vigência do contratô ou outrôs instrumeotos hábeis, em conpatj.bi l idade
com as obrigaÇões assumidas, todas as condiçõês de habilitâÇâo e qualificaçáo exigidas no
rêspectivo processo licitatório,
conforme o caso. apresentando ao Contratantê os docunentos
nêcessários, sempre quê solicitado;
20,2.5.Emitir Nota Eiscal correspondênte à sede ou filial- da êmprêsa que efetivamente participou
do certame e consequenternente apresentou a documentaÇão êxigida na fase de habilitaÇão;
20.2.6.Executar todas as ôbrigaÇôes assumidas sempre com observância a mêlhor técnica vigêntê,
enquadrêndo-sê, rigorosamentê, dentro dos preceitos legais, no.mas e especificações técnicas
correspôndentes i
20.2.?,Outras obrigaÇôês estabelecidas e rêlacionadâs na Minuta do Contrato - Ane
21- O.DO PÀGÀMEITIO

21.1. o pagamento será realizado mêdiante processo regular e em observânc
procedimentos adotados pêIo ORC. da seguinte mâneira: Para ocorrer no prazo
contados do periodo de adimplemento.
21.2.o desemlcol-so máximo do período, não se!á superior ao valor do respectivo a
acordo corn o cronogxama aprovado, quando for o ca§o, e sempre en confo
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disponibilidade de recursos financêiros.
21.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidaÇão qualquer obrigêção
financeira que the for imposta, em virtudê de pênafidade ou inadimplência. a qual podêrá sêr
compensada com o pagamento pendente, sem quê isso gêre direito a acréscimo dê quâfquer natureza.
21,4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamênto nos termos destê instnmento, ê desdê que o
Contratado não tenha concorrido dê alguma forma para o atraso, será admitida a compensaÇão
flnancelr:a, devida desdê a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efêtivo paqamento da parcela. Os encar:gos moratórios dêvidos em razão do atraso no paganento
serão calculados com utilizaÇâo da seguinte fórmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos
moratórios; N = númelo de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcêla a ser paga; ê I = indicê dê compensaÇão financeira, assim apurado: r =
(TX + 100) + 365, sendo TX : pêrcentua.I do IPCÀ-IBGE acr.mulado nos últimos dozê neses ou, na
sua fa1ta, um novo lndice adotado pelo Governo Eêderaf que o substilua, Na hipótese do rêferido
indice estabê1êcido para a compensaÇão financeira venha a sêr extinto ou dê qualquêr forma Dão
possa mais ser utilizado, sêrá adotado, em 6ubstituiçâo, o que vier a ser determinâdo pê14
legislação então em vigor.
22. O.DÀS SÀNÇõES ÀDMÍNr STRÀTrVÀS

22.7.Quem, convocado dêntro do prazo dê validade da sua proposta, nâo celebrar o contrato,
deixar de entrêgar ou apresêntar documentaÇão falsa êxigida para o certâmê, ênsejar o
rêtardamento da execução de seu objeto, nâo mêntiver a proposta, falhâr ou fraudar nâ êxecuÇão
do contrato, comportar-se de nodo inidôneo, declarar informações falsas ou comêter fraude fiscal,
garantido o direito à âmp1a defesa, ficârá impedido de licitar e contratar com a União, Estados,
Distrito Fedêral ou Municípios ê, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado dê
Fornecêdores SICAF do coverno !'ederal ê dê sistemas semêlhantes maotidos por Estados, Distrito
Fedêral ou Muoicipios, pelo prazo dê até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas prêvistas
nestê Edital e das demais cominaÇõês 1êqais.
22.2.A rec\sa lnjusta em dêixê! de cumprir as obrigaÇôês assumidas e p]:êcêitos legais, sujeitará
o Contratado, garantida a préviê defesa, às seguintes penalidadês previstas nos Àrts. 86 e 87,
da Lêi 8.666/93: a - advertência; b - nulta de mora de 0,59 (zero vlrgufa cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na êxêcução do
obieto ora contratado; c - multa de 10t (dez por cento) sobre o vafor contratado pela inexêcuÇão
total ou parcial do contrato; d - simultaneamentê, qualquer das penalidadês cabíveis
fuôdamentadas na Leí 8.666/93 e na Lei 7A.520/02.
22.3.5e a valor da multa ou indenização dêvida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
após a comunicação ao Côntratado, será automaticamênte descontado da primêiiâ parcela do
pagamento a que o contratado vier a fazer jus, acrêscido de juÍos moratórios de 1E (um poI
cento) ao mês, ou. quando foi o caso, cobrado judicialmênte.
22.4.Ap6s â aplicação dê quaisquêr das penâlidades prêvistas, rêalizar-se-á cômunicaÇão escrita
ao Contratado, e publicado na imprênsa oficlaf, excluídas as penal-idades de advêÍtência{ multa
de r0ora quando for o caso, constando o fundarnento Iegal da puniçáo, informando ainda q\e \ fato
será registrado e publicado no cadastro colrespondênte.
\ \ ',\.ii
23 . O . DÀS DTSPOSTÇõES eERATS
\r,§
-'\i
23,1.Da sêssão púb1ica do Pregáo divulgar:-se-á Ata no sistema êfêtrônico.
23.2.Não havêndo expediênte ou ocorrendo qualquer fato superveniênte que impêÇa a lealizaÇão do
certamê na data marcada, a sessão será automaticamêote transfêrida para o primeiro dia útil

,>,

subsequente, no mesmo horário anteriormente êstabelecido, desde que não haja comunicaÇão êm
contrá!io, pelo Preqoeiro.
23,3.Todas as referências de tempo no Edital, nos seus Anexos, no aviso e durante a sessáo
púb1ica observarão o horário de Brasllia - DE.
23.4,No julgahento das propostas e da habilitaÇáo, o Plegoeiro podêrá sanal erros ou falhas que
não afterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamêntado, registrado êm Ata ê acesslvel a todos, atrj"buindo-lhes validade e êficácia para
fins de hâbilitaÇão e classificaÇào.
23.5.À. homologaÇâo do resultado desta Lj.citação não implicará dirêito à contrataÇâo.
23.6.Às normas disciplinadoras da licitaÇáo serão sempre .interprêtadas em favor da ampl-iaçáo da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o intelease do ORC, o princÍpio da
isonomia, a finalidade e a seguranÇa da contrataÇão.
23.7.os licitantês assumem todos os custos de prêparação e aprêsentaÇão de suas propostas e o
ORC não será, em nenhun caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
rêsul-tado do processo licitatório.
23.8.Para todos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecj-dos nestê Edital ê sêus Ànexos,
excluir-se-á o dia do inlcio e incluir-se-á o do vencimento, só se inlciam e vencem os prazos
êm dias de expediente no ORC.
23.9.O desatendimento de exigências fomais não essênciais nâo importará o afastanento do
licitante, desde que seja posslvel. o aproveitamênto do ato. obsêrvâdos oa princÍpios da j.sonomia
ê do intêrêsse públ ico.
23.10.8m caso de diverqência entre disposições do Edital ê dê sêus Ànexos ou demais peças que
conpôem o processo, plevalece!á as do Edital.
23.11,Decai!á do direito de irnpugnar perante o oRC nos ternos do prêsentê instrumento, aquele
que, tendo-o aceitado sem objeÇáo, venha a aplesentar, depois do julgamento, falhas ou
irregularidades que o viciaxar0 hipótese en que ta1 conunicado nâo terá efeito de recurso.
23,72,A6 dúvidas surgidas após a apresentaÇão das propostas e os casos onj.ssos neste ioatrumeoto,
ficarão única ê exclusivamênte sujeitos a intêrprêtaçâo do Prêgoêiro, sendo facul-tada ao nesmo
ou a autoridade supelio! do oRC, en quaLquer fase da licitação, a promoção de diligência, na
forma do Art. 43, §3', da Lêi 8.666/93, destinada a êsclalecer ou a complêmentar a instruÇáo do

proce
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Edital ê

sêus Ànêxos também estâo disponibilizâdos na lntegxa no endereço eLetrônico:
icas. com. br; ê podêrão sêr lidos, ê quando fo! o caso obtidos,
mediante processo .eqular e observados os procedi.mentos definidos pê1o ORC, no endêreço: Àv.
Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, l}os horários normais de expêdiente: das
08:00 as 12:00 horas; mesmo endereço e horário nos quais os autos do plocesso adEinistrativo
pernanecerão con vista franqueada aos interessados.
23.14,Pêra dirimir êventuais controvérsias decorrentes deste certame, êxcluido qualqu er outro,
o foro competente é o da Comarca de Itabaiana Estado da Pa raíba.

23,13.O
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREFEITURÀ MTJNICIPÀI DE MOGEIRO
col.{rssÃo PERMÀNENTE DE LrCrTÀÇÂO

ÀI{EXO

I

1.0.DO

.>,

.,O IVô

PRrcÂo E,,E"RôN!CO No OOOOTiI2021

TERMO DE REEERÊNCIÀ

-

ESPECIFICAÇÔES

OB,IETO

1.1.Constitui objeto desta licitação:

CONTRATAÇÃo

DE

EMPRESA PÀRÀ FoRNECIMENTo

ALIMENTICIOS DESTINÀDOS À MERENDA ESCOTAR DESTE MUNICIPIO.

DE

GENEROS

2.0.DÀ JUSIIFICÀÍIVA
2.1.4 contrataÇão acima descrita, que sêrá processada nos termos dêstê lnstrumento convocatório,
especificações técnicas e informações comp.lêmentârês que o acompanham/ quando for o caso,
justifi.ca-se: Pela necessidadê da devida efetivaÇão dê compra para suprir demanda específica CONTBÀTÀÇÃO DE EMPRESÀ PAIA FORNECIMENTO DE GENEROS ÀLIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLÀR
DESTE MUNfCIPIO - considelada oportuna e imprescindivel, ben cono relevante nedida de interesse
público; ê aj-nda, pê1a necessidade de desenvolvimênto de aÇÕes continuadas parâ a promoÇâo de
atividades pertinentes, visando à maximizaÇáo dos reculsos em relação aos objetivos programados,
obselvadas as diretrizes e mêtas definidas nês ferrâmentas de planejamento aprovadas,
2,2.Às carâcteristicas e especificaçôês do objêto orâ licitado sãol
CODIGO
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UNfDÀ.DE

Àçúcar triturado de cor
enbalados êm saco de
Com padrão de qualidade, com prazo minimo d€
ipolietileno, de 1KG cada."4.r".',q"HY.dadês,
valldâde 1(um âno) a contar da data da entreqa. Aptesentar 2 anostras na
]Ilenor embalagem oliginal devidamente identificada com rótuIo, contendo todas
as informaçõês do produtô de acoldo com a legislação vigente. À amostra
deverá se! correspondentê ao produto entreguê. _...
Àrroz parbolizado, polido, tipo 1, êm fardos de 30 KG contendo 06 (seis)
:UNDades de 1KG cada. Enüafados em sacos de polietileno transparente. Prazo
de validade 06(seis) meses. Aprêsentar 2 amostras na menor e[üa]agem
.fllnimo
'ori"ginal devj.daroente ideÂtificada, com rótufo, contendo todas as informaçôes
do produto de acordo com à legisfação vigentê. A arostra deverá ser
correspond,ent-e ao produto entregue, -.
llacarrão espaguete com ovos, massa seca de fariDha de triqo com ovos,
tembâfados em sâcos dê pofietlleno, trânsparente de 5009 cada. Plazo mlnimo
de vaLidade de 1ano, Àpresentar 2 amostras na menor e[üalagem original
clevidamentê identificada, com rótulo, contendo todâs as informâÇôes do
produto de acoldo com a legislaÇão vigente. À amostra deverá ser
:correspondeote ao pfoduto enlregue,
:ófeo de soja cootendo gooml cada. Prazo mlnimo de validade de 02 (dois anos).
âpresêntar 2 amostras na menor embalêgem originaf devidamente identificada,
'com rótLrlo, contendo todas as informâçÕes do produto de acordo com a
leqislàção vigente. À amostra deverá ser correspondente ao produto entrêgue.
Sa.I refinado iodàdo em pacotês de 1 KG cada, prazo mlnimo de validade de 01
,ano apresênta! 2 amostras na menor eflüa1âqem originaf devidamente
iidentificadâ, com rótulo, contendo todas as infornações do produto de acordo
lcom a legislaÇão vigente, À amostra dêverá ser corrêspondente âo produto
vinagre de 150 mI fermentado acético e álcool e vinho branco, em garrafà.
Pràzo mlnimo de validade de 02 (dois anos). Àpresentar 2 amosEras na menor
enbâlâgem original devidamente rdentificada, com rótufo, contendo todas as
.informaÇões do produto de acordo com a IegisfaÇão vigente. A anostla deverá
lsêr,-correspondênte ao,produto entregue.
'Earinha de mandioca tipo comum, erüalagêm c/1KG.
Eer'lào carloquinha ext;a rrpo l, eíüdlàgem c/IKC.
Eeijão preto extrâ tipo 1, êmbalagem c/1KG
Fer jão Macassà.r, eflúàIaqeÍr c/1KG
I'-arj-nha de trigo, saf, ferro, ácido,,. enüala.'g,em c/1 KG.
Biscoito cream cracker, em caixas dê pâpefáo com embalagens de 5009. Prazo
de validade mínimo 1 ano. Àp!esentâr duas amostras na meno! embalagem
original contendo todâs as informações do produto. À amostra deverá ser igual
ao produto que se!á enrreguê.
Extrdro de Lomale, sjmples, sem consêrvantes, em copo de vioro de 260 g cada,
Àcondicionados em caixas contendo 24 UNDadês. Prâzo de validade mínimo 1
.ano. Àpresentar duas arôstras na menor erobalagem orj.ginal contendo todas as
'informaÇões do produto. À âmostra deverá ser iqual ao produto que será
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Flocos de Milho pré cozido enliquecido com ácido fó1ico ê fêiro em embaLagem
.não violada ê resistentes. À eIIüa]-agêm deverá contêr todas as informações
:sobre o produto, inclusive sobre sua procedência. informâÇôes nutricionais,
número do fote, val-idade mlnima de 6 meses à partir da data da entrega. PCT
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PCT

21600

UND

14400

com 5009,

ProteÍna dê sola sâbor carne texturizada,

15

embaLada en saco

5009 em cada embalagem. validade minima 1 ano.

pfástico, contendo

:!êite em pó integral conteodo carboidratos, proteinas, golduras fibra
:alimentar, cálcio, fêrro e sódio, Iimbalagens plásti.cas de 250g. Prazo de o
nalidade nlnimo 1ano. Aplesêntar duas amostras oâ menor embalagem original a-'
:contendo todas as InformaÇôes do produto. À amostrâ deverá sêr igual a
iroduto que será entregue.
lcarne de charque, carne desidratada em conserva, enüalagens com 5 XG
Val.idàde 60 dias. Contendo o cârinbo do sif.

76
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VISTO

:Co1orâu, dêve ser constituldo de matéria primâ de boa qualidade e apresentar
.aspecto, cor, cheiro e sabor, caracterÍstico do produto. No máximo 10t de
,sal, de acordo com as normas vigentes. Va.Iidade de 6 meses a 1ano, com o
:registro da data de vafidade oo !ótü.Io. Pac con 1009.

)

C
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c irvó

Caldo de gafinha ou carne, constituído basicamente de carne de galinha ou Cartêla
caine bovina dêsidratadâ, liofilizado saf, amido de milho, goldu!ê vegetaf,
c/
condimentos, podendo conter corantes apresentando se matéria te!rosa, larvas

19

e cletritos, em embalagem metalizada, termo soldáve1, resistênte e atóxj.ca
com validade de 12 meses, Peso aproximado de 609.
Condimento nisto, deve ser constituido de matéria prima de boa qualidade e
iapresentar aspector cor, che.iro e sabor, caracte!ist.ico do produto. Validade
;de 6 meses a 1âno, com o registro da data de validade no rótu1o? pacote com

2A

50

UND
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UND

2000

UND

8000

UND

8000

UND

25oO

UND

8000

:1009.

rnilho, não contém glúten, erüalagem c/500g.
siscoitó raaria: rárintr_a ae triqà, àÇúcar, qordura "edetà1, hidrogenaaa, arniao

hrÍLido de

27
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'de mlfho ê sâ1. Contém: arona artificiaf
parâ biscoito tlpo Maiia e
:estabilizante lecitina de soja, contem glúten. Embalagen plástica com 4009.
acafé moido, erüatagem c/250g.
Doce de goiaba/bdnana c/600g, polpa de ÍruLas oJ rruràs trilurddás e àÇúcar.
Margàrinà vegetàI ;m ó1eo vêgetà1, I rquido e h:"dro;enado, agua, saI (lt, ,
leite em pódesnatado ou soro de Ieite em pó estabilizado, enbalaqem c/500q.
:EraDgo sem pescoÇo, sem niúdo, congelado e sem tempero. Apre§entando peso
médio de 3 a 4 KG. O fornecedor deverá apresentar o comprovante de inspeÇão
:da vigiLância sânitária LocâI.
Àchocolatado em pó virdrlinddo compos.ição mrnima de 509 cle cdcdü em pó,
lecitioa de sojâ e estabilizante. validade mÍnima de seís meses a partir da
data de entrega. EÍüaLagens de 2009. A embalagem devêrá conter todos os dados
de rdent i ficàção, procedéncia.
Suco concentràdo sdbor câlu e/ou gorêba, em enüalagem de vidro contendo 5O0ml
,cada, Àcoodicionâdos êm caixas dê papelão, contendo 12 Unidades. Prazo nÍnirno
de validade 2 anos, Àpaesentar duas ãnostras da menos embalagem, contendo
todas as infolmaÇões do produto e data de vafidâde.
Pofpa de frutas sefecionâda ê livre de contamlnação. A enbalaqem de 1xG
deve contêr a val,idade de no mínimo 6 neses a 1ano, com os rêgistros
obrj.qatórj.os do órqão competente. Deve!á sel transportado em caixas de
isopor. Sab,o,res: cajá, maracujá, acerofa, goiaba e caiu.
Bebida Láctea sabor morango: Contém leite pasteurizado desnatado, soro de
leite, açúcar, preparo de molango (aÇúcar, água, polpa de morango seÍl
semente, arnido, aroma idêntico ao natuaaf de morango, espêrsântâcâlragena,
vermelho, azarrubina, consêrvante, Sorbato de Potássio,
.corante artificial
'acidulante. Ácido Cítrico, gordura vegetal, amido nodificado, espelssante
I,gelatina,e cârragena) e-_-fe rment o_-I-ácte o . Enbalagem pIástica com 1 11tro.
Àrroz BraDco T-ipo 1, Subqrupo Polido, Clâsse l,ongo Fino. Produto com
qualidade e sabol trâdicionaf. ? Polido Naturalmente a água (waterPolisch).
2 e 5 KG (plástico de
.? Não utiliza neohum aditivo quimico. Pacote
'pofietileno) Capa fardo, pLástico de pelietil.eno. validadê dê 12 meses
armazenado em ambiente seco e areiado.
i4âssa dê Aveia em Elocos Finos 2OOg: Ingredientes: aveia laminada em flocôs
finos. ÀLÉRGICOS: CONTÉM AVEIA. PODÉ CONTER TRIGO, CENTEIO. CEVADÂ. AUÊNDOÀ,
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À.T4ENDOIM, CÀSTÀNHÀ

DE CAJÚ/ CÀSTÀNHÀ DOPAú, ÀVELÀ, MÀCÀDÂ.MIÀ, NOZ,
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PECÃ,

PISTÀCHE, PINOU, CÀSTÀNItÀS E SOJA. CONTÉM GLÚTEN. FONTE dE fibTAS* EONTE dE

''

magnêsio.

Miih; ae llúquza 5OOg ou canjrca de milho sào grãos ou pedaços de grãos dê
]Ilj,lho (zeamays L.) que apresentam ausência parcial ou total do gérmeD, em
presenÇa dê escarificação ríecânica ou manual de sge rtrlinação ) . o produto
deverá estar de acoldo com a legislaÇão v.igente, êspecialmente à Portaria n'
lA9, de 24 de fevereiro de 1989 do Ministério da Agricultura.
Bandêja de Ovo de galinha con 30 unidades, deverá ser de coloraÇáo branca,
itamanho médio, com â casca limPa, integrâ (sem rachaduras) e sem deformaçâo.
iDeve atender as legislaÇões em vigor especlalmente a DECRETo n' 56 585 de 20
de lurho de 1965 Publicado D.a.u de 22/0t/!965,
afho*,
Tempêro pronto p/carnê e frango 609: Ingredientes: saf, colorlfico,
cebola', orégano*, safsa*, louro*, condimentos preparados de alho e de
icebofa, realÇaclôres de sabor gfutamato monossódÍco, inosinatodissódico e
:guanllatodissódico. ALÉRGTcos: contém derivados de soja. Pode conter trigo,
ler!e, cevàoa e ovo. Contém glúten.
Ca!ne bovina resÍriada coxáo mo.Le C/Osso
Calne bovina resfriada coxão mole s/osso
Carne bovina nordá resfri.dd erüàIagens conLendo 5009
(
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Peito de frango resfriâdo enüalagem contendo 1XG
Sobrecoxa de frango resfriada enüalagem contendo

43

Cereal Infantif enüafagem contendo-.2309
Mistura à Base de Àmido de Milho para o Preparo de Mingau sabo! Tladicionâf
a base dos ingredrentesi Àmiclo, âçúcar, vitaminas (4, 81, 83, B6, 812, C e
ácido fó1ico) e Illinerais (fe!ro e z-inco), antiumectanEe fosfato tricálcico,
aromâtizantê e corante urucumr acondrcionado em erâbalagem dê no minimo 200g,
Sârdinha em fata erüafagem contendol2sg

:41
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KG
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1000
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1KG

3.0.DÀs oBRrcÀÇóps oo coNTRÀrÀNts

3.1.Efetuar o pagamento rêlativo ao objeto contratado efetivamente rêaIizado, de acordo con as
cláusulas do respectivo contrato ou outros instr:umentos hábeis,
3. 2 . Proporcionar ao Cootratado todos os mêios necêssários para a fiel execuçáo do objêto da
presente contrataÇáo, nos ternos do correspondente instrumento de ajuste.
3.3.Notificar o Contratado sobre quâ.lquêr irrêgufaridade encontrada quanto à q ual
os
produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscal.ização, o quê nâo êxime
ontrat
de suas responsabilidades pactuadas e prêceitos legais.
3.4.Outras obriqaÇóes estabelêcidas e refacionadas na M.inuta do Contrato - Anex
4.
4

O.DÀS OBRTGÀçõES DO CONTRÀTÀDO

a)

.1.RêsponsabÍlizar-se por todos os ônus ê obrigaÇõês concelnentes à legislaçáo

t ributária e trabalhista, bem como por todas as dêspesas e compromissos assLrmi
t 1tir1o, peraante seus fornecedores ou terceiros em razâo da execuÇão do objêto con

VISTO
tvl

a

qua

f

4 .2.Substituir,
arcaôdo com as dêspêsas dêcorrentês, os matêriais ou serviços que
defeitos, alteraÇóes, imperfeiÇões ou quaisquer irregularidades di-screpantês às exi gên
dô
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados sonente após o lecebimento ou pagamento.
4.3,Nâo trânsferir a outrêm, no todo ou em partê, o objêto da contrataÇão, salvo mediante p!évia
e expressa autorização do Contratantê.
4.4.Mante!, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilj-dade
eom as obrigrações assumidasr todas âs condiçôes dê habilitaÇão ê qualiflcaÇâo exigidas no
respectivo processo licitatório,
conforme o caao, apreaentando ao Contratante os documentos
necêssários, sêmprê que solicitado.
4.s.EÍniti! Nota Eisca.I colrêspondente à sêdê ou filia] da emprêsê que efetivamente participou
do certame e consequentemente apresentou a documentaÇão exigida na fase de habilitaçáo,
4.6.Executar todas as obrigaÇôes assumidas semprê com observância a melhor técnica vigênte,
enquadrando-se, rigorosamênte, dentro dos preceitos legaj-s, normas e especificações técnicas

correspondentes .
4,7.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Ànexo III.
5.0.DO

PA,ÀZO

E Dà VÍCEiICrÀ

5.1,o prazo máximo de entrega do objeto da contrataÇâo, quê âdaite prorrogação nas condições e
hipóteses plevistas no Art. 5?, § 1". da Ler 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado
da assinatula do Contratô:
Entrega: 5 (cinco) dias.
5.2,4 vigência do respectivo contrato será determinada: até o final do ê).êrcicio flnânceiro de
2021, considerado da data dê sua assinatu!â.
6.0 .DO RE À.rUSTÀ!|ÍE!ÍTO
6.7 .Os preços contratados são fixos e irreajustávêis no prazo de um ano.
6.2 .Dentro do prazo de vigência do contrato e medj-ante solicitaçâo do Contratado, os pxeÇos
poderão sofrêr !êajuste após o intêrregno de um ano, na mêsma proporÇão da variaÇão vêrificada
no IPCÀ-IBGE acumu.Iado, tomando-se por base o mês de apresentação da rêspectiva proposta,
êxclusivamente para as obrigaÇôes iniciadas e concluídâs âpós a ocolrêncla da ânualidade.
6.3.Nos rêajustes subsequêntes ao primeiio, o intêrrêgno mloimo de üm ano sêrá contado a partir
dos êfeitos financeiros do últino reajuste,
6.4.No caso dê atraso ou não divul-gaçáo do índicê de reajustamento, o Contratante pagârá ao
Contratado a importância calculada pê1a última variaÇão conhêcida, liquidando a diferenÇa

correspondente tão logo sêja dlvulgado o lndice defi-nj.tlvo. Eica o Contratado obrigado a
apresêntar memória de cá1cufo referente ao reajustamênto de preçoa do valor rêmanescente, sernple
que este ocorle!.
6.5.Nas aferiçóes finais, o índice utilizado pa.a reajuste será, obligatolj.amente, o definitivo.
6.6.Caso o lndice estabelêcido parâ reajustamento venha a ser êxtinto ou de qualquer forma não
possa nais sê! utilizado, será adotado, em substituiÇão, o quê vier a ser determinâdo pela
Iêgislaçáo entâo êm vigo!,
6.?.Na ausência de previsão 1ega1 quanto âo lndice substituto, as partes elegeráo novo indice
oficial, para reajustamento do preço do valor rêmanesceDte, Por mêio de termo aditivo.
6.8-O reajuste poderá ser reafizado por aposti-Iamento.
7. O.DO PÀGAIIIE!ÍIO

?.1.O pagamento será realizado mediante plocesso !êgular e êm observância às normas e
proêêdimentos adôtados pelo ORC, da sêguinte hânêira: Para ôcor!ê! no prazo de trinta dias,
contâdos do período de adimplenento.
N
?.2.o desembolso rnáxirno do período, não será supelior ao valor do re§pectivo adinpl nlo, dê
acordo com o clonogr.Ima aplovado, quando fo! o ca9o, ê semPre em conformidade
disponibilidadê de recuisos financeiros.

c:

7.3,Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidâÇáo qualquer obrigaÇão
financêirâ quê fhê for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser
compensada com o pagamênto pêndente, sem que isso gere dirêito a ac!éscino dê qualquêr natllreza.

8.0.DÀ COÀ{PROVÀçã.O DE EXICUçÃO E RECEBIMEIITO DO OBJETO
B.1.Exêcutada a presente contrataÇáo e obselvadas as condiÇões de adimplemento das obrigaÇôes
pactuadas, os procedimentos ê prazos para rêcêber o sêu ôbjeto pelo ORC obedece rão
caso, às disposiçõês dos Àrts. 13 a 16, da Lei 8.666l93.
g.O.DOS PROCEDn@IúTO§ DE FrSCÀrrZÀÇÁO E GEBENCIÀI'íENIO

9,1.Serão designados pel-o Contratantê reprêsentantes con atribuiçÔes de Ge
contrato, nos ternos da norma vigente, especialmênte para acompanhar e flscaliza
respêctivamêntê, pêrinitida a contrataÇão de telceilos para assistência e subsld
a essas atribuições.
10. O,DÀS SÀNÇõES ÀDMTNTSTRÀTrVÀS

\,
OC

su

pertineo
.J6 'rvd

10.1,Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entlegar ou apresentar documentaÇáo falsa exiqida pala o cêrtame, ensejar o
rêtardamênto da exêcução dê seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou frauda! na execução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar informaÇôes falsas ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito à ampla defesa, ficará irnpedido de licita! e contratar com a União, Estados,
Distrito Eedêral ou Municlpios e, será descredenciado do sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores SICÀF do Governo Eederal e de sistemas semeLhantes nantldos por Estados, Distrito
Fêderal ou Munj.cipios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sêm prejulzo das multâs previstas
nêstê Edital ê das dêmâis cominaçõês legais,
10.2.4 recusa injusta em deixar dê c\rmprir as obrigaÇôes assumidas e preceitos 1egai.s, sujeitará
o Contratado. galantida a p!évia defesa, às sequintes penaLidades prevj-stas nos Arts. 86 e 87.
da Lei 8,666,/93: a - advertêocia; b - multa de mora de 0,5t (ze!o v1lgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso nâ êntrêga, no inlcio ou na execuçâo do
objeto ola contratadoi c - mulia dê 10S (dez por ceoto) sobre o valor contratado pel-a inexecuÇão
total ou pa.cial do contrato; d - sj.nultanearnente, quaLquer das penalidades cablveis
fundêmentadas na Lêi 8,666,/93 e na Lei 10,520/02,
10,3.se o valo! da muLta ou indenizaçâo dêvida não for recolhido no prazo de 15 (qulnze) dias
após a comunicaçâo ao Contratado, se!á automaticamente descontado da primêira parcela do
pagamento a que o Contratado vier â fazer jus, acrescido de julos moratôlios de 1t (um por
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente,
10,4.Após a aplicaÇão dê quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á conunicaÇão escrlta
ao Contratado, e publicado na irnprensa oficiêI, êxcluidas as penalidades de advertêncla e mul.ta
de mora quando for o caso, constando o fundamento legaL da punj.ção, informando ainda que o fato
será registrado e publicado no cadastro correapondente.
11. O.DÀ COMPENSÀçÀO F:NAITCEIRÀ

11.1.Nôs casos de evêntuais atrasos de pagamênto nos termos deste inst mento, e desde quê o
Contratado não tênha concorrido de al-grma forma pâra o atlaso, será admitida a compensaçáo
financeira, dev-ida dêsde a data ]irÂite fixada pala o pãgamento até a data correspondente ao
efetivo paqamento da parcêIa. Os encargos morâtórios devidos em razào do atlaso no pagamento
sêrâo cafculados com utilizaÇão da sêguinte fórmula: EM = N x vP x I, onde: EM = encaÍgos
moratôrios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagômento;
vp = valor da parcela a sêr pâga; e 1= indice de compensaÇão financeira, assim apurado: I =
(TX + 1OO) + 365, sendo TX = percentual do ÍPCA-IBGE acumul-ado nos últj-mos doze mêses ou, na
sua falta, um novo lndice adotado pelo Governo Eederal que o substitua. Na hipótese do referido
indicê êstabelecido para a conpensação fj-nanceira venha a se! extinto ou de qualquêr forma oáo
pos§a mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vj.e! a ser determinado pela
1êgis1ação então êm vigor.
12.0.DO TODELO DE

PROPOSTÀ

12.1.É partê integrante deste Têrmo de Refêrência o modelo de proposta correspondentê, podendo

o licitante utifiza-lo

'fi^",., ,9,

como

refelência - Anexo 01'

À,0,.^.

'l-,,f^
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ESTÀDO Dà PÀXÀÍBÀ
PREFEITUB,A MUNICIPÀI DE MOGEIRO

COMIssÀo
À}IEXO 01 ÀO TERMO DE REFEFJNCIÀ

PE

I\;

RI{ÀNEMTE DE LIcITÀÇÀo

PROPOSTÀ

PREGÃO ELETRÔNICO NO OOOOT/2021

PROPOSTÀ
REEEREIf,PE: pRrcÃO ET.ETRôNrCO

No OOOO?/2021

PREFEITUBÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

-

OBJETO: CONTRATÃÇÃO DE EMPRESÀ

PA!.

PB.

TORNECÍMENTo DE GENERoS A],IMENTICIoS DEsTINÀDos

À

MERENDÀ

ESCOLÃR DESTE MUNICIPIO.
PROPONENTE

:

CNPJ:

Prezados Senhores,
Nos termos da licitaÇâo en
cóDrco

D

3

'4

}ARCÀ/}íoDElo

I SCRI}ÍINÀÇÃO

úcàr trituradô dê côr clara,
j idades, ê(üalados em
saco

po Lieti-Ieno,

2

eplglafe, apresentamos proposta conforme abaixo:
sem
de

de 1 XG cada. c om padr:ão de
qualidade, com plàzo mínimo de valldade
1(r.rm ano) a contar da data da êntrega.
Àplesentar 2 amostras na menor e[üa]agem
.original. devldamente ldentifj.cada com
trótulo, contendo todas as infolmaÇÕes do
produlo de acordo com a ]egislaÇão
vigênte.
À
amostrâ deverá
sêr
corlespondente ao produto enllegue.
Ârroz parbolizado, polido, tipo 1, êm
'fardos de 30 KG contendo 06 (seis) UNDades
'de 1 XG cada. E(üalados em sacos de
pofieti-Ieno transparente. Prazo minimo de
validade 06(sêis) mesês. Àpresentâr 2
amostras na menor embalagen origj-naI
com rótufo,
idevidamente identificada,
lconteodo todas as informaÇõês do produto
ide acordo com a legislaÇão vigente. A
.amost!a deverá ser correspondente ao
Produto entl_êguê.
lt!Íacar!ão espaguete com ovos, massa seca
de farj-nha de trigo com ovos, erüàlados
tlansparente de
iem sacos dê polietileno,
:5009 cada. Prâzo alnino de vâfidade de 1
'ano. Àpresentar 2 amostras na menor
devidamente
enbafagem
originaf
identificada, com rótülo, contendo todas
.as informaÇões do produto dê âcoido com a
tfegistaÇão vigênte. A amostra deverá ser
correspondente âo ploduto entregue.
oIêo de soja contendo gOOmI cada. Prà20
minimo de validade de 02 ldois anos).
Àpresen!ar 2 amôslras na menor embalagem
:original devidamente identificada, com
irótu1o, contendo todas as inÍormâÇôes do
'produto de acordo com a legislaÇão
sêr
A
amostra deverá
vigente.
correspondente ao produto entregue.
S aI refinâdo iodado em pâcoles de 1XG
lc ada, plazo mlnimo de validâde de 01 ano
aapresentar 2 amostrâs na mênor e[üa]ageÍl
origiDal devidamente i.dentif-icada, cottl
rótulo, contendo todas as informaçõês do
produto de acordo com a legisfaÇáo
sêr
vigente.
A
amostra dêverá
correspondênte ao Produto êntrêgue.

UNI.DÀDE

QUÀNIIDÀDE PRECO UNIT

KG

14600

KG

14600

PREÇO TOTÀI

14600

UND

8000

KG

7300

(

J

vinagre de 750 mI fermentado acético e
álcooI e vinho branco, em gar:rafa. Prazo
minimo de validade de 02 (dois ãnos).
Apresentar 2 amostras na menor embalagem
original devidamente identificada, com
rótu1o, contendo todas as j.nformaÇôes do
produto de acordo com a ]egj,s]açáo
vigente.
À
amostra deverá
ser
correspondentê ao produto entregue.
farinha de mandioca tipo comrxn, embalagelr

6

,1

c/7KG.

I

feijão

carioquinha

embâ Lagem

ão Macassâr, enüa1âqêm c/

10
11

7,

c/1KG.

1KG

Extrato

L3

de

tomate, sinples,

sem

conservantes, en copo de vldlo de 260 g,
cada, Àcondicionâdos êm caixâs contendo
24 uNDades. Plazo de validade mlnimo 1
ano. Apresentar duas ânostrâs na mênor
embalagem originaf contendo todas as
informaÇões do produto. À âmostra deverá.

.

C)

a.

o

ser- iguaf ao produ!o.',qu,e_.s_erá entregue
Elocos cle Milho pré coz-ido enriquecido
com ácido fólico e ferrô em enüalagem não
vj.oladâ e rêsistentes. À ernbalagem deverá
contêr todas as informâçõês sobre o
produto, inclusivê soble sua procedência,
informaÇões nutricionais, número do lote.
vafidade ninima de 6 meses a pa!tir da
dâtâ da entrega. PcT com 5009.
Protêina de soja sabor carne textulizada/
enüâIada em saco plástico, contendo 5009'

KG

500

KG

Eoool

KG
KG

800
200
500

UND

8000

UND

12AA

PCT

21600

UND

14400

Validade minimà 1 ano.
lntegral
contendo
Leite
em pó
ca!boidratos, p!oteinas, gordurâs fibra
fe!ro
e sódio.
al.imentar, cálcio,
Enüalaqens pIásticas de 2509. Prazo de
vâlidade mínino 1 ano. Àpresentar duas
amostras na mênor emlcafagem original
contendo todas as InformaÇões do produto
A amostra deverá ser igual ao produto que
será entregue.
carne de charquê, carne desidratada en
conserva, embâfagens con 5 KG. Validade.
60 dias. Contendo o carimbo do sif.
Colorau, deve sêr cons!i tuldo de m.Lêrià
prima de boa qualidadê e apresentar
sabor,
cheiro
e
cot,
aspecto,
caracteristico do Produto. No máxino 10*
de saI, de acoÍdo com as nolmas vigentes.
val,idade dê 6 meses a 1 ano, com o
legistro da data de validade no rótu1o'.

UND

14400

em cada embafagêm.

16

1?

18

XG

PCT

s000

14500

Pac com 100q-.

19

caldo de galinha ou câlne, constituldo'
basicamênEe de câ!oe de galrnhà ou carne
saI,
bovina desidratada, liofilizado
amido de mifho, gorclura vegetal,
condimentos, Podendo conter corantes:
àpresenLdndo se mêLéria !errosa, larvas e
dêtritos, em embalâqêm metalizada, termo,
'soldáve1, resistente e atóxica con!
validade de 12 meses Peso aProxihâdo de;

Cartê14

50

c/

6og.

2A

27

Condiftento nristo, deve sel constituÍdo de

matériâ prima de boa qua.Ij-dade ê
apresentar asPecto, cor, cheilo e sabor,
caracterlstico do produto. validade de 6
meses a 1 ano, com o registro da data de
validade no rótulo, pacote com 1009.
Ànido de mj"Iho, não contém glúten,
_enbalagem c/5009.

22

;Biscoi.to Maria: tr'ârinha de trigo, açúcar,i
ordurâ vegetâf, hlorooendd., onloo de

I STo
'1

I

KG

Earinha de trigo, sal, fe!ro, ácido,
enüalagem c/1 KG.
Biscoito cream cracker, ên câ
papelão com enüalagens de 5009.
validade mÍnimo 1 ano. Apresentar duas'
amostras na menor er(üalagen or]g]nal
contendo todas as informaÇôes do produto.
À amostra dêverá ser iguaf ao produto que
será entregue.

12

15

t.ipo

7300

c/1KG.

Eeijão preto extra tipo 1, enüalaqem

9

74

extla

UND

UND

3000

UND

2000

UND

I

OOO,

Yó

>.

23
24

25

26

2',7

para
milho e sal. Contémi aroma artificial
biscoito tipo Maria e estabilizante
Iêcitinâ
dê sojâ,
contem g]útên.
Enúalagem p]áslica com 4009.
Café moldo, erüalagem c/2509.
:Doce de goiaba/banana c/6009, polpa de
frutâs ou frutas trlturadas e aÇúcâr
Margarina vegetal em óleo vegetal i
fíquido e hidrogênado, água, saf (3t),
'feite em pó desnatado ou soro de feite em
pó estabilizad o, enüalagen c/5009
Erango sem pescoçor sem miúdo, congelado
e sem tempero. Àpresentando peso médio de
3 a 4 Kc. o fornecedor deverá apresentar
o comprovante cle inspeção da vigilância
sanitária local.
ÀchocoLatado en pó vita[Linado composição
mlnima de 50t de câcau em pó, ]ecitina de
soja e estabilizante. validade mínima de
'seis meses a partir da data de entrega.
.EnüaLagens de 2009, À embalagem deverá
,conter todos os dados de identificaÇão,

UND

8000
2504

UND

8000

UND

10000

KG

V STO

7:

I

1200

UND

i

proce-dênciâ.

28

'suco concentrado sabor caju e/ou goiaba,

UND

300 0:

KG

'7500

Lt

2500

IG

8000

UND

1000

PCT

2000

eÍüalagem de vldro contendo 500mI cada.
Acondicionados em caixas dê papefão,
em

29

3o

31

contendo 12 Unidades. Prazo ninimo dê
validade 2 ânos. Àpresentar duas amostras
da menos embalagem, contendo todas âs
informaÇôes do produlo e data de validade.
Polpa de frutas sel,ecionada e livre de
contaminação. À enúalagên de 1 KG deve
coÊter a validâde de no flúnimo 6 meses a
1 âno, com os registros obrigatórios do
órgão compêtente. Deverá ser transportado
êm caixas de isôpor. sabores : caj á,
maracu.já, acerola, goiaba e c"ju.
Bebida Láctea sabo! moranqo: Contém feite
pasteurizado desnatado, soro de .Ieite,
açúcar, pleparo dê norango (aÇúcar, águâ,
polpa dê morânqo sem semente, arlldo, aroma
de morango,
idêntico
ao natuÍâl
e spels ant acar !ageDa, corantê artificial
conservante,
vermelho,
azarrubina,
sorbato de Potássio, acidutantê. Ácido
gordura
arnido
vegetal,
Cítrico,
modificado, esperssante (gêfat.ina e
.caraagena) e fermento 1ácteo. EÍüalagen
plástica com 1 litro.
Àrroz Branco Tipo 1, Subgrupo Polido,
C lasse Longo Eino, Produto com qualidade.
? Po1ido:
sabo!
tladicionaf
Naturalnente â águâ (víaterPolisch). ? Não
lutiliza nênhum aditivo qulÍrico. Pacote
2 e 5 KG (p1ástico de polietileno) Capa
fardo, p1ástico de pe.l.ietiieno. vafidade
de t2 meses armazenado em êJnblente seco ê
arej ado.

32

de Àveia em Ftocos Finos 2009:
rngrêdientes: àveia laminada êm Ílocos
finos. ALÉRGICOS: CONTÉM ÀVEIÀ. PODE

Massa

CONTER

TRIGO. CENTT,IO. CEVADA,

ÀMÉNDOA,

AMENDOÍ},I, CÀSTAN}1À DE
.CASTANHÀ DOPÀRÁ,

ÀVELÀ, MACADÂMÍA,

CAJU,
NOZ,

E SOJÀ'
ronte de fi.bias* Fonte de

PECÀ, P]STÀCHE, PINOUI CASTANI1AS
coNTÉM GLÚTEN.

magnésio.

33

l4

Milho dê Munguzá 5009 ou cal]iica de nilho
são grãos ou pedaços de grãos de milho
(zeamays r. ) que apresentam ausêDcia
parcial ou total do gérmen, em preseDçô
de escari-ficaÇão mecânica
(dêsgerminaÇâo) . O procluto deverá estar
dê acordo com a fegislaÇáo vigente,
.especiafmente a Portaria n' 109, de 24 de
,fêwêreiro de 1989 do Ministério da
Agr icul Eurd .
'Bandejâ dê ovo de gafinha com 30 unidades,
deverá sêr de coloraÇão blanca, tâmanho
1impa, integra (sell1
dêfornaÇão. Deve
rachaduras )
em vigor
legislações
especialmente a DECRETo n' 56.585 de 20

\
BDJ

350

,l

J]
§)l

julho de 1965 Pubficado

D.o.U

2/0't / 1965.

35

3l
38

39
40

empero pronto p/carne e frango 609:
gredrentes: sal, colorifico,
alho*,

ebola*,
orêganol, salsa*,
lourol,
ondinentos paepâraalos dê alho
ebofa, realçadores de sabor glutamat
ssódico.
inosinatodis sódico
ilatodlssódico.
ALÉRGrCoS :
Cont
erivados dê soja. Pode conter tligo,
eite, cevada e ovo. Contém gfúteô.
arne bovinâ resfriada coxão mofe C/Osso
arne bovina rêsfriada coxão mofe S/osso
arne bovina noÍda aesfriada embâ1âqens

KG

25O0,

KG

2

KG

2"7

eÍüal.ag

KG

2000

obrecoxa de frango resfriada embalag

KG

100

UND
UND

100
300

UND

1460

ontendo

500

ontendo

1XG

Peito dê frango resfriâdo
ontendo

4L
42

l0

PCT

1KG

ereàI Infantil embâIagen contendo 2309
stura à Base de Àmido de Milho pâra
reparo de Mingau sabor Tradicional â basê

os

óoo:
00'

ingredientes: Àmido,

âçúcar,

itaminas (4, 81, 83. 86, 872, c e áci
ólico) e minerals (fetro e zinco),
tiumêctante fosfato
tricálcico,
ndicionado em enüalagen de

no

-f

00
43

dinha

em

latà eltüafagem contendol25g

VÀLOR GLOBAI DÀ PROPOSTA
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PRAZO DE ENTREGA:
CONDIÇÔES DE PÀGÀMENIO:
VALTDÀDE DESTA PROPOSTA:

Dados bancários do ploponente
Banco:

{'
a
al
para fins de

STo

pagamento:
1Y

Conta:

Local e Data.

NOME,/CPE/ASSINATURÀ

Rêpresentante Iega1 do propooente.
OBSERVÀÇÁO:

a propôsta deverá ser eIâborada

em

papel timbrado do Proponêntê.
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREEEITUR,À MUNICIPÀI DE MOGEIRO
COMISSÀO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÃo

ÀNEXO

II -

PREGÃO ELETRôNICO

MODELO DE DBCLÀRAÇÃO

N"

OOOOT/2021

- não possuir no quadro sociêtário sêrvidor do

RETERENÍE: PREGÁO EI.ETRôNICO

N"

PREFEITURÀ MUNIC]PAL DE MOGE]RO

ORC

OOOO?/2021

_

PB.

PROPONENTE
CN

PJ

1.0 - DECLARÀçÃO de que não possui no quadro societário, sêrvidor público da ativa do órgâo
lealizador do certame ou dê gualquer êntidade a êl-e vinculada.
qualificado declara náo possuir em seu quadro sociêtário e de funcionários,
qual.quêr servidor êfetivo ou comissionado ou empregado desta Prefeitura Municipal de Mogeiro,
como tambérn en nenhrm outlo órgão ou entidade a ela vinculada, êxêrcendo funçôes técnj.cas,
gelenciais. comêrciais, administrativas ou sociêtárias.
O proponente acima

Local e Data.

NOME

/CPFlÀSSINATURÀ

Representantê legal do proponentê.
OBSERVAÇÃO:

a cleclaraÇão deverá ser elaborada

em

Pâpef timbrado do proponente.

\

Y

(,
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ESTÀDO Dà PÀRÀIBÀ
PREEEITURÀ MUNICIPÀI DE MOêEIRO

coMrssÃo
ÀNEXO

III -

S To

I

C

\7J

Vd

PERI,íÀNEITIE DE LrCItÀÇÃO

PF§GÂO ELETRÔNICO NO OOOO?/2021

MINUTA DO CONTBÀTO
PREGÃO EI,ETRôNICO NO OOOOT/2021
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO NO PE OOOOT/2021

COIÍIRATO

No: ....i/...-CPl,
TERMO DE CONTRATO OUE ENTRE SI CELEBRÀM A PRETEITURÀ MUNICIPAL DE
MOGEÍRO E
., PAXÀ EORNECIMENTO CONEÔRMB DISCR]MINADO NESTE
]NSTRUMENTO

NA

FOR},1À

ÀEÃIXO:

PêIo presente instrumênto de contrato, dê um lado Prefeitura Municipal dê Mogieir:o - Av.
Prêsidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - pB, CNPJ n. 08.866,501/OOO1-61, nêste ato
representada pelo Prefeito Antonio ,.Iosé ['erreira, Brasileiro, Empresarlo, residente e
domiciliado na Sitio Pintado de Cima, 138 - Area Rural - Mogeiro - pB, CpF n. 840.199,644-91,
Carteira de Identidade n' 3360118 SSPPA, doravante simpfêsnente CONrRÀTÀNTE, e do outro l-ado
,, CNPJ n'
neste ato representado
por .... re s ident e e donici.Iiado Dê .,,.r
CPF n" ..
Carteira de Identidade Do .,,.. doravante sinplesmente CONTRÀTADO. decidiraÍi
as partes contratantês assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas ê condiçõês
seguintes

- DOS r1'NDÀ}'EIÚTOS:
Este contrato decorre da lici.tação modalidade Prêgâo Elêtrônico
0000'l /2021, processada nos
^'
termos da Lei Eederal no 10.520, de 17 de .lu1ho de 2002 e subsidiariamente
a Lej- Eederal no
8.666, de 21 de Junho de 1993; Lêi Complêmentar no 723t de 14 de Dezembro de 2006; Dêcrêto
EederaL no 10.024. de 20 de Setedcro de 2019; ê legislaÇâo pêrtinente, consideradas as alterações
posteriores das referidas Dormas.
CIÁUSUT.À PRIMEIR"A

- Do oBJETo:
o presente contrato tem po! objeto: coNTRATAÇÃo
ctÁusu!À sEGultDA

DE

EMPRESÀ PAÀA FORNECÍMENTO

ALIMENTICÍOS DESTÍNÀDOS À MERENDÀ ESCOLÀR DESTE MUN]CTPIO.

DE

GENEROS

O fornecimênto dêvêrá sêr executado rigorosamente de acordo com as condiçóes expressas neste
instnrmento, proposta apresentada, êspêcificaçôes técnicas corrêspondêntes, procêsso de
IicitaÇão modalidade Pregáo Eletrônico n" 00007/2021 e instxuÇôes do Contratante, documentos
esses quê ficam fazêndo partes integrantes do presente contrato, independente de transcriÇáo; e
será realizado na forma parcelada.
TERCETRA - DO r.OR E FREÇOS:
valor total deste cootrato, a base do preço proposto, é dê

cLiíusu,À
O

R$

- DO REA.'I'STÀMEMTO EM SENTIDO ESERÍTO:
os preÇos contratados são fixos e irrêajustáveis no plazo de r.nn ano.
Dentxo do prazo de vigência do contrato e nediante solicitaçáo do Contratado, os preÇos poderão
sofrêr !êajuste após o intêrregno dê um ano, na mesma proporçáo da variação verificada no lPCÀIBGE acumulado, tomando-se po! base o mês de aprêsêntação da respectiva proposta, exclusivamente
para as obrigações iniciadâs e concluidas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustês subsequêntes ao primeiro, o inter!êgno mínimo de um ano será côntado a pârtir dos
efeitos financeiros do último reajuste,
No caso de atraso ou náo dlvulgaÇão do indice de leajustamêntor o Contratante pagará ao Contratado
â importância calculada pela ú1tina variação conhêcida, liquidando a diferenÇa corlêspondentê
tão logo seja divulgado o indice definitivo. Eica o Contratado ob!igado a apresentar memória de
cá1cuIo rêferente ao !êajustameôto de preços do valor remanescente, semprê que êstê ocol!er.
Nas aferiÇôes finais, o lndice utj.lizado para rêajuste será, obrigatoniamênte, o definitivo.
Caso o indice estabelecido pala reajustanento venha a ser extinto ou dê qualque! forma náo pos§â
mais sêr utilizado, será adotado, em substituiÇão, o que vier a sêl dêtêrminado pel-a 1e is IaÇáô
entâo em vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao indice substituto, AS pêrtes el-egerão novo I di
oficiaf, para reajustamênto do prêço do valor remanêscênte. por meio de têrmo aditivo.
O reajuste poderá sêr rea-Iizado por apostifamento'
t\\
CIÁUSI'LÀ QUÀRTÀ

\

crÁusuLÀ eurNrÀ - DÀ DorÀçÂo I
As despesas correráo por conta da seguinte dotaçâo, constante do orÇamento viqente:
Recursos P!óprios do MunicÍpio de Mogeilo: LEr MUNrcrpAL 34o/2020 02.o3o §EC, DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, ESp, LAZER E TURTSMO 02030 . 12 . 122 . 2OO 6 . 2 9 4 I MÀNUTENÇÃO DA SEC. EDU
P,
LÀZER E ?URISM 02030.12.3A6.1AA2,2012 DISTRIBUIÇÃÔ DE REEEIÇÔES DA MERENDA
LAR 0
3.3.90.30.00.00 111 MÀTERTAL DE CONSUMO OOO191 3.3.90.30.00.00 122 MÀTERIAL DE
a'
CLÀ(,SUIÀ SEXTÀ - DO PÀGÀI.íENTO:
()
C
O pagamento será efetuado mediante processo regular e em obsêrvância às norma
adotados pelo Contratantei da seguintê maneirai pala ocorrer no prazo de trin
s, cont
do periodo de adimplêmento,

f

.,f tvd
O prazo máxino de êntrega do objeto ora contratado, que admitê prorrogaÇão nas condições e
hipóteses previstas no Art. 57, S 1", da Leí 8.666/93, está âbaixo indicado e sêrá considêrado
da assinatula do Contrato:
a - Entregâ: 5 (cinco) dias.
À vigência do presênte contrato será dêtenninada: até o final do exerclcio financeiro dê 2021,
considerada da data de sua assinatura.
cl.Áusul,À sÉttl{À

-

Do pRAzo E DÀ vrcÊNcrÀ:

cuiusulÀ ortÀvÀ - DÀs oBRrcÀçõEs Do coNERÀrÀNTE:
a - Efetuar o pagamento lelativo ao fornecimento efetivômente realizado, dê acoldo com as
lespectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento coDtratado;
c - Notificar o Contratado sobre gualquer lxregularidàde encontxada quanto à qualidadê de produto
fornêcido, exelcêndo a mais ampla e complêta fiscâlização, o quê náo eximê o Conttatado de suas
responsabilidades contratuais e legais;
d - Desj-gnar rêprêsêntantes com atribuiÇões de cestor ê Fiscâ1 deste contrato, nos têrmos da
norma vigente. espêcialmênte para acompanhar e fiscalizar a sua execuÇão, lespect ivâmênte,
permitida a contrataçáo de terceiros para assistência ê subsldio de informaÇões perti.nentes a
essas atribuiçõês.

cúusu!À NoNÀ - DÀs oBRrcÀÇõEs Do coNTB.ÀTÀDo:
a - Executar devidamentê o fornecimento descrito na C]áusula correspondente do paesente contrato,
dentro dos melhores parâmêtros dê qualidade estabefecidos para o ramo de atividêde relacionada
ao objeto contlatua-I, com observânciâ âos prazos êstipuladosi
b - Rêsponsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernêntês à tegislaÇâo fiscal, civi1,
tributália e trabalhista, bem como por todas as dêspêsas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Mântêr prêposto capacitado ê idôneo, aceito pêIo Contratante, quando da execuÇão do contrato,
que o represente integlalmente em todos os seus atos;
d - Pêrmitir e facilitar
â fiscalizaÇão do Contratantê dêvendo prestar os j.nformes e
esclarecimentos solici!ados ;
e - Será responsáveI pelos danos câusados diretamênte ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, náo excluindo ou rêduzindo essa responsabilidade
a fi-scalizaÇão ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Nâo cedêr, transferj.r ou subcoDtratar, no todo ou em parte, o objeto destê instrmênto, sem
o conhecimento e a devidâ autorizaçáo êxprêssa do Contlatante;
9r - Manter, durante a vi"gência do contlato, êm compatibifidade com ês obrigaçôês assumidas,
todas as condiÇôes dê habilitação e qualificaÇáo exigidas no respectivo procêsso Iicitatório,
apresentaodo ao Contratante os doêuInêntos nêcêssálios, sempre que solicitado.
cLiusulÂ DÉcD,À - DA ÀtrEa,ÀçÃo E REscÍsÃol
unilateralmentê pelo Contratante
Este contrato poderá ser alterado com a dêvida justificativa,
ou por acordo entre as paxtes, nos casos previstos no Àrt. 65 e será rescindido, de pleno
di!êj-to, conforme o disposto nos Àrts. '7'7, '78 e 79, todos da Lêi 8.666193.
O Contlatado ficâ obrigado a aceita!, nas mêsmas condiÇões contratuais/ os acréscimos ou
supressôes que sê fizelem nas compras, até o respectivo linite fixado no Art' 65, § 1' da lei
8.666/93. Nênhum acrésciÍno ou supressâo poderá excêder o l-imite êstabelecido, salvo as suprêssões
resul-tantes de acordo cefebrado entre os contratantes.
CLJ{I'SUI.À DÉCD{À PRN'EIRÀ

-

DO RECEBIMENTO:

Executâdo o prêsênte contrato e obsêtvàdas as condiÇóes de adimpl-êmênto das obrigaçôes pa t
os procedimentos ê plazos para receber o sêu objeto pelo Contrâtantê obêdecerão, con
caso, às disposiçõês dos Àlts. 73 a 76, da Lei 8.666/93,

s

cIÁUsuLÀ DÉcn,{À SEOUNDÀ . DÀS PENAIIDÀDES:
À rêcusa injusta em deixar de cumprir as obrigaçÕe§ asswnidas e preceitos Iegais, suj eita!á
Contratado, garantidê a prévia defesâ, às sequintes penalidadês prêvistas nos Àrts. 86 ê 87, da
LeL A.666/93, a - advertênciai b - mu.lta de mora de 0,5t (zêro virgula cinco por cento) aplicadà
sobre o val"or do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou nâ êxecuçâo do objeto ora
contratado; c - muftâ dê 108 {dez por cento) sobrê o valor contratado pela inêxecuçâo total ou
parcial do contrato; d - simultaneêmênte, qualquêr das penalidades cablvêis fundamentadas na
Leí 8.666/93 e na Lei l}.52o/02.
Se o valor da multa ou j-ndenização dêvidâ não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicêÇâo
ao Contlatado, será automaticamentê dêscontado da primeira parcelá do pagamento a quê o

Contratado vier a faze! jus, acrescido de juros moratórios dê 18 (um por cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialnente.
ctÁusu!À DÉcr!{À TEBCETRÀ - DÀ coMpENsÀÇÀo ErNÀ}JcErRÀ:
Nos casos de eventuais atrasos de pagarnento nos termos deste instr:umento, e desde que o Contratado
nâo tênha concorrido dê alguma forma para o atraso, será admltida a compensaÇão financeira,
devida desde a data 1iÍnite fixada para o pêgamento até a data correspondente ao efetivo paganento
da parcêIê. os encargos moratórios devidos em lazão do atraso no pagamento sêráo calculados com

utilizaçãodaseguintefórmula:EM=NxVPxI,onde:EM=encarqosmoratóriosiN=númerode
dias entre a data prevista para o paganento e a do efetivo paqamênto; vp - valor da parcela a
ser paqa; e I = lndj,ce de compensação financeira, assim apurado: I = (Tx -: 100) + 365, sendo Tx
= percentual do IPCA-ÍBGE acumulado nos ú1tj-mos doze meses ou, na sua falta, um novo indicê
adotado pefo coverno Federa-I que o substitua. Na hipôtese do referido lndice estabelecido para
â compênsação financeila venha a sêr êxtinto ou dê qua.lquer forma não possa mais ser utilizado,
será adotado, en substituição, o que vier a se. determinado pefa lêgislaÇâo entáo em vigor.
cúusur,À DÉcÍMÀ eüÀRrÀ - Do EpRo:
Para dirimir as questôes dêcorrentes deste contrato, as partes elegem
Itabaiêna.

o Foro da

Comarca de

E, por estaren de pleno acordo, foi lavrado o presênte contrato en 02(duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testenunhas.
Mogeiro TESTEMUNHÀS
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