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Realizador do Celtame acima quâfificado, inscrito no CNp.l 08.866.501,/0001-67, doravante
dênoaittado Ei.DPlaslante ORC, torna público parâ conhecimento dê quantos possam ilteressar que
fará rêâ1izar através do Pregoêiro Oficial, assêssorado por sua Equipe de Apoj-o, sedi.ado no
endeleço acima, às 08:00 horas do dla 27 de SeteÍüro de 2021, po! meio do sj"te
https : / /ww!r. portaldecompraspublicas. com. br, licitâÇão na modalidade pregão no OOAA1/202L, na
forma elêtrônica, côm cri.tério dê julgâmênto menor prêço por item, e o fohecimento rêalizado
na forma parcelada; tudo de acordo com este instr\rmento e em obsêrvância a Lei Eêdêral n. 10.520,
dê 1? de Julho de 2002 e subsidiâriamente a Lei Eederal n'8.666. dê 21 de ,lunho dê 1993; Lej.
Complementar n'123, dê 14 de DezeEú.ro de 2006; Decreto Fedelaf n' 10.024, de 20 dê sêtembro de
O Ólgão

2019i e legis.lação pertinênte. consideiadas as alterações posteriorês das referidas normas;
e procedimentos a sêguil definidos, aImêjando obter a melhor proposta
pa!a: CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESA PARÀ EORNECIMENTO DE GÊNERos ALIMENTICIoS DEsTINÀDos A MERENDÀ
conformê os critérios

ESCOLAR DESTE

MUN

ICÍ PIO.

Datâ de .bêrtuta dà aea.áo pública: 2L/09/202L. Ilorário: 08:00 - hoEário dê Brasí1ie
Data para início da fase dê lancêsr 2l/09/2A21. Horário: 08:30 - horário de Arasí1ia.
Local: https : / /www. portaldecompraspublicas , com. br
1.0. DO

OB,JETO

1.1.constitui objeto da presente ficj-taÇãor

CoNTRÀTÃÇÃo DE EMPRESÀ PARA foRNEcrMENTo DE GÊNERos

AL]MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNÍCÍPÍO.

1.2,As espêcificações do objeto ora licitado - quantitativo e condj-ções -, êncontram-se
devidamente detalhadas no colrespondente Terno de Referência - Anêxo Í deste instrumento.
1..3.4 licitaçâo sêrá divldida em itêns, confo!-rne tabê1a cônstante do Termo de Referência,
facu-ltando-se ao licitante a participaÇáo em quantos itens forem de sêu interêsse.
1.4.o critério de julganento adotado será o menor preço unitário do itêm, observadas as
exj.gências contidas neste instmmento e seus anexos quaDto às especificaçôes do objeto.
1.5.4 contratação acima desciita, quê sêrá procêssadâ nos termos dêste instnrmento convocatório,
especificaÇõês técnicas ê informações complementares que o acompanharn, quando for o caso,
justi-fj-ca-se: Pela nêcessidade da devida efeti-vaÇão de compra para suprj-r demanda específica CONTRATAÇÃO DE EMPRESÀ PARÀ EORNEC]MENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINÀDOS A MERENDA ESCOLÀR
DESTE MUNICIPÍO - considerada oportuna e irnp res c indível , bem como relevante medida de interesse

púb1ico; e ainda, pela necessidade dê dêsenvolvimênto de açõês contj-nuadas para a promoÇâo dê
ativj-dades pertinentes, visando à maximização dos recursos em ielaÇão aos objetivos programados,
observadas as diretrizes e metas definldas nas fêrrâmêntâs de planejamênto aprovadas.
1.6,Na rêferida contrataÇão sêrá concêdido tratamento diferencj"ado e simplificado para as
Microempresas ê Emprêsas de Pêqueno Porte, nos limitês previstos da Lej. 123106, Todavia, serão
afastâdos os beneflcios estabelecidos nos Arts, 4'7 e 48, por estarem presentes, isolada ou
simultanêâmêntê, as s-ituações previstâs nos incisos II e III, do Art. 49, todos do mesmo dip]-oma
Iega1.
2.O .DÀ IMPUGNÀÇÀO ÀO ADIÍÀ! E DO PEDIDO DE ESCIÀRECIMEIITO
2.L ,lnformaçõês ou escl-arecimentos sobrê êsta lj-citaÇão,

serão prestados nos horários nolmais
expediêntê: das 08:00 as 12:00 horas.
2.2 ,Oualquêr pêssoa - cidadão ou licitênte - poderá impugnar os têrmos do Edital dêstê cêrtame,
se manifestada por êscrito e dirigida ao Pregoej-ro, até 03 (três) dias úteis à data fixada para
abertura da sessáo púb]ica,
2.3.4 rêspectiva pêtição será apresêntada da seguinte foma:
2.3.1. Protocolizando o original, nos horários de expedienLe acimà indicâdos, exclus ivame t n
sequinte êndêreço: Av. Presidênte João Pêssoâ, 47 - Centro - Mogêiro - PB'

de

\}

2.4,Cabetá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsávêis pê1a elaboraçâo deste EditaI ê dos seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados da data de
recebimento da impugnaçâo,
2'5'Acolhida a impugnaçáo, sêrá defioida ê publ.icada nova data para a têalizaçâo do certame.
2.6'os pedidos de es cl-arecimêntos referentes a este processo licitatório deveráo ser envj.ados
âo Pregoêi!o, até 03 (três) dias útêis antêriores à dâta designâda para âbextura da sêssâo
púb1ica, por meio eletrônico, exclusivamêntê, da seguinte forma:
2.6 .1.No endereço: https I / /r.n w. portaldêcoÍrpraspubl icas. com. br; e
2.6 .2.Pe1o e-mai1: licitacaomoqêiroGuo1.com,br.
2 .'t .o Pregoej.lo responderá âos pedj.dos de esc.Lalecimentos no prazo de até 02 (dois) dias úteis,
contados dâ data dê rêcêbimênto do pêdido, e poderá requisitar subsidios formais aos responsáveis
pela êIabo.aÇão desle Edital e dos seua anexos.
2.8.4s rêspostas aos pedidos de esclarêcimentos seráo divufgadas pelo sistema e vincula!ão os
participantês e a administração.
2.9.A s impugnaçôes e ped.idos de esclarecimentos náo suspendem os prazos previstos no cêrtamê 2.7A. A concessâo de efeito suspensivo à inpugnaçâo é medida êxcepcional e deverá ser motivada
pelo Preqoeiro, nos autos do processo dê licltaÇão.
3.0.Dos

ELEMEIITOS PÀRÀ LrCrTàÇÃO

3.1.Aos participantês seráo fornecidos os sêguintes efemêntos que intêgram êste EditaI para
todos os fins ê êfeitos:
3.1,1.ANEXO
3.1.2.ANEXO
3.1.3.ANEXO

I - TERMO DE REEERÊNCIA - ESPECIEICAÇÔES;
II - MODELO DE DECLÀRÀÇÃO - náo possuir no quadro societário servidor do ORC;
II] - MINUTA DO CONTRATO.

3.2.4 obtençáo do Edital poderá ser feita da seguinte
3.2.1.Junto ao Preqoeiroi gratuitamênte; e
3

fo rma :

.2 . 2. Pelos

wvv.nogeilo, pb, gov.br/Iicitacoês ;

r-

wi,Iw.

tce. pb. qov. br; https | / /wwu, poltaldecompraspubficas

sites:
,

com. b

4. O.DO SUPORTE I,EGÀI

Esta licitação reger-se-á pela Lei federal no 10. 520. de 1? de Julho de 2002 e
a Lei Feder.al n'8.666, de 21 de Junho dê 1993; Lei Complêmentar n'123, de 14
de Dêzernlcro de 2006; Dêcrêto Fedelal no 10,024, de 20 de SetêÍüro de 2019; e l-egislaÇão
pertinente, consideradas as altêraÇõês postêriores das refer:idas norlnas; quê ficam fazendo
partes integrantes deste Edital, independente de transcriçào.
4.1

.

subs idj-arj-amente

PB,ÀZO E DOS RECURSOS ORÇÀIIENI:íRrOS
5.1.O prazo máximo para a execuçâo do objeto ora licitado. confome suas caracterÍsticas e as
necessidades do ORC, e que admite prorrogaÇão nos casos prevlstos pêfa Lei 8.666/93t está abaixo
indicado e será consi.dêrado a partir da êmissâo do Pêdido de Cômpr:a:
Entrega | 5 (cinco) dias,
5.2.O fornecimento será executado de acordo con as especificaçôes definidas no correspondente
Termo de Referência - Anêxo I. Na hipótese do refêlido têrmo não êstabêfêcer o 1ocâl para a
entrega, obselvada a demandâ e oportunidade. essa será fêita na sêdê do ORC ou em uma das
unidades admiDistrativas, por e1ê indicadâ, quê compõe a sua êstrutura opêracionâ1.
5.3.O prazo de vj-gência do correspondente contrato será determinado: até o final do exerclcio
financei.ro de 2021, considerado da data de sua assinatula,
5.4,4s despesas decorrentes dô objêto dêste cêrtamê, correrão por conta da sêguintê dotação:
Recursos P!óprios do Municipio de Mogeiro: LEI MUNICIPAL 340/2020 02.030 SEC. DE EDUCAÇÁO,
CULTUBÀ, ESP, LÀZER E TÚRISMO 02A30.12.I22.2006.2948 MANUTENÇÀO DÀ SEC. EDUCÀÇÀO, CULT, ESP,
LÀZER E TURÍSM 02030.12.306.7002.2012 DTSTRTBUTÇÃO DE RErErÇÓES DA MÊRENDA ESCOLÀR 000190
3.3.90.30.00.00 111 MÀTERrÀr DE CONSUMO 000191 3.3.90.30.00.00 722 MÂTBRIÀL DE CONSUMO

s.O.DO

6. O.DÀS COI{DIÇÕES DE PÀRTÍCIPÀÇÃO

6.1.Poderáo partlcipar os interessados cujo ramo dê atividade seja compatíve] com o objeto desta
licitaÇão, e que estejam com credenclâmento regular junto ao ORC, condiÇâo para obter, mediante
procedimênto regul-ar definido pe.to referido órgáo, uma "sênhâ de acêsso" êspecífica. o
procêdimento necessário para a realizaÇão do rêferido credenclamento, tarÍüém êstá disponivê1 no
enderêÇo: https : / /www, portaldêcompraspubl icas . com. br,
6.2.O lj.citaote dêvêrá utilizar essa "sênha" para acesso ao sistema êletrônico, sêndo que a
simples validade no prazo de vigência, nâo significa sua habilitaÇão automática em qualquêr
Pregão, na forma êfetrônica, quê venha a participar; etapa a sêr cumprida a cada certame.
6 .3,4 participaçãô nêste certame é abêrta a quaisquer interessados. inclusive as Micloempresas
Emprêsas de Pequeno Portê, nos termos da lêgislaçâo viqente'
6 .4,Não pode!ão participâr os interessados:
6 .4.1.0ue não atendam às condiçôes deste EditâI e seus aoexos;
para
poderês expre s s
6 . 4 .2 . Estrangêilos que nãô tenham replêsêntaÇão lêga1 no Brâsi1
receber citação ê responder administrativâ ou judicialmente;
ã
6.4,3.Que estejam sob falência, concurso de credores, concoldâta ou êm processo de diss
ou liquidaÇão;
6.4.4.Proibidos de participar de l-icitações ê celebrar contratos administ rat ivos, n afo rma
legislaÇão vigente;
6.4.5 .Cujo êstatuto ôu contlato social nâo incluiÍ o objeto desta licitação; e
6.4.6 .Ouê se enquadrêm Âas vedaÇóes previstas no Alt. 9", da Lei 8.666193.
6.s.É vedada a participação de entidades empresariais que estêjam reunidas êm consórcio'

6.6.Como condiÇão para participaçáo no Pregão, o licitante deverá plocêder, preliminarmente. à
devida "gualificaçào" mêdiante o preenchimento, no sistema eletiônico, dê todos os campos
necessários e obrigatórios, tâj.s cono:
6.6.1.Que cumpre os requj"sitos estabêlecidos no Àrt, 3', da Lei 123/06, êstando, portanto, apto
a usufruir do tratamento favorecj.do estabêlêcido !!os seus Àrts. 42 a 49, sêndo quei
6.6,1.L.Nos itens êxclusivos para participação dê microempresas e empresas de pequeno porte. o
nâo cumprimento dos requisitos do referido artigo impedirá a participaçáo do licitante nos
respectivos itêns; e
6.6.1,2.Nos itens em gue a participaÇáo não for êxclusiva pa!a nlcroêmpresas e êmpresas de
pequeno portê, o não cunprimento dessês rêquisitos apenas produzirá o efeito dê o licitante não
te! direito ao tratamento favolecido previsto fia Lei 123/06, tnesmo que ME ou Epp.
6.6.2.oue está ciente e concorda com as condiÇões contidas no Edita] e seus anêxos.
6,6.3.oue crxnprê os requisitos para a habi.Iitação definidos no Edital e quê a proposta
apresentada está em conformidadê com as exigências editâIlcias.
6.6 ,4 .Que inêxiste fato inpeditivo para sua habilitaÇão no certamê, ciente da obrigatoriedade
de de clarar ocorrências posteriorês.
6.6 .5 ,Que não emprêga mênor de 18 anos em trabalho noturno, perj.goso ou insalubre e nâo êmptega
menor dê 16 ânos, salvo meDo!, a partir dê 14 anos, na condição dê aprendiz, nos termos do
artigo ?', XXXIII, da ConstituiÇão Eederal
6.6.6,Que náo possui, em sua cadeia produtiva, empregado executando trabalho degradante ou
forÇado, observando o dj.sposto nos Incisos III ê IV, do A!t. 1'e no lnciso III, do Art. 50, da
ConstituiÇão Federal.
6.6.7.0ue os bêns são prôduzidos po! empresas quê comprovem cumprimêntô de reselva de cargos
prevj-sta em 1ei para pêssoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência social, conforne
disposto no A!t. 93. da Lei Federaf no 8.213, dê 24 de julho dê 1991, ê gue atendam às legras
de acessibilidade prêvistas na leqislaçào.
6.6.8.0ue â proposta foi êIâborada dê formâ indêpêndênte, nos termos da Instrução Normativa no
02, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da lnformaÇâo do Mini-stélio
do Planejâmênto e Gêstão.
6.?,4 dêclaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condiÇão sujeitará o licitante às
sanÇôes aplicáveis pievistas em Lei e nestê EditaI.
6.8.O Plegoeiro podêrá promovê! diligência, na forma do Art. 43, § 3', da Ler 8.666/93, destinada
a esclarecer as informaÇões declaradas, inclusivê, se o licitante é, de fato e de direito,
considerado microêmpresa ou empresa de pequeno porte.
7. 0.DO CREDENCTÀ}.{ENIO

7.1.O credenciamento é o nlve1 báslco dê cadastro no ORC, que permite aos interessados
regularmente cadastrados, acêsso ao sistema eletrônico utilizado e a participaçáo em qualquêr
Pfêgâo, na sua forma eletrônica, promovido pelo órgão, e ocorrerá pefa atribuiÇào de "senha"
pessoal, Todo o procedimento necessário para realizar o ciedenci-amento, tâíücém está disponlvel
no endereÇo: https : / /wr!r. portaldecompraspublicas . com. br.
7.2.O crêdênciameoto junto ao ORC pâra pa!ticipação deste Pregão, inplica a iesponsabi Iidade do
licitante ou de seu reprêsentantê l-egal e a presunÇão de sua capacidadê técnicâ para realização
das transaÇões inêrêntes ao certame.
?.3,O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmênte pê1as transaÇões êfêtuadas em seu
norne, assumê como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive oa atos
praticados. diretamentê ou por seu representante, exclulda a rê spons abi I idadê do provedor do
sistena elêtrônico ou do ORC por eventuais danos dêcorrêntes de uso indevido da referida "senha"
dê acêsso, aindô que por Lerceiros.
8.0.DÀ

ÀPRESENÍÀÇÃO DÀ PROPOSTà

E

DOS DOCUMENTOS DE EÀBILITÀÇÃO

8.1.Os licitantês encaminharáo, exclrlsivamente por meio do sistema eletrônico util-izado.
concomi tantemente com os docr.mentos de IlÃBILITAÇÀo exigidos neste Edital, PROPOSTA con a
descÍiÇão do objeto ofertado e o preÇo, até a data e o horário estabelêcidos para abertura da
sessáo pública, guando, então, encelrar-sê-á automaticamente essa etapa de envio da leferida
docLrmêntação.

8.2,O envio dâ pioposta, acompanhada dos documêntos de habilitaÇáo exigidos nêste Edi-tal,
ocorrerá por mêio de "senha" de acesso ao sistema elet!ônico.
8.3.As Microêmpresas e Empresas dê Pequeno Porte deverâo êncaminhar a documeotaÇão de
habilitaÇão, ainda que haja alguma restriçáo de iegular:idade fiscal e trabalhista, nos telmos
do Arr. 43, § 1o, da Lei 123/06.
B.4.Incrxrüirá ao.Licitante acompanhar as ope raÇões no sistema eletrônico durante a sessâo púbfica
vâncra
do Pregão, f.icando rêsponsáve1 pelo ônus dêcorrênte da pêrda de negócios, diante da inôb
de quâisquer mensagens êmitldas pel-o sistema ou dê suâ desconexâo.
ta
8.5.4té a abertura da sêssáo pública, os licitantês podêrão letilar ou substituir a pr
os documentos de habititaÇáo antêri-olmente inselidos no sistema'
as
8.6.Não sêrá êstabelecida, nessa etapa do certame, ordem de cIâssificaÇão entre as pro
e
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realizaÇáo dos procedimentos de negocia
julgamento da proposta.
8.7.Os documentos quê compõem a ploposta e a habilitação do licitante mêfhor cfassificado somente
serão di spôniblIi zados para avaliaÇão do Pregoeiro e parâ âcêsso público após o êncerramento do
envio de lances.
8.8.O licitante será rêsponsável por todas as transaÇões que forêm êfêtuadas em sêu nome no
sistema eletrônico, assumindo como f-irmes e vêldadêiras suas propostas ê 1âncês.
8.g.Todas as !êferência de tempo neste Edital, no aviso e durantê a sêssão pública obedecerão o
horário de Brasilia - DE.

8.10.o Iicitantê poderá substitui"r aquê1es documentos de habllitaÇâo, exigidos neste certame,
que constem do Sistêma de Cadastramento Unlficado de Fornecedotes SICÀE do coverno FêdêrâI,
apresentando, obr i gat oriarnente, em subst.ituiçâo apenas aos documêntos por ê1e abrangidos, a
respectiva "DeclaraÇão" de situaÇão do fornêcedor, êmitida pero referido sístema, em plena
vafidade, assim consideradai a data de venclmento do cadastro ê, principalmentê, a validade do
documento regi strado.
9.0. DO PREENCHI}'ENIO DÀ PROPOSEÀ
9.1.o licitante dêverá enviâr sua PRoPogIÀ mediantê o preênchimento, no sistema eletrônj.co, dê
todos os campos necessárlos e obxigatórios para o examê de forma objetiva da sua real adequaÇão

quibilidade, tais

cono:

9.1.1 .Valo! unitário do item: expresso em moeda corrente nacional;
.ouantidade: conforme fixada no Termo de Referência - Arexo I;
.Marca: se for da própria empresa devêrá ser informado "própria,'.
odas âs especifj.caÇões do objeto contidas na proposta vincufâm o Contratado.
erá cotado um único preÇo para cada itêm, com a utilizaÇão de duas casas decimais.
9.4.A quantidadê de unidade a ser cotada êstá fixada no Termo de Rêferência - Ànêxo I.
9.5.A indicaÇáo de "própria" em campo espêcifico, como por exernplo ,,marcar', pal:a o caso de bens
produzidos pela própria emprêsa, é condição para a não identificaÇão do licitante.
9.6.ô envio eletrônico da proposta co!!espondê à dêc1araÇào, por parte do licitante, que cumpre
plenamentê os rêquisitos definidos para Habilitaçào, bem como de quê êstá cientê ê concorda com
todas as condiÇôes contidas neste Edltal e seus anêxos.
9.7.No valor proposto esta!á incluso todos os custos operacionais, encargos pr,evidenciários,
tiabalhistas, tributários. comerciais e quaisquêr outros que incidam direta ou indiretâmente no
fornecimento dos bens.
9.8.O preÇo ofêrtado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, será de êxclusiva
rêspons abi l idade do licitante, não fhe assistindo o di!êito de pleitear qualquêr altêraÇáo, sob
alegação de erro, onissão ou qualquêr outro pretêxto.

9.9,As propostas ficarão disponÍveís no sistema elêtrônico ê qu.l,quor el€aênto llue Iroasa
idêntj.fj.êar o 1iêitânte ilporta d.EclaêsificaÇio da proposta correspondêntê, sêm prejuizo das
sanÇões previstas nesse Edital.
IO.O.DÀ ÀBEBTURÀ DÀ SESSÃO, CLÀSS:FICÀÇÀO DÀS PROPOSTÀS E FORÀí LÀçÃO DE rÀNCEg
10.1.À êbertula da presênte licitâÇâo dar-se-á em sêssáo púb1ica, por meio de sistemê

eletrônico,

na data, horário e loca1 indicados neste Edital-.
10.2.O Pregoeiro vêrificará as propostas aprêsentadas, desclassificando desde logo aquelas que
não estejam en conformidade com os rêquisitos êstabêIêcidos nêste Edital, contenham vlcios
insanáveis ou náo apresêntem as espêcíficaÇõês técnicas exigidas no ?ermo de Referência:
10.2.1,Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante;
1O.2.2.A desclassificaçâo será semprê fundâmêntadâ ê registrada no sistema, com aconpanhamento
em tempo real por todos os participantes;
10,2.3.A não desclassificaÇáo da proposta não impede o seu julgamento dêfinitivo êm sentido
contrário, levado a efêito na fase dê aceitaÇáo.
10,3,O sistema ordenará automatj-camente as propostas classificadas, sêndo que somênte estas
participarão da fase de lances.
10.4.O slstena disponibilizará campo próprio para troca de nensagens entre o Pregoeiro e os

licitantes.
10.5.Iniciâda a fase competitiva, os licitantes poderáo encarninhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo imedlatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no regist ro:
l-0.5,1.O lance deverá ser ofertâdo pelo valor total do item,
10.6.0s Iicitantes poderão oferece! lances sucessivos, obsêrvados o horário fixado para abertura
da sessão e as rê9ras êstabêl-ecidas nêste Edital.
10.7,O licitante somente poderá oferecêr lance de valor inferior ao ú1timo por e1e ofertado e
registrado pelo sistema.
10.8.O intervalo mínimo de diferênÇa de val-ores entre os lances, que incidirá tanto em relação
aos lancês intermêdiários quanto ern r:elaÇáo ao Lance que cobrir a rnelhor oferta não dêverá sêr
inferior a R§ 0,10 (dêz centavos),
10.9,Será adotado para o envio de lancês nestê certame o modo de disputa "abelto e fechado", em
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fêchado,
10.10.4 etapa de lances da sessão púbIica têrá duração ioicj.al de quj.nze minutos. Encerrado esse
prazo, o sistema encaminhará aviso dê fechamento iminente dos lances, após o quê transcorrerá o
periodo de têmpo de até dez mj,nutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será
automaticamente encerrada a rêcepção de lances.
10.11.Encêrrado o prazo previsto no item antêrior, o sistema abrirá oportunidade par
autor da oferta dê valor ma-is baixo e os dâs ofêrtas com prêÇos atê dez po! cento sup 1 r S
o
àquêIa possam ofertar rnlt lancê final ê fêchado em até cinco minutos, o qual será sigiloso
encêlramênto deste plazo:
10.11.1.Nâo havêndo pelo nenos três ofeltas nas condiÇões dêfinidas nêste item, podê!
autores dos melhores lances subsêquêntes, na ordem de c1a§sificaçáo, âté o máximo dê três,
ofêrecêr um lance final ê fêchado em até cinco minuto§, o qual será sigiloso até o encerramento
deste prazo.
10.12.Após o término dos prazos êstabêlêcidos IIos itens anteriorês, o sistema ordenará os lances
segundo a ordem clescente de valores:
10.12,1,Na ausência dê lance fioal e fechado classi"ficado na forma êstabêfêcida nos itens
anteliorês, haverá o reinlcio da etapa fechâda, para que os demai-s 1j-citantes, até o máxlmo dê

três, na or:dem de cfas§ificaçáo, possâm ofertar um lance finâ1 e fechado en até cinco minutos,
o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
10.13.Podêrá o Pregoeiro, auxiliado pela Equipe de Apoio, justificadamênte, admitir o reinlcio
da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na êtapâ de lance fechado atende! às
exigências de habilitaÇão.
10.14.Não serão aceitos dois ou mais lancês dê mêsmo va1or, prevalecendo aquêle que for rêcebj.do
e rêgistrado em primêiro 1ugar.
10.15'Durante o transcurso da sessâo púbIica, os licj.tantes serão infomados, em tempo reaf, do
valor do meno! l-ance registrâdo, vedada a j.dêntificaÇáo do ficitante,
10.16.No caso dê desconexão com o Prêgoeiro, Do decorrêr da etapa competiti-va do pregão, o
sistema êfêtrônico pode!á pêflnanêcer acesslvel aos ficitantes pâra a recepÇão dos lances.
10'17.Quando a dêsconêxão do sistema eIêtrônico para o Pregoeiro persistir por ternpo supêrior â
dez minutos, a sessão púb1ica sêrá suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro
horas da comunicaçáo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sltio eletrônico utilizado
para divulgaçâo.
10.18.O crj-té!io dê julgamento adotado será o menor preço, conformê dêfinido neste EditâI e seus
anexos.

10,19.Caso o licitante náo apresêntê lances, concorlerá com o valor de sua proposta.
10.20.8n relação a itêns não exclusivos para particlpaÇão de microemplesas e emplesas de pêqueno
porte, uma vêz êncerrada a etapa de fances, sêrá êfetivada a verificaÇãô automática do por:te da
entidade empresarial. O sistema identificar:á em coluna própria âs mj.croêmprêsas e empresas dê
pequêno portê pârticipantes, procedendo à comparaÇão com os valores da primeira colocada, se
esta fo! empresa de maior po.te, assim como das demais classificadas, para o fÍn dê âplicar-sê
o disposto nos A!ts. 44 e 45, da Lei 1,23/A610.21.Nessas condiÇõês, as propostas de microêmpresas e empresas dê pequeno porte que sê
encontrarem na faixa de até cinco por cento aci.ma da melho! proposta ou do melhor Iance, seráo
consideradas empatadas con a primeira colocada.
10.22.À melhor classificada nos termos do itêm antêrior terá o direito de encaminhar uma ú1tima
oferta para desempatê, obriqatoriamente em valor infêrior ao da primeira colocada, no prazo de
cinco minutos controlados pelo sistema, contados após a corôunicaÇão automática para tanto.
10.23.Câso a microêmprêsa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada deslsta ou não sê
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as dêmáis licitantes microempresa ê êmprêsa
de pequeno porte que se encontreÍn naquele intervalo de cinco po! cento, na ordem de classificaçáo,
para o êxerclcio do mêsmo direito, no prazo êstabelecido no item aoterior.
10,24.No caso de equivalência doa valores apresentados pelas microempresas e êmpresas de pequeno
porte que se encontlem nos intervalos estabelecidos nos itens ante.iores, será realizâdo sorteio
êntrê êlas para que se idêntifiquê aquela que primêiro poderá aprêsêntar melhor oferta.
10.25.Só poderá haver enpate entre propostas iguais, não seguldas de lances, ou êntre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
10.26,Havêndo eventuaf empatê êntre propostas ou fances, o critério dê desêmpâte será aquelê
previsto no Art. 3o, § 2', da Lei 8.666/93, assegurando-se a prefe!ência, sucessivamente, aos
bens:
10.26.1, Produzidos no Pals;
l0,26.2,Ptadvzidos por emprêsas brasileiras;
10.26.3,Produzidos por enpresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnoloqia no
Pals;
10.26.4.Produzidos por empresas que conprovem cumprimento dê resêrva dê cargos prevj-sta em l"ei
para pessoa com deficiência ou para reabifitado da Previdência Social ê que atendam às regras
de acessibilldade previstas na ]êgisIâçãô.
10.2?. Persistindo o empate, a proposta veDcedora será solteada pelo sistema eletrônico dentre
as propostas ou os lances êmpatados.
10.28.Encerrada a etapa de envio de lances da sesseo púb1ica, o Preqoeilo deverá encaminhar,
pelo sistêma eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço. para
que seja obtida melhor proposta, vedada a nêgociaÇão em condiÇôes diferentes das previstas neste

Edital:
10.28.1.À nêgociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
l icitantês;
7A,2A,2.O Prêqoêiro solicj-tará ao licitante mefhor classi-ficado que, no prazo de 2 (duas) holas,
envie a sua p.oposta aturlizad!, adêquada ao último lancê ofertado e após a nêgocj-aÇão rêalizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares. quando necessários à confirmaÇáo
daqueles exigidos neste Edital e já aprêsêntados.
ta e
10.29.Havendo necessj-dade, o Prêgoeiro suspende!á a sessão, informando no aistema a nov
horário para a sua continuldade.
a
10.30.Após a nêgrociâÇâo do preÇo, o Pregoelro inicj.ará a fase de aceitaÇáo e julga
proposta.

11. O,DÀ ÀCÉIÍÀ3ILIDÀDE DÀ PROPOSTÀ VENCEDOR,À

11.1.Encerrada â etapa dê nêgociaÇâo, o Pregoeiro examinará a prôposta classificada em prfme
lugar quanto à adequâção ao objeto e à compatibilidadê do preço êm rê14Çáo ao máxlmo estj-pulado
para contrataÇeo neste certamê.
11,2.Havendo proposta ôu lance vencedo! com valor final para o rêspectiwo itêm rêIâcionado no
Ànexo I - Têrmo de Referência - Especificações, na coluna código:
11.2.1.Supêrior ao estimado pelo oRC, o itêm será desconsiderado; ou
7!.2.2.Cofi indlcios que conduzam a uma prêsunÇão rel-ativa de inexequibi lidade, pelo êritériô
definido no Àrt. 48, IÍ, da Lei A.666/93, êm tal situaÇão, não sendo posslvel a imediata
confirmação, poderá sêr dada ao licitante â opoltunidade de demonstrar a sua exequibilidade,

sendo-1he facultado o prazo de 72 (§etenta e duâs) horas para comprovar a viabilidade dos preços,
conforme parâmêttos do mesmo Art. 48, If, sob pêna de desconsideraçâo do iten.
11.3. salienta-sê que tais ocor!ências nâo desclassificam automaticamente a proposta, quando for
o caso? apenas o item correspondente.

11. 4 .ouarquer interessado pode!á rêquerer que se realizem diligênciâs
para aferir a
exequibilidade e a Iêgalidade das propostas, dêvêndo apresentar as provas ou os indlc1os que
fundamentam a suspeita.
11'5.Na hipótese de necessidadê de suspensão da sessão pública para a reafizaÇáo dê di1i"gências,
com vistas ao saneamento das plopostas, a sessão púb.Iica somente poderá ser aeiniciada mediante
aviso prévio no sistena com, no minimo, vintê ê quatro horas de antecedência, e a ocorrência
será registrada em ata.
11'6.o Pregoêiro poderá convocar o licitantê para enviar documênto digital conpl.ementar, por
meio do §istema, no prazo de 02 (duas) horas consêcutivos, sob pena de não aceitaÇão da proposia:
11.6.1'É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo êstabelêcido, a parti! de solicitaÇâo
fundamentada fêita tambén no sistema pêlo Iicitantê, ântes dê findo o prazo.
11.6.2.Dentre os documentos passiveis de solicitaçáo pê1o Pregoeiro, destacam os quê coDtenham
as caractêrlsticas do produto ofertado, tais como mârca, modelo, fabricaote e procedência,
êncaminhados por meio do sistena êIetrônico, ou, quaDdo indicado pelo Pregoeiro, por outro meio
eletrônico, seÍn prejulzo do seu ulterior envio pelo sistema e1êtrônico, sob pêna de náo âceitaçáo

da proposta.

11.7.sê a ploposta ou lancê vencedor fo! dêsclassificado, o Pregoeiro êxêminará a proposta ou
lance subsêquente, e, ass.in sucessivamente, na ordêm de classificaÇão.
11.8.o Plegoeiro poderá êncaminhar, po! mêio do sistêma êlêtrônico, contraproposta ao licitante
que apresentou o fance rnais vantajoso, para que sêja obti-do mefhor preço, vêdada a negociaÇâo
en condiçóes diversas das previstas nêstê Edital:
11.8,1,T4mbéÍn nas hipóteses êm quê o Pregoeiro nâo acêitar a ploposta e passar à subsequênte,
poderá negociar com o respectivo licitante parâ quê seja obtido preço melhor;
11.8.2.À negociaÇão aerá realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos denais
lici-tantes,
11.9.Nos iteas não exclusivos parâ a participaÇão de microempresas e emplesas de pequeno porte,
sempre que a proposta náo for aceita, e antês de o Plegoeiro passâr à subsequênte. haverá nova
verificaÇão, pêlo sistena, da eventual ocorrência do empate ficto, prêvisto nos Arts. 44 e 45,
da LeL !23/06, seguindo-§e a disciplina antes êstabelecida, se for o caso,
11.10,Havendo necessi-dade, o Pregoeiro suspenderá a sessão. informaodo no sistema a nova data e
hor:ário para a sua continuidade.
11.11.Encêrrada a aná1ise quanto à aceitaÇão da proposta, o Pregoei!o verificârá a habilitaÇão
do lici.tante, observado o disposto nêstê Edital.
12.0.DÀ HÀBILÍTàÇÃO
12.1.Ressalvado o disposto no itêm 8.10, os licitantes deverão êncaminhar, nos termos deste
Edital. a documentaÇão relacionada nos itêns a seguir, para fj-ns de HÀBILITÀqÂO:
12 . 2 . PEggOA ,rURÍDrCâr

12.2.l.Prova de insc!j"Ção no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ.
12,2.2.Prova de insc!i.Çâo Do cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo à sede
do licitante, pêrtinente ao sêu ramo de atividadê ê compatÍvêI com o objeto contratual.
!2.2,3,A1o constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor. devidamente registrado, em sê
tratando dê sociedadês conerciais, e. oo caso de sociedades por açôes, âcompanhâdo de docunentos
de eleição de seus a&nini stladores , Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria en exercicio. Decreto de autorização, em se tratando dê empresa
ou sociedade estrangeira em funcionâmênto no Pais, e ato de regristro ou autorizaÇáo para
funcionamento expedido pelo órgáo compêtêntê, quando a âtividade assim o exigi.. Regj.stro
comercial, no caso de emprêsa individuaL Certificado da Condiçâo dê Microempreendedor
Indivldual, êm se tratando de MEI. Os ieferidos documentos deverão esta! acompanhados de todas
as alteraçÕes ou da consolidaÇão !êspêctivâ.
L2.2,4.BalânÇo patrimonial e denonstrações contábeis do úItino exercício social, já ex.iglveis e
âpresentados na forma da lei, com indicaÇâo das páginas corlêspondêntês do livro diário ên que
o mesmo se encontra, bem como apresêntaçâo dos compêtentes termos de abertura e eocerramento,
assinados por profissional habilitado e devidamente registrados na junta comercial competentê,
vedada a sua substituiÇão por balancetes ou balanços provisórios. Tratando-se d êmpresa
do seu
constitulda há menos de um ano, ou aquefa quê ainda não tênha realizado o fechamên
r
primeiro ano de existência no prazo fêgaf, poderá apresêntar o Balaço de Abertura ass
o
profissional habilitado e dêvj.damente registr:ado na junta comêrciaI competente. Não s
I câ
ao microempreendedor individual,
12.2.5.Regularidadê parâ com a Eazênda fedelal - Certidão Negativa de Débitos Relati
Tlibutos Federais ê à DÍvida Ativa da União.
12.2.6.Certidõês negativas das Fazendas Estadual ê Municipal da sedê do licitântê, ou outro
êquivalente, na forma da ]ei.
12.2. f. ComprovaÇáo dê regularidade relativa âo Fundo dê Garantia por Tempo dê SêrviÇo - FGTS,
aptesêntando o respectivo Cêrtificado de Regularidadê fornêcidâ pêIa Caixa Econômica Federal.
12.2.8.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JustiÇa do Trabalho, mediante a
apresentaÇâo dê Celtidáo Negativa de Débitos Trabalhistês CNDT, nos termos do Tltulo V11-À da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pêIô Dêcrêto-Lei n'5.452, de 1o de maio de 1943.
!2.2.9.Dec\atação atestando que o ficitante nào possui êm seu quadro societário, servidô! púbIico
da ativa do oRC ou de qualquer entidade a eIe vinculada, coDforme modelo - Anexo II

12.2.10.certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura dâs propostas.
12.2.11'consulta consolidada de Pêssoa Juridica expedida pê-Io Tribunal aà ctntas da união, no
máximo 30 (trintê) dias da data prevista para abertura das propostas. no endereÇo ê1etrônj.co:
!rrÂ.w , tcu. gov. br,
72.2.1,2,Conptovação de capacidade de desempenho antêrior satisfatório, de atividadê igual ou
assemêlhada ao objeto da licitação, feita através dê atestado fornêcido por pessoa jurlàica de
dirêito púbIico ou privado.
12.3.À existência de restriÇão relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que
o licitânte quallficado como microêmpresa ou empresa dê pequeno poite seja declarado vencêdor,
uma vêz que atenda a todas âs demais exigências deste Edita1:
12.3'1.4 declaraÇão do vencedor acontecerá no momento imêdiatamentê postelior à fâse de
habi 1j.tação.
12.4.À comprovação de regularidade

fiscal. ê tr:abalhista das microemplesas e empresas de pequeno
polte somênte será exigida para êfeito de assinatura do contrato, observando-se o seguinte
procedimento:
12.4.1.4s microempresas e ernpresas de pequeno portê, por ocasiâo da participaÇáo nesta .l-icitaÇão,
deveráo aprêsêntar toda a documentaçâo êxigida para cômprovaçâo de reqularidade fiscal e
tlabalhistâ. dentle os docrmentos enumerados nestê instrumento parâ efeito de habilitação, Ínesmo
que esLa apresente alguna restriÇào;
12.4.2.Havendo alguma restriçáo na comprovação da regularidadê fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momênto en que

o licitante for declarado vencedor, prorrogável por iqual pêriodo, a critério do ORC, pala a
regula!izâção da documentaÇão, pagâmento ou parcêlamênto do débito, e emissão dê eventuaj.s
certidôes negativas ou positivas com efêito de certidão nêgativa;
L2,4.3,A não regulalj"zaÇão da docrmentaÇão, no prazo acima previsto, implicará decadência do
direito à contrataÇão, sern prejuizo das sânçôês previstas no Art. 81, da Í,ei 8.666,/93, sendo
facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordêm de ctassificaÇão, para assinatura
do contraEo, ou revogar a licitaÇão;
L2.4.4.sé, na otdem de classif.icaçâo, sêguir-sê outra microempresa ou êmprêsa de pequeno porte
com alguma restriÇão na documentaçáo fiscal e trabalhista, sêrá concedido o mesmo prazo pala

reqularizaÇão,
12,5.Hâvêndo a necessidade de envio de documentos de habilitaÇão complêmenta.es, necessários à
confirmaÇáo daqueles exigidos nestê Edital ê já aprêsentados, o 1j-citantê sêrá convocado a
encaminllá-los, em fomato digital, via sistema, no prazo dê 2 (duâs) horas, sob pêna dê
inabi litaÇão I
12.5.1-.Somente haverá a necessidade de comprovaÇão do pr.eenchinento de requisitos, mediante
aprêsêntâÇão dos documentos orj-ginais "não diqitais", quando houver alguma dúvida em rel-aÇão à
integridade do documento diqital.
12.6.Nâo sêrâo acêitos documentos de habilj-tação com indicaÇâo de CNPJ/CPE dlferêntes, saLvo
aqueles lega.Irnente peEnitldos :
12.6,1.Se o li.citante for a matriz, todos os documentos deverão estar em Dome da matriz, e se o
licitante for a filj.al, todos os documêntos dêvêrão êstar êm nome dâ filial,
êxcêto aquêIes que,
pela própria natuleza, comprovadamêntê, forêm emitidos somêntê em nomê da matriz.
12.7.Será inabilitado o licitante que nâo comprovar sua habilitaÇáo, seja por não apresentar
qualquêr dos documentos exigldos ou apresenta-Ios êm desacordo com o êstabêIêcido neste Edltal,
12.8.No caso de inabi"fitaÇão, havêrá nova vêrificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
enpate ficto, prêvisto nos Arts. 44 e 45, da Lei 123/06, seguindo-se a disciplina antes
estabêfêcida para aceitação da proposta subsequente.
12.9.Os documentos necessários à habilitaÇão devê!ão ser organizados na ordem descrita neste
instnmênto, precedidos por Índicê corÍespondente, apresentados por: qualquer plocesso de cópia
autênticada por ca!tó!i.o cornpetente ou pê1o Prêgoeiro ou membro da Equipe de Apoio ou publicaÇão
Estando perfeitamentê lêgiveis, sêm contêr borrões, lasuras,
êm órgão da irdprensa oficial,
êmendas ou êntrefinhas e dentro do prâzo de validade. Por ser âpenâs uma formalidâdê que visa
facilitar os trabalhos, a ausência do referido índicê nâo inabifitará o licitante:
12.9.1.Quando o documento fo! obtido via Internet sua legalidade será comprovada no endereÇo
ê1etrônico nele indicado;
\2.9.2,Poderá ser utilizada. a critétio do Pregoeiro, a docu.'nêntaç âo cadastral dê fornecedor
S
1o
constante dos arquivos do ORC, para comprovaçáo da autênticidade de elementoa aplesen

Iicitante,

12.10.Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá â sêssâo, informando no sistema a nov
hoiário para a sua continuidade.
12,11.constatado o atendimento às exlgências dê habilitaÇão fixadas neste Edital, o lici
será dêclarado vencedor.
13. O.DO ENCÀ}.IINHÀ}'ENÍO DÀ PROPOSTÀ

VENCEDOR,À

te

13.1.À proposta final do licitante declarado vêncêdor - propoEt. atuaU.zada - deverá ser
encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitaÇáo do Pregoeiro no sistena
eletrônico, e deverá:
13.1,1.Se! elaborada em consonância com as espêciflcaÇôes constantês dêstê Edltal e seus Ànêxos,
iedigida em llngua portuguesa ê imp!êssa em una via em papel tinbrado do proponentê, quando fo!
o caso, sem emêndas, rasuras, êntreflnhas ou rêssalvas; suas folhas rubricadas ê a última datada
e assinada pelo licitante ou seu !êpresentantê fêgal, com indicaçâo: do valol global da proPosta;
do prazo dê êntrega; das condiÇões de pagamento; e da sua validade;

13.1.2.conter a indicaÇão do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins
13.1.3.Estar adequada ao último lancê ofertado e a negÍociaÇâo realizada, acompanhada, dos
documêntos complementares eventuafmentê solicitados, quando necessários à confirmaçáo dagueles
exigidos neste Editaf e já apresentados.
13.2.será cotado r.m único preço pata cada item, com a utifizâçáo de duas câsas decirnais, sendo
q'.Ie, nêsse úl"timo caso, a indicêÇão êm contrário está sujeita â colrêçáo, obsêtvando-sê aos
seguintês crj-térios:
13.2.1.Fa1ta de diqitos: serão acrescidos zeros;
13.2.2.Excesso dê digitosr sêndo o primêiro digito êxcedentê menor que cinco. todo o excêsso
sêrá suprimido, caso contrário haverá o arrêdondamento do dígito anterior para mais e os dêmais
i Lens excêdentes suprimidos.
13.3.os preÇos deverão ser expressos em moeda coraente nacional, o preÇo unj,tálio e o tota-L em
algarismos e o valor globaI da proposta em algarismos e por extensor
13.3.1'Existindo discrepância ent!e o preÇo unitário e totaI, resultâdo da multiplicaÇão do
preÇo unitário pela quantidade, o prêÇo unitário prevalecerá;
13.3.2.No caso de divergência êntre o valor numérico e o expresso por extênso, prevalecerá o
valor expreaao por êxtenso;
L3'3'3.Eica estabêlecido que havendo divergência de prêÇos unj.tários pala um mesmo produto,
prevalecerá o de menor valor.
13.4'A proposta obêdecêrá aos termos dêstê Edj.taf ê seus Àrexos, náo sendo considerada aqueLa
que náo corresponda à§ especificaÇões a1i contidas ou que êstabeleça vincufo à proposta de outro
licitante.
13'5.4 oferta deverá ser firmê e precisa, limitada, rigorosamente. ao objeto deste Edital, sêm
conter altelnativas dê preço ou de qua.Iquer outra condj.ção que induza o julgamento a mais de um
de pagamento;

resul tado.
13.6.No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
tlabalhistas, tributários, cornerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
folnecimento dos bêns.
13.7.À proposta final deverá ser documêntada nos autos e será levada em coDsideraÇâo no decorre!
da execução do contrato e aplicaÇão de eventual sançâo ao Contratado:
13.7.1.Iodas as especificaÇões do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.
13,8.4s propostas que contenham a descriçáo do objeto, o valor e os documentos complenentares
estaráo disponlveis na internet, após a homologaÇão.
13.9.O prazo de val-idadê da proposta não será inferior a 60 (sessênta) dias, a contat da dâta
de seu encaminhamento,
14.0.DOS

RECUP,SOS

14.1,Dec1arado o vencêdor e decolrida a fase de rêgrul-arizaçâo fiscal e trabalhista da llcitante
qualificada como microemp!êsa ou êmpresâ de pêquêno porte, se for o caso, será concêdido o prazo
de 30 (triota) minutos, para gue qualquer licitante manifêste a intenÇâo de recorrer, de forma

motivada, isto é, indicando cont!a quais decisões pretende recorrer e por quais motivos, ern
campo próprio do sistêma.
14,2.Havendo quêm se manifêste, cabêrá ao Pregoeiro vêrificar a tempêstividade e a existência
de motivaÇão da intenção de rêcorrer, parê dêcidir sê admite ou não o recurso, fundamentadamente I
14,2,1.Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas vêrificará as
condj.Ções de adnj-ssibif idade do recurso;
14.2.2.A falta de manifestaçâo motivada do licitante quanto à intençâo dê recorrer inportará a
decadência desse direito;
14.2.3.Una vêz admiti-do o rêcurso, o recorrente terá, a partir de entâo. o prazo de três dias
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantês, desdê logo,
intimados para, quêrêndo, aprêsentarem contrarrazõês ta[üém pelo sistemâ eletrônico, em outros
três dias, quê começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-Lhes assegurada vista
imêdiata dos elementos indispensáveis à defesa dê sêus interêsses.
ntô
14.3.O acofhünento do recurso invafidâ tão somênte os atos insuscêtiveis dê aprovêit
14.4.Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados. n
dereÇo
constante neste EditâI.
?

15.0.DÀ

REÀBERTURÀ DÀ 3ES9ÁO PÚBLICÀ

t

15.1.4 sessão pública podêrá ser reaberta
15,1,1.Nas hipóteses dê provimento dê recurso quê feve à anulação de atos anteriores à lealizaÇão
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessâo púb1ica, situaÇáo em que
seráo repetidos os atos anulados e os quê dele dependam;
15,1.2.ouando houver e!!o na aceitaÇáo do prêço melhor cfassificado ou quando o licitante
declarado vêncedor nâo assinar o contrato, não aetirar o instrumento êquivalênte ou nào comprovar
â rêgularização fiscal e trabalhista, nos têrmos do Àrt. 43, §1', da Lei 123106. Nessâs hipótêses,
seráo adotâdos os procedimentos imediatamêntê postêriorês ao eDcerramento da etapa de lances.
15.2.Todos os licitantês remanescentes dêverão ser convocados para acompanha! a sessão reaberta:
15.2.1.A convocaÇão sê dará por mej.o do sistema eletrônico (chat) ou ê-mail, dê acordo com a
fase do procêdimênto licitatório;
75.2.2-A convocaÇâo feita por ê-mai1 dar-se-á de acordo com os dados cootidos no Cadastro Digitâ1
do ORC, sêndo responsabilidadê do licitante manter sêus dados cadastrais atualizados.
16. O. DÀ ÀD.'UDICÀÇÀO

E

HOMOLOGÀÇÀO

16.1.O objeto da licitação será adjudicado ao licitante dêclarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso nâo haja interposiçâo de recurso, ou pê1a auto!idade superior do ORC, após a regular decisão
dos recursos aprêsentados.
16.2.Após a fase recutsal, constatada a rêgularidade dos atos praticados, a autoridade superior
do ORC honologará o procedimento licitatório.
17.0.DO CONIRÀTO
17.1-.Após a horno.Iogação pela autoridade superior do oRc, o adjudj"catário será convocado parâr
dêntro do prazo dê 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificação, assinar
o respectivo contrato, elaborado em conformj.dadê com as .nodalidades permitidas pela Lei 8.666/93,
podêndo o mesmo sofrel alteraçôês nos termos dêfinidos pêIa referj-da norma:
17.1.1.O prazo de convocação poderá ser pro!rogado uma vez, por igual pêriodo, quando solicitado
pelê palte durantê o seu transcurso e desdê que ocorra rnotj.vo justificado aceito pêla
Àdmini-straÇão;
17.1.2.Não atendêndo à coovocação pâra assinar o contrato, ê ocorrendo êsta dentro do prazo de
validade de sua proposta, o licitante perderá todos os dlreitos que porventura tenha obtido co*to
vencedor da llcitaÇáo;
17.1.3.Na assinatura do contrato será exigida a comprovaÇão das condiÇõês de habj-litação
consignadas neste Edital, que deverão ser mantj-das pelo licitante durante a vigênciâ do referido
contrato i
17,1.4.Caso o licitante Prj.meiro cofocado, apôs convocaçâo, nâo cornparêcêr. não comprovar as
condiÇÕes de habilitaÇão consignadas nestê Edital ou se lecusar a assinar o contrato, sem
plejuízo da ap.Iicação das sançôês plevistas nestê instrumento e das demais cotninaçôes lêgais
cabívêis a esse Iicitante, é facuftado à Àdministração convocar os .Iicitantes remanescentes,
respêitada a ordêm de classificaÇão e sucêssivamênte, para, após a comprovaÇáo dos legulsitos
paia habilj-taÇão, anal.isada a proposta e eventuais docrmêntos complêmentâre6 e, fêita a
negociaÇão, assinar o contlato.
17.2.O contrato que eventualmêntê vênha a ser assinado pê1o licitante vencedo!, poderá ser
alterado com a devida justificativa,
unilatêralmêntê pelo Contlataote ou por acordo entrê as
partes, nos casos previstos no Àrt. 65 e será rescindido. dê pfeno direito, confolme o disposto
nos Alts. '7'7, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93; ê rêalizado na fo.ma de fornêcimênto parcelada.
1?,3.O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mêsmas condiÇôês contlatuais, os acréscimos ou
supressões que se fizeren nas compras, até o respectivo lj-mite fj.xado no Art. 65, § 1' da Lei
8.666/93, Nenhum acréscimo ou sr"1prêssão podêrá êxcedêr o limitê êstabelecido, salvo as supressôes
resultantes dê acordo cefeblado eotre os contratantea.
18. 0.DO nEÀJUS!À}IENTO

18,1.Os pleços contratados são fixos e irrêajustáveis no prazo de rm ano.
18.2.Dentro do prazo de vigência do cont.ato ê mêdiante solicitaÇão do Cont!âtado, os prêços
podeaão sofrer reajustê após o interregno de um ano, lra mesma proporÇão da varj-ação verificada
no IPCÀ-IBGE acrmulado, tornando-se por base o mês de aprêsêntâção da respectiva pioposta,
êxclusivamente para as obligaÇões iniciadas e concluidas após a ocorrência da anualidade.
18,3.Nos reajustês subsequentes ao prineiro, o interregno mínlmo de um ano sêrá contado a pârtir
dos efeitos financeiros do último rêajuste.
1B.4.No caso de atraso ou não divulgaÇáo do indicê de rêajustanênto, o Contratante pagará ao
Contratado a importância calculada pela últiÍna variação conhecj"da, l-iquidaodo a diferenÇa
correspondentê tão logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o contratado obrigado a
âprêsêntar rnemória dê cálculo referente ao reajustamento dê preÇos do valor remanescente, sêmple
que este ocorfer.
18.5.Nas afêrições finais, o tndicê utilizado para reajustê sêrá, obrigatorlamente. o definitivo,
18.6.Caso o lndice êstabelecido para reajustamênto venha a ser êxtinto ou de quâIquêr forma não
possa mais se! utilizado, sêrá adotado, em substituição. o quê v]'er a ser determinado pela
leqislaÇáo então êm vigor.
e
18.7.Na ausência de previsáo legal quanto ao índice substituto, as partes êlegerão nov
oficial, para leajustamênto do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
18.8.o reajuste poderá ser reafizado por apostilamênto.
19.0.DÀ COMPROVÀÇÁO DE EXECUçÃO E RECEBTMENTO DO OB.IETO
19.1.Executada a presênte contrataÇão e observadâs as condiÇôes de adlmplemento das obriqaÇ
pactuadas, os procedimentos e prazos para recebêr o sêu objeto pelo ORC obedecerão, conformê o
caso, às disposiÇões dos Arts. '73 a 76, da Lei 8,666/93.
19.2.Sêrão designados pelo ORC rêpresentantes com atribuiçõês dê Gêsto! e Fi5cal do respectivo
contrâto. nos telmos da norna vigente, especialmente para acompanhar e fiscafizar a sua execuÇão,
respectivamentê, permitida a contrâtaÇão de terceiros para assistência e subsidio dê informaÇões
pêrtinentes a essâs atribuiÇôes.
2O.O.DÀS OBR:GÀÇõES DO CONTRATÀIITE E DO

CONTRÀTÀDO

20.1. obrigações do contratante:
20.1.1.Efêtua! o paganento relativo ao objeto contratado efetivahente rêafizado, de acordo com
as c1áusulas do rêspectivo contrato ou outros instnmentos hábeis,
20.1.2.propolcionar ao Contrâtado todos os meios necessários pala â fiêI execuçâo do objêto da
presente contrataÇão, nos temos do corrêspondênte instrumento de aiuste;
2O.1.3,Notificâr o Contratado sobrê qualquêr irrêgularidade êncontradâ quanto à qualidade dos
produtos ou serviÇos, exercendo a mais ampla e compfeta fiscalização, o quê nâo exime o Contratado
de suas responsabilidades pactuadas e prêceitos lêgaj.s;
2O.1,4,Outras obrigaÇõês estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Ànexo III.

20,2. ObrigaÇôes do Conlratado:

20.2'l.Responsabj-lizar-se po! todos os ônus e obrigÍaÇôes concernentes à legislação fiscal,
civif, tlibutália e trabalhista, bem como por todas as despesas ê compromissos assumidos, a
quâlquer título, perante seus fornecedores ou telceiros em razão da execuÇáo do objeto
contratado;
20.2.2. substituir, arcando com as despesas decorrentes, os Batêriais ou servlços que aprêsenlaren
defêltos. alterações, imperfeiÇóes ou quaisquer: irregufaridades discrêpantes às exigências do
instrlrmento de ajuste pactuado, aioda que constatados somentê após o rêcebimento ou pagamento;
20.2,3.Nâo transferir a outrem, no todo ou em patte, o objêto da contratação, safvo mediante
prévia ê êxprêssa autorizaÇâo do Contratante;
20.2.4.ManLeÍ, durante a vigência do contrato ou outros instrúnentos hábeis, êm conpatibilidade
com as obrj.gaÇões assumidas, todas as condiÇõês de habilitação e qualificação exigidas no
rêspectivo processo Licitatório, conforme o caso, aprêsêntando ao Contratante os documentos
necessários, semprê que solicitado;
20.2.5.Enitir Nota Piscal correspondente à sede ou filiaI da empresa que êfetivamente partj.cipou
do cêrtame e consequentemente apresentou a documentaÇão exigida nâ fase de habilitação;
20.2,6,Exêcutar todas as obrigações assumidas sêmprê com obser:váncia a mêlhor técnica vigente,
enquadrando-se, !j.gorosamente, dêntro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas
correspondentes;
20.2,7.Outras obrigaÇóes estabeleci.das e relacionadas na Minuta do Contrato - Ànexo IIf.
21.0.DO

PÀGAÀ'ENTO

21.1.o paganento será realizado mediante processo reqular ê êm obsêrvância às normas e
procêdimêntos adotados pel-o ORC, dâ sêguinte maneira: Parâ ocôrrer no prazo de trinta dias,
contados do periodo de adimplemento.
21.2.O dese[üolso náxi"mo do perÍodo, não será superior ao valor do.espectivo adimpfemento, de
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, ê sêmpre êm confor:midade com a
disponibilidade de recursos financeilos.
21.3.Nenhum vê1or será pago ao Contratâdo ênquanto pendêntê dê Iiquldaçâo quafquer obrigaÇão
financêira que the fo! inposta, em virtude de penalidade ou inadimpl-ência, a qual poderá se!
compensada corn o pagaÍoento pendente, sêm que isso gerê dirêito a acréscimo de qua.Iquer natureza.
21.4.Nos casos de êventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado náo tenha concorrido de algrma foma para o atraso, será admitida a compensação
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondentê ao
efêtivo pagamênto da parcela. Os encargos moratór:ios devidos em razâo do atraso no paganento
serão calcufados com utilização da seguinte fórmu1a r EM = N x VP x I, onde: EM = encargos
moratórios; N : número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo paganento;
VP: vâl-or da parcel-a a ser paga; e I = índice dê compênsaçâo financêira, assim apurado: I:
(TX .i. 100) + 365, sêndo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na
sua falta, rim novo indice adotado pelo Govêrno EêdêraL que o substitua, Na hipóteae do referido
indice estâbêlecido para a compensaçâo fiDanceir:a vênha a ser extinto ou de quafquer forma não
possa mais ser utj"lizado, será adotado, em substituiÇão, o que vier a ser determinado pê14
Iegis1âÇão êntâo em vigor.
22. O.DÀ.s SÀNçõES ÀDMrNr STB,ÀlrvÀS

22,1.Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixai de êntregar ou aplesentar documentação fa.Isa exigida para o certame, ensêja! o
rêtardamento da execuÇão de seu objeto, não mantivea a proposta, fafhar ou fraudar na execução
do contrâto, comportâr-sê de modo inidôneo, dêclârar informações falsas ou comete. fraude fiscal,
garantido o direito à anp l"a defesa, ficará impedido de licltar ê contratar com a Unj-ão, Estados,
Distrito Eederal ou Municlpios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de
Eornêcêdores SICAE do Governo Eederal e de sistemas sêmêlhantes mantidos por Estados, Distrito
Eederal ou MunicÍpios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multa§ prevj.stas
neste Edital e das denai"s cominaÇões 1êgais.
22.2.A recvsa injusta em dêixa! de cumpij-r as obrigaçôes assumidas e pr:eceitos fêgais, sujêitará
o Contratâdo, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades prêvistas nos Arts. 86 e 87,
da Lêi 8.666193: a - advêrtência; b - multa dê mora dê 0,5t (zero vírguLa cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entr:ega, no inlcio ou na execuçâo do
objeto ora contratado; c - nulta dê 10t (dez por cento) sobrê o valor contratado pela j.nexecuÇão
total ou parcial do contrâto; d - s imuttaneamêntê, qualquer das penalidadea cablveis
fundamentadas na Lêi 8.666/93 e na Lei 10.520/a2.
22.3.5e a valor da nulta ou j-ndenizaÇão devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
após a comunicaÇâo ao Contlatado, §êrá automaticamentê dêscontado da prj-meira parcela do
pâgamênto a que o Contratado vie! a fazer jus, acrêscido de juros moratórios de 1B (Lrm por
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judiciafmente.
22.4.Ap6s â aplicaÇâo de quaisquêr das penalidades prêvistas, realizar-se-á comunicaÇã escrita
ta
ao Contratâdo, ê publicado na imprênsa oficiaf, excluidas as pênalidades de advertênci
to
de mora quando for o caso, constando o fundamento lega] dâ puniÇâo, infomando ainda
sêrá registradô e publicado no cadastro corlespondente.
23.0.DÀS DTSPOSTÇôES GERÀrS
23.1.Da sessâo púbLica dô Prêqâo divulgar sê-á Àta no sistema êlêtrônico
23.2.Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato supervêniênte que impeÇa a realizaçâo do
cêrtame na datê marcada, a sêssão será automaticamente transfêrida para o primêiro dia útil

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelêcido, desde que não hajâ comunicação em
contrário, pêIo Pregoeiro.
23.3.Todas as referências dê têmpo no Edital, nos seus Anexos, no avlso ê durante a sessão
pública obsêrvarão o horário de Blasília - DE.
23.4.No julgamento das propostas e da habilitaÇão, o Pregoej-ro poderá sana! êrros ou falhas que
não al.terem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurldica. mediante dêspacho
fundanentado, registrado em Ata e acêssívê1 a todos. atiibui"ndo-1hes valj-dade ê eficácia para
fins de hâbiliLaÇão e classifjcaÇão.
23.5,4 homologação do rêsultado dêsta licitaÇâo náo implicará direito à contratâÇão.
23.6.As normas disciplinadoras da licitação seráo semprê intêrpretadas em favor da amplj-ação da
disputa entre os interessados, desde que nâo comprometam o interesse do ORC, o princlpio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contrataÇão.
23.7.Os licitantes assumem todos os custos de pr.epaiaÇão e apresentaÇáo de suas propostas e o
ORC não será, em nenhün caso/ responsável por esses custos, lndêpendentêmentê dê conduÇão ou do
resultado do processo licitatório,
23.8.Para todos os efeitos, na contâqêm dos prazos estâbêlecidos neste Editaf ê sêus Anexosr
excLuj"r-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o do vencimento. Só se ioiciam e vencem os plazos
em dias dê êxpediênte no ORC.
23.9.O desatendimento dê êxigências formais não essenclai.s náo inportará o afastamento do
Licitante, desde que seja posslvel o aprovêitamento do ato, observados os plincípios da isonomia
e do interêsse público.
23.10.Err câso de divêrgência entre disposlÇõês do EditâI e de seus Anêxos ou dêmais peças quê
compôêm o processo, prevalecerá as do Edital.
23.11,Decairá do direito de impugnar perante o ORC nos termos do presêntê instlumento, aquele
que, tendo-o aceitado sen objeÇão, vênha a apresentar, depoj.§ do iulgamento, falhas ou
irregularidades que o viciaram hipótêsê en que ta1 comunlcado não terá efeito de recurso.
23.72.As dúvldas su.gidas após a apresentâÇâo das propostas e oa casos omissos nestê instnmento,
ficarão única e exclusivamente sujeitos a intêrpretaÇáo do Pregoeiro, sendo facultada ao mesno
ou a autolidade superior do ORC, em qualquer fa§e da licitaÇáo, a proÍnoÇão de di1igência, na
forma do Àrt, 43. §3o. da Lei 8.666/93t dêstiôada a esclarecêr ou â complementar a instluçáo do
processo.

23.13.0 Edital e seus Àrexos tanbém estáo disponibi Ii z ados na íntegra no êndêreço ê1etrônj.coi
https : / /www. portaldecompraspubficas. com. br; e poderão ser lidos, e quando for o câso obtidos,
mediante processo regula! e observados os procêdimentos definidos pêIo ORC, no endeleÇo: Àv.
presidênte Joáo Pêssoa, 47 - cêntro - Mogêiro - PB, nos horários normais de expêdiente: das
08:OO as 12:OO horas; mêsmo endeleÇo ê horário nos quais os autos do procêsso administrativo
pemlanecerão com vista franqueada ao§ interessados.
23.14.para dirimir evêntuaj-s controvérsias dêcorrêntes deste certame, excluído qualquer outro,
o foro competentê é o da Comalcâ de Itabaiana, Estado da Paralba.
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ESTÀDO bÀ PÀRÀÍBÀ
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À}IEXO

I

PR3GÀO ErúTRôNICO

TER},ÍO DE REFERÊNCÍA

-

No

OOOO

9/2021

ESPECTFICÀÇÔES

1.0.DO OBJEIO

1.1.constitui objêto desta licitaÇão:

coNTRÀTAÇÃo

DE

EMPRESA pÀÀÀ FoRNEcTMENTo

ALIMENTICIOS DESTÍNADOS A MERENDA ESCOLÀR DESTE MUNTCIPIO.
2.0

.

DE

cÊNERos

DÀ JusrrFrcÀrrvÀ

2.1.A contratação acima descrlta, que será processada nos tellnos deste instrumento convocatório,
êspecificaÇôes técnicas e informaÇões complementarês que o acompânham, quando for o caso,
justifica-se: Pela necêssidâde da devida êfêtivaÇão de conpra para suprir dêmanda espêcíficâ CONTRÂTAÇÃO DE EMPRESA PAÀA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIoS DEsTINADos A MERENDA EScoLÀR
DESTE MUNICIPIO - considêrada oportuna ê imprêscindíve1, bem como relevantê mêdida de interêsse
públlco; ê ainda, pela necessidadê dê desenvolvimento dê aÇões continuadas para a prômôÇão de
atividades pertinente§, visando à maximização do5 recursos em refâçáo aos objetivos programados,
obsêrvadas as diretrizes e metas definidas nas fêrramêntas de planejamento aprovadas.
2.2.Às caracter:isticas e especificaÇôes do objeto o!a licitado são:
CODIGO
1

2

DT

SCRIMINÀçÀO

Açúcar trituraclo de cor c1ara, sem sujidades, ellúalados em saco de
poliêtilêno, de 1KG cada. Con padrão de qua-Iidade, com prazo mlnino de.
validade L(um ano) a contar da data da entrega. Àplesentar 2 amostras na
menor embalagem original devidamente identificada com !ótu1o, contêndo todas:
as lnfornaÇôes do produto de acordo com a LegislaÇão vigente. A anostrai
deverá ser correspondentê ao produto entregue.
Ârroz pãrbolizado. poljdo, tipo 1, em fardos oe JO KG conLendo O6 (seisJ
UNDades de 1KG cada. ünbalados em sacos de polj.etileno transpalente. Prazo
mínimo de validade 06(sêis) meses. Apresentar 2 arostras na menor eÍüâlâgem
oliginal devidamente identificada, con !ótuIo, contendo todas as informaÇôes
do produto de acordo com a legislaÇão vigente. A ânostra dêverá ser

UNIDÀDE OUÀNIIDÀDA

KG

14600

KG

14600

UND

14600

UND

8000

íG

1300

correspondente ao p-roduto entregue.

3

4

Macarráo espaguete com ovos, massa seca de farinha de trigo com ovos,
embalados em sacos de polietileno, trânsparente de 5009 cada. Prazo mlnimo
de validade de 1ano. Àpresêntâr 2 amostras na mênor eÍüalagem original
devidamente identj,ficada, com rótulo, contendo todas as informaÇões do

produto de acordo com â 1êgisfaÇão vigente. A amostra develá ser
corre-s-pondente ao produto eDtregue,
Ó1eo dê soja contêndo 900m1 cada. Prazo mÍnimo de validade de 02 (dois anos).:
Àpresentar 2 amostras na menor enbalagêm original devidãmênte identificada,.
coln rótulo, contêndo todas as informaçÕes do produto de acordo com a
legisfâÇão vigênte. A amostla deverá ser correspondente ao produto entlegue.
Sa1 refinado iodado em pacotes de 1 KG cada, prazo mlnino de validade de 01
ano apresênta! 2 amost!as Da meno! enbalâgem originâl devidânentê
identificadâ, com rótufo, contendo todas as informaÇôes do produto de acoldo.
com a legislaÇão vigente. A amostrâ deverá ser correspondente ao produto,

9

Vinagre de 150 nI fermentadô âcético e áIcoc] e vinho branco, em gar:rafa.
Prazo nínimo de validade de 02 (dois anos), Àpresentâr 2 amostras na menor
erüalagem original dêvidamênte idêntificada, com r6tu]o, contendo todas as
informaÇõês do produto de acordo com â 1êgisIaÇão vigente. À amostra deverá
ser correspondente,a,o produto entrequê.
Earinha de mandiocaJipô comum, eÍüalagem c/1KG,.
Eeijão carioqu.inha extra tipo 1, eÍlcalagen c/1KG.
Eeijáo preto extra tipo 1, eiibalagem c/1xG

io

Fei j ão Macassar, eÍüalagem c/1trG

'7

I
11
L2

13

.J,i.J.'li"r",lrT""t)""". .o,,"".,.n..",

UND

em

copo cre vicrro

de

260

s

cada,

Àcondicionados em caixas contendo 24 UNDades. Plâ20 de validade rnlnimo 1
ano. Apresentar duas amostras na menor êÍrbalagêm original coEtêndo todas as
informaçÕes do produto, A amostla dêverá ser igual ao produto que será
entregue.

\\,,
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KG
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8000
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Earinha de trigo, saL, fêrro, ácado, enbâlagem c/1 xG.
Blscoito cream crackel, em caixas de papelão com enüal"agens de 5009. Prazo
de validadê mlnimo 1 ano. Àpresentar duas anostras na mênor ellüalagem
original contendo todas as informaçôês do produto, À amostla deverá sêr igual

::.::::T:

r\

KG
UND

UND

'7

2AA

14

Flocos de Milho pré cozldo enliquêcido con ácido fófico e ferro em enüalagem
não vj,olada e resistentes. À embalagem dêverá conter todas as informaÇões
sobre ô produto, inclusive sobre sua procedência, informaÇôes nutricionais,
número do lote. vâlidade mÍnima de 6 meses a partir da data dá entrega, pCT

PCT

21600

UND

14400

UND

14400

com 5009,

16

11
18

19

20

Protelna de soja sabor carne textutizada, ellüalàda en saco p],ástico, contendo
5009 en cada eÍüa1agem. Vâlidade minima 1 ano.
Leite em pó integrâf contendo carboidratos, ptotelnas, goràuras fibra

alimentar, cálcio, ferro e sódio. EmbaLagens plásticas de 250g. prazo dê
validade mlnimo 1ano. Àpresentar duas amostlas na menor ellüalagen original
contendo todas as InformaÇõês do produto. A amostra deverá sêr iguâl ao
ploduto que Será entregue.
Carne de charque, carne desidratâda en conserva, êmba1âgens com 5 KG.
KG
va.Lidade 60 dias. Contêndo o carirüo do sif.
Coforau, devê ser constituÍclo de matéria prima de boa quatidâde e apresentar
PCT
aspecto, cor, cheiro e sabor, câracteristico do produto. No náximo 109 de
sa1, de acordo com as normas vigentes. Validade de 6 meses a 1ano, com o
registro da dàta de validade no rótulo. Pac com I009.
Caldo dê gaLinha ou carne, constituído basicamente de carne de galinha ou CarteLa
carne bovina desidratada, fiofilizado sa], âmido de milho, gordura veqetâ],
c/
condimentos, podendo contêr corântes apresentando se matériâ terrosa, Ialvas
e detritosf en embalagen metalizadá, têrmo soldável, lesístente ê atóxica
com vafidade de 12 meses.. Peso aproximado de 609.
Condimento misto, deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e
UND
apresentâr âspecto, cor, cheiro e sabor, ca!acterÍstico do produto. Validade
de 6 meses a 1 ano, com o registro da data de va.Iidade no rótul,o, pacotê com

5000
14500

50

3000

1009.
27
22

23
24
25

26

2l

2a

29

30

31

32

&[ido de milho, não contén glúten, embalagem c/5009.
Biscoito Malra: Farinha de trigo, aÇúcar, goldura vegetaf, hidrogênada, amido
para biscoito tipo Maria e
de milhô ê sal. CoÊtém: aromá artiflcial
estabill.zante lecitina de soja, conten glúten. ünbalagem pfástica con 400q.
Ca fe moldo, embalagen c/2509,
Docê dê goiaba/baoana c/6009, polpa dê frulas ou frutas trituradas e açúcâI.
Margarina vêgeta1 em ó1eo vegetal, Ilquido e hidrogenado, água, sal (3C),
feite en pó desnatado ou soro de leite em pó estabilizado, embalagem c/5009,
Frango sem pescoço, sem niúdo, congelado e sem tempero, Apresentando peso
médio de 3 a 4 KG. O fornêcedor deverá aprêsêntar o comprovante de inspeÇão
da vigilância sanitária ]ocal.
AchocoiaLâdo em pó vrtêrninado conposrÇáo minlma de 50g de cêcau em pó,
Iecitina de soja e estâbilizânte. Validade mlnlma de seis meses a partir da
data de entrega. Enrbalagens de 2009. A ellüalagem deverá conter todos os dados
de identificaÇão, procedênciâ
Suco concentrado sabor caju e/ou goiabà, em êmba1âgem de vidro contendo 50omI
cada. Acondicionados em caixas de papelão, contendo 12 unidades. Prazo mlnimo
de va]idade 2 anos. Àpresentar duas amostras da menos embalâgem, contendo
toclas as informaçôes do produto_ e data de validade.
Polpa de frutas se1êcionada e livre de contâninaÇão. À ellüâlâgem dê 1 KG
devê conter a validade de Âo mÍnj,r0o 6 meses a 1 ano, com os reqistros
obrigâtórios do órgão competente. Deverá ser transPortado em caixas de
lsopor. Sabores: cajá, maracujá, âcerolà, goiâba ê caju.
Beblda Láctea sabor morango: Contárn leite pasteurizado desnatado, soao de
1êj.te, açúcar, prepato de morango (âçúcâr, água, polpa de norango sem
senente, anido, arorna idêntico ao naturaf de moranqo, espersantacarragena,
vermelho, azarrubinâ, conservante, Sorbato de Potássio,
corante artificial
acidufante, Ácldo Citrico, gordura vegetaf, amido modiflcado, esperssante
(gelatina e carragena) e fermento lácteo. EÍüa1agêm plástica com 1 litro.
Àrroz Branco Tipo 1, Subglupo PoIido, Ctasse Longo Pj.no. Produ!o com
qualidade e sabor tradicional. ? Po1ido Naturalmente a água (WaterPol.isch) '
2 e 5 KG (p1ástico de
? Não utillza nenhum adltivo qulmico. Pacote
polietlleno) capa fardo, pfástico de pêlietiiêno. validade de 12 meses
àrmazenado en alllbiente sêco e arejado.
Massa de Àveia êm Elocos Einos 2O0g: Íngredientes: aveia laminada em flocos
finos. ÀLÉRG]CoS: CONTÉM AVEIA, PODE CONTER TRÍGO. CENTEIO. CEVADA, AMÊNDOA,
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8000

UND
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UND

8000
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Lt

2500

KG

8000

UND
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PCT

00

BDJ

3s0

PCT

1A

A}4ENDOIM, CÀSTANHÀ DE CAJU, CASTANHA DOPÀú, ÀVE],Á, MACADÂMIÀ, NOZ, PECÃ,
P]STACHE, PINOU, CASTANHÀS E SOJÀ. CONTÉM GLÚTEN. Fonte de fibTâS* TONTE dE

io
Milho cle Mr.rnguzá 5009 ou caôjica dê milho são grãos ou pedaços de grãos de
mllho (zeâmays L,) que apresentan ausência parcial ou total do gérmen, em
preseoÇa de escarifÍcação mecánica ou manual (desgerminaÇão) . O produto
deverá estar de âcordo com a fegislaÇão vigente, esPecialnente a Portaria nÔ
1A9, de 24 de fevereiro de 1989 do Ministério da Àgrj"cultura.
Bâncleja de ovo de galinha com 30 uniclades, deve!á ser de coloraÇáo branca,
tâmanho médio, com a casca limpâ, integra (sem rachaduras) e sen deformaÇão.
Deve a!ender as legislaÇões em vigor especia-Inente a DECRETO ô' 56.585 de 20
de julho de 1965 Publ-icado D.o.u ô.e 22/A'7/7965.
lempero pronto p/carne e irango 60g: Ingrêdientes: sa1, colorífaco, al'ho*,
cebola*, orégano*, salsa*, fouro'. condimentos pleparâdos de alho e cle
cebola, realÇado!es de sabo! gtutamato úonossódico, inosinatodissódico ê
guanilatocli.ssóclico. ÀLÉRGICOS: contém delivados de soia' Pocle conter trigo,
leite, cevada e ovo. Contém g]úten.
Carne bovina resfriâda coxão mole C/Osso
Carne bovj,na resfriada coxão mole S/osso
carne bovina noÍda rêsfriada e[üafagens coDtendo 5009
magnés

33

3A

35

36
3?

38

KG
KG
KG

2500
2000
2700

Peito de frango. 19stl,l199 eÍüai.agerir coDtendo 1Kc
Sobrecoxa de frango resÍridda embàlêgem conrendo 1l.c
Cereal- Infantil eÍtbâIâgem contendo 230g
MÍstura à Base de Ànlido de M.ilho parâ o preparo de Mingau sabo! Tradlcional
a bâse dos iDgredientesr Àmido, aÇúcar, vitaminas (A, 81, 83, 86, 8L2, C e
ácido fó1ico) e rinerais (ferro e zinco), antiumectante fosfato tricátcico,
aromãtizante e corante urucum, acondicionado em elllbâlagem de no mínimo 2OOg.
Sardinha em lata embalagem contendol259

39
40
41
42

13

KG

2000

XG
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UND
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UND

14600

3.0.DÀS OBRÍGÀÇõES DO CONIRA!ÀNIE
3.1.Efetuar o pagamento rêlativo ao objeto contratado efetivâmênte realizado, dê acoldo com as
cláusul-as do respectivo contrato ou outros instaumentos hábeis.
3. 2 . Proporc.ionar ao Contratado todos os meios nêcessários para a fiel execuÇâo do objeto da
presente contrataçáo, nos têrmos do correspondente instrumento de ajuste.

3.3.Notifica. o Cont.atado sobre quafquêr irregularidade êncontrada quanto à qualidade dos
produtos ou sêrviÇos, exercendo a mais ampla e complêtâ fiscalizaÇão, o quê não exine o Contratado
de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais,
3.4.Outras obrigaÇôes estabelecidas e refacionadas na Minuta do Contrato - Ànêxo III.

{.0 . DÀ9 OBRIGÀçõES

DO CONTB,AÍÀDO

,Responsablli2ar-se por todos os ônus e obri.gaÇões concêrnêntes à legislaÇáo f1sca1, civi1,
tri butárj-a e trabalhista. bem como por todas âs despesas e compromissos assumidos, a qualquer
rlt ulo, pêrante sêus fornecêdorês ôu terceiros em razáo da execuçâo do objeto contratado.
.Substituir, arcando com as despesas decorrentêsr os hateriais ou serviÇos quê apresentarem
defeltos, alteraÇões, irnper.feiÇôes ou quaisquer irregularidades discrepantes às exj-gências do
instrumento de ajustê pactuado, ainda quê constatados somente após o recebimento ou pagamento.
4.3.Náo transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇão, salvo mediaote prévia
e expressa autolizaÇão do contr:ataote.
4.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibi]. idade
com as obrigaçõês assumidas, todas as condiÇôes de habilitação ê gualificaÇáo exigidas no
respectivo p!ocesso .licitatório, conformê o câso, apresentando ao Contratante os doclmentos
necessários, sernpre que solicitado.
4.5.Emitir Nota Eisca.l correspondente à sede ou fil-ia1 da emprêsa que efêtivamênte palticipou
do certame e consequentemente apresêntou a docr.mêntaçâo êxigida na fasê de habilitaÇáo.
4.6.Bxêcutar todas as obrigaÇões assumidas sempre com observância a me.lhor técnica vigente.
ênquadrando-se, rigorosamentê, dêntro dos precêitos 1êgais, nolmas e êspêcificações técnicas
correspondentes .
4.7.Outras obrigaÇões estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo 11I.
s.O.DO

PR,ÀZO

E DÀ VIGÊNCIÀ

5,1.o prazo máximo de entrêgâ do objeto da contrataÇão, que admite prorroqaÇão nas condiÇóes e
hipóteses previstas no Art. 5J, § 1', da Leí 8.666/93, está abaixo indicado e será coosiderado

da emissâo do Pedido de Compra:
Entreqa: 5 (cinco) dias.
5.2.À vigência do respectivo contrato sêrá dêtêrminadai até o final do exercicio financeilo de
2021, considelado da dâta de sua assinatura.
6.

O .

?

O.DO PÀêÀMtsNTO

DO REÀ.'USTÀrdEIÍTO

6.1.Os preÇos contratados são fixos ê irrêajustávêis no prazo de um ano.
6.2.Dentro do prazo de vígência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os p!êÇos
podêrão sofrer reajuste após o intêrrêgno de um ano. na mesma proporção da variaÇáo verificada
no IPCA-IBGE acumufado, tomando-se por base o mês de aprêsentaÇâo da respêctiva proposta.
exclusivamentê para as obrigaÇões lnlciadas e concluldas após a ocorrência da anualidade.
6.3.Nos reajustes subseguêntês ao primeiro. o interregno minimo dê um ano será contado a partir
dos efe.j.tos financeiros do úItino reajuste.
6.4.No caso de atraso ou nâo divulgação do lndj-ce de reajustamênto, o Contratantê pagará ao
Contratado a importância calculada pela ú1tima variação conhecida, liquidando a diferença
corrêspondente tão logo seja divulgado o lndice definitivo. Eica o Contratado obrigado a
apresentar memória de cálcu1o referente ao rêajustâmento de preÇos do valor remanescente, sempre
quê este ocolrer.
6.5.Nas aferiçÕes finaj-s, o índicê utj-l-izado para reajuste será, obrigâtorlamênte, o definitivo,
não
6.6.Caso o indicê estabelêcido para reajustamento venha a ser extinto ou de quàlquêr fo
pela
possa nais ser utilizado, será adotêdo, êm substituição, o quê vier a ser determina
legislação então em vigor.
6.?.Na ausência de previsão IegraI quanto ao indice substituto, as pâltes ê1êgê!âo novo
ofj-cia1, para reajustamento do preÇo do valor remanescente, por meio de telmo aditivo'
6.8.o reajuste poderá sêr rêalizado por apostilahento,
-

?.1.O pagamento se!á rêâlizado mediante processo regular e em observância às normas e
procedimentos adotados pelo oRc, da seguinte rnaneira: Para ocolae! no plazo de trinta dias.
contados do pêr1odo de adimplemento.
?.2.O dêsêÍüolso máximô do pêriodo, não será superior ao valo! do respectivo adimplemênto, dê
acordo com o cronogírama aprovado, quando for o caso, e semplê êm conformidade com a
disponibilidade de recutsos financeiros.

7'3.Nenhum valor selá pago ao Contratado ênquanto peôdente de liquidaÇáo qualquer obrigêÇão
financêir:a que the for imposta, êm virtude dê pêna1j.dadê ou inadimplência, a qual poderá ser
compensada com o pagamênto pêndente, sem que isso gere direito a acréscimo de qua.Iquer naturêza.

8.0.DÀ COMPRO\ÃÇÀO DE EXrctrÇ.ãO E RECEBIüANIO DO OBJEIO
B'l.Executada a prêsêntê contrataÇão ê observadas as condiÇões de adimpl.emênto das obrigaÇões
pactuadas, os plocedimêntos ê prazos para recêbêr o seu objêto pelo ORC obedecêrâo, conformê o
caso, às disposições dos Àrts. '73 a'16, da Lei 8.666193.
9. 0 . DOS PROCEDI].rENIO§ DE FrSCÀ!rZÀçÂ,O

E

CEF.ENCIâ!.'ENÍO

9.1.Serão designados pelo Contratante rêprêsentântes com atribuições de Gêsto! e EiscaI do
contrato, nos termos da noma vigêntê, especialmentê para acompanhar e fiscalj.zar a sua execução,
respectivamênte, pernitida a contrataçâo de terceiros parê assj.stência ê subsidio de perti.nentes
â ê§sas atribuiÇões.
10. O.DÀs sÀNÇõEs ÀDMrÀrrsTRÀTrvAs

10.1,ouen, convocado dentro do prazo de vafidade da sua pioposta, nâo cel-ebrar o contrato,
dêixar dê êntreqar ou apresêntar documentaÇão falsa exigida para o cêrtame, ensejar o
rêtardamento da execuÇáo de seu objeto, não mantiver a proposta. falhar ou fraudar na execuÇão
do cont!ato, comportar-se de modo inidôneo, declarar informaÇôes falsas ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito à ampfa defêsa, ficará inpedido de licitar ê contratar com a Uniâo, Estados,
Distrito Federal ou Municlpios e, será descredênciado do Sistema de Cadastlamento Unificado de
Fornecedores SICAF do Governo r'edêraf e de sistemas semelhantês mântidos por Estados, Distrito
Federal. ou MunicÍpios, pêl.o prazo dê até 05 (cinco) anos, sêm prejuízo das multas prêvistas
neste Edital e das demais cominações legais.
10.2,A recusa injusta êm dêixar de cumpri.r as obrigações assumidas e preceitos fegais, sujeitará
o Contratado, garantida a prévia dêfêsa, às sêquintes penalidades previstas nos Àrts. B6 e B?,
da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora dê 0,5t (zero vlrgula cinco por cento)
aplicada sobre o va.Ior do contrato por dia dê atraso na êntrega, no inlcio ou na execuÇáo do
objêto ora contratado; c - multa dê 10t (dez por cento) sobre o val.or contratado pela inexecuÇâo
total ou parcial do contrato; d - s imultanêamente, qualquer das penalidades cablvêis
fundamentadas na Lei 8.666,/93 e na Lei lO.52A/02.
10.3.Se o valol da mu.Ita ou indenizaÇâo dêvida nâo for rêcolhido no prazo de 15 (qulnze) dias
após a comunicaÇão ao Contratado, se!á automaticamente descontado da primêira parcela do
pagamento a que o Contratâdo viêr a fazêr jus, acrêscido de juros ínorâtórios dê 1* (um pôr
cento) ao mês, ou, quando fo! o caso, cobrado judicialmente.
10,4.Após a aplicaÇáo de quaisquêr das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, exclnídas as pêna1idâdes de advertência e multa
dê mora quando for o caso, constando o fundâmênto legal da punj.ção, informando ainda que o fato
será registrado e publicado no cadastro correspondente.
11. O.DÀ COMPANSÀÇÂO FTNAITCETAÀ

11,1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde quê o
Contratado nâo tenha concorrj-do de alguma foma para o atraso. será admitida a compensaÇâo
financeira, devida desde a data IiÍnite fixada para o pagamento até a data corlespondente ao
efetivo pagamento da pârcê]a. Os êncargos molatórios devidos em razâo do atraso no pagamênto
serão calculados com utilizaÇáo da seguintê fórmulal EM = N'VP x I, onde: EM = encargos
moratóriosi N = número dê dias êntre a data prevista para o pagamento e a do efêtivo pagamênto;
vP = val-or da pârcela a ser pagai e I = indice de compênsaçáo financeira, assim apurado: 1=
(TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do TPCÀ-IBGE acumrll-ado nos últimos doze mesês ou, na
sua fafta, Lun novo Índice adotado pefo Governo Eêderal que o substitua, Na hipótese do referido
indice estabetecido para a compensação financeira venha â ser extinto ou de qualquêr formâ nâo
possa mais ser utilizador será adotado, em substituiÇão, o que vier a se! deterrôinado pela
legislação êntão êm viqor.
12. O.DO !6ODELO DE PROPOSTÀ

12.1.É parte integrante deste Termo de Referência o modelo dê proposta correspondentê,
o licitânte utiliza-lo como refêrência - Ànexo 01.

MÀRIA DE FATIMÀ

S

I LVEIRÀ

SECRETÁRIA

\

podendo

ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREFETÍURA MUNICIPÀI DE MOGEIRO

COMIssÃo PERMÀNENTE DE LIcTTÀÇÀo
À}iEXO 01 ÀO TER!,O DE REEIRÊNCTÀ

PROPOSTÀ

PREGÃO ELETRÔNICO NO OOOOg/2021

PROPOSTA
REEERENTE: PRTGÂO ELETRôNICO }IO OOOO9,/2021
PREFEITURA MÚNIC]PAL DE MOGEIRO _ PB.

OBJETO: CONTRATÀÇÃO DE ÉMPRÉSA PÀRÀ EORNECTMENTO DE GÊNERos ALIMENTIC]oS DESTINADoS

À

MERENDA

ESCOLAR DESTE MUNIC] PIO.
PROPONENTE:

CNPJ:

Prêzâdos senhorês,
Nos termos da licitação em epigrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:
coDlGO
1

2

3

4

DrscRrurxÀÇÂo
!ÍÀRcÀ/tíoDEIô
Açúcar tritulado
de cor clara, sen
sujidades,
embalados em saco de
polietilêno, de 1 KG cada. Com pâdrão de
qualidadê, côrn prazo mínimo de validâde
1(um êno) a contâr da data da entrega.
Àplesenta]: 2 amostras na nenor embalagem
original devidamente identificada com
rótulo, contêndo todas as informaÇões do
produto de acordo com a legislâÇão
ser
vigente.
A
arostra
deverá
correspondênte ao produto entregrie.
Àrroz parbolizado, pofido, tipo 1, em
fardos de 30 KG contêndo 06 (sêis) ONDâdes
de 1 Kc cada. E!üalados êm sacos de
polretileno transparênte. Prazo minimo de
validade 06(seis) meses. Àpresentar 2
amostras na menor embalagero originâf
com rótuIo,
devidamente identificada,
contendo todas as informações do produto
de acôrdo com a legislação vigente. A
amostra dêverá ser correspondente ao
produto entlegue,
Macârrão êspaguete com ovôs, massa seca
de farinha de trigo com ôvos, e[üa]ados
em sacos de polietileno, transparente de
5009 cada. Plazo nínino de valldade de 1
ano. Àpresentar 2 amostras na menor
devidarente
originaf
erTüâlâqem
identificada, com rótufo, contendo todâs
as informaÇões do produto de acordo con a
Legistâção vigente. A anostra deverá ser
correspondente ao produto entregue.
Ô1eo de soJà contendo 90OmI câdà. Prazo
mínj-mo de validâde de 02 (dois anos).
Apresentar 2 âmostras na menor embalagem
original devidânente identificada, con
rótu1o, contendo todas as informaÇões do
produto de acordo com â legislaÇão
ser
âmostra deverá
vigente.
À
correspondente ao produto entregue.
SaI refrnado rodàdo en pacoles oe I KG
cada, plazo mínimo de validadê de 01 âno
apresentar 2 amostras na mênor embâlaqen
original devidatnentê idêntificadâ, com
rótulo, contêndo todas as informações do
produto de acordo com a legislaÇão
ser
À
amostra deverá
vigente.
correspondeÂte ao .produto entrêgue.

-

UNIDÀDE

QUÀNIIDÀDE PREÇO

Kc

14600

KG

14600

UND

146C0

UND

8000

XC

1300

UNIT.

PREÇO TOTÀJ,

\'

a

1

Vinagre de 750 ml fernentado acético e
á1coo1 e vinho branco, êm ga!rafa. prazo
mlnimo de validade de 02 (dois anos).
Apresêntar 2 amostras na menor embalagem
original devj.damente identificadâ, com
rótulo, contendo todas as informaÇões do
produto de acordo com â fegislação
vigente.
À
amostrâ deverá
correspondente ao produEo ênttegue.
Eàrinnà de mêndioca Eipo comum, emba.Iagem

UND

1300

KG

500

liG

8000

KG
KG

8000
20a

I(C

500

UND

8000

C/LKG.
8

feiJào
enba I

cârioquinha

agen c/

extra

tipo

1,

1KC.

9

Feijão preto extra tipo 1,

10

Feij ão Macassar, eÍüalagem c/1KG

11

Earinha de trigo, sal, fe!ro, ácido,
enüalagem c/1 KG.
Biscoito cream cracker, em câixâs de
papelão com enbafagens dê 5009, Prazo de
validade minimo 1 ano. Apresentar duas
amostras na menor embalagêm oliqina.I
contendo todas as j,nfornaÇões do produto.
À amostra deverá ser igual ao produto que
será ent rêgue,
Extrato
de tomate, simples,
sem
conselvantes, en copo de vidro dê 260 g
cada, Acondicionados ên caixas contendo
24 UNDades. Prazo de validade nínimo 1
âno. Àprêsentar duas amostras na menor
embalagem original
côntêndo todas as
j-nformaÇôes do produto, À anostra deverá
ser igual ao produto qüe sêrá entregue,
Ffocos de Milho pré cozido enriquecido
com ácido fólico e ferro en enüalagem não
violada e resistentes. À etlúalagem deverá
conter todas as informaÇôes sobre o
produto, inclusive sobre sua procedência,
informações nutricionais/ número do lote.
valj.dade ninima de 6 meses a partir da
data da entrega. PCT com 5009.
Proteína de soja sabor carne texturizâda,
erobalada em saco p1ástico, contendo 5009
em cadâ embalagem. validadê mínima 1 ano.
integral
Leite
em pó
contendo
carboidratos, p!oteinas, gorduras fibra
cáfcj.o, ferro
ê sódío.
alimentar,
Embalagens plásticas dê 2509. Prazo de
validade minimo 1 ano. Àpresentar duas
âmostras na menor eIIüaiagem original
contendo todâs as InformaÇões do produto.
À amostrâ deverá ser igual ao ploduto que
será entregue.
Carne de charque, carne desidratada em
conserva, embalâgens com 5 K6. validade
60 dias, Conteldo o carinüo do sif.
Colorau, deve ser consti ruldo de ndLe!rà
prima de boa qualidade e apresentar
cor,
cheiro
e
sabor,
aspecto,
câlacterÍstico do produto. No máximo 10t
de sal, de âcordo com as normas vigentes.
Validade de 6 meses a 1 ano, com o
registro da data de vafidade no rótulo.

72

13

1,4

15

16

1?

18

,|9

embalagem c/1KG

1240

PCT

21600

UND

14400

UND

14400

KG

PCT

5000

14500

Pac com 1009.

caldo de galinha ou carne, constituido
basicamente de carne de galinha ou carne
bovina desidratada, fiofi.Ii zado sar,
gordura veqetal,
anido de milho,
coÊdimentos, podendo contel corantes
apresentando se matériâ terrosa, larvas e
detritos, em embalagem metalizada, termo
soldável. rêsistente e âtóxica coln
validade de 12 meses. Peso âproxj-mâdo de

Ca!tefa

50

\

6og.
20

2t
22

Condimento misto, deve ser constituldo de

mâtélia primâ de boa qualidade e
âpresentar âspecto, cor, cheiro e sabor,
caracterÍstico do produto. validade de 6
meses a 1 ano, con o rêgistro da data de
validade no rótulo, pacote con 1009.
Amido dê milho, não contém glúten,

UND

3000

UND

2000

UND

80oo

embalâgên c/5009.

Biscoito Maria: Earinha de trigo, aÇúcâr,
gordura vêgeta1, hldrogenada, amido de

§

milho e saI. Contém: aroma ârtificial para.
biscoito tipo Maria ê estabilizantê
lecitiÀa
de soj a, conteÍn qlúten.
Enüalagem pfástica com 4009.
23
24
25

26

21

Câfé mo1do, erüalagen c/2509.

UND

8000
2500

UND

8000

UND

Doce de goiaba/banana c/6009, polpa

de

ÍruLds ou fruLas Lr ituradas e àÇucàr .
Margarina vegetal em ó1êo vegetal,
1Íquj.do e hidrogênado, água, sal (3t),
leite em pó desnatado ou soro de teite em
pó estabilizado, enüa1agêm c/5009.
Erango sem pescoÇo, sem nüúdo, congelado.
e sem tempero. ApresenEando peso médio de.
3 a 4 KG. O fornecêdor dêverá apresentar.
o comprovante de inspeÇão da vigilânciâ,
sanitárla IocaI.
Achocolâtado e]n pó vitâminado composiÇãoi
minima de 509 de cacau êm pó, lêcitioa de'
soja e estabilizaotê. validade nÍnima de
seis neses a partir: dà data de entrega.
Emba]agens de 2009. À enüalagem deverá
conter todos os dados de identificaÇão,

I(G

10000

UND

1204

UND

3000

KG

7500

LT

2500

KG

8000

UND

1000

procedência.

Suco concentrâdo sabor caju e/ou goiâba,
eÍüalagem de vidro contendo 500m1 cada.

em

29

30

Àcôndicionados em caixas de papelão,
contendo 12 Unidades. Prâzo mlnimo de
validade 2 anos. Apresentar duas amostras'
da menos embafâqem, contendo todas as'
llfglma!ô9s do produto ê data dê validadê.
'Polpa de frutas selecionada e livre de
'contaminação. À êÍüalagem dê I KG deve
iconter a validadê de no mÍnino 6 neses a
1ano, com os registros obrigatórios do
órgão conpetente. Deverá ser transportado
em caixas de isopor. Sabores : caj á,
maracujá, acero-Là, goiaba e caju.
Bêbida Láctea sabor morango: contém leite
pasteurizado desnatado, soro de leite,
açúcar, preparo de noràngo (âçúcar, água,

I
l

poLpa de morânqo sen semente, amido, âroma
de noraügo,
idêôtico
ao natural

31

artificial
e spe rs ântâca rragena, colantê
azarrubina,
conservânte,
vermelho,
Sorbato cle Potássio, acidulante. Ácido
gordura
amldo
vegetâ1/
Citlico,
modificâdo, esperssante (gêIatina e
carragena) e fermênto 1ácteo. Enbalâgem
p1ástica com 1 1itro,
Arroz Branco Tipo 1, Subgrupo Polido,'
c.Iasse Longo Fino. Ptod\rto com quafldadel
Po]ido
?
sabor
trâdicionaf.
e
Naturalmente â água (wâterPolisch) , ? Nãol
ütitiza nenhum aditivo quÍmico. Pacote
2 e 5 KG (plástico de polietileno) capa
fardo, pIástico de peiiêtiieno. vafidade
de 12 nreses armazenado en anrbiente seco e

32

Massa de Àveia em Elocos Einos

2O0g:

lngredientes: aveia lam.inada em flocos
finos. ÀLÉRGICOS: CONTÉM ÀVEIÀ. PODE

CONTER

TR]GO, CENTEIO. CEVADÀ,

ÀI.IÊNDOÀ,

CÀJU,
ÀMENDOIM, CASTÀNHÀ DE
CÀSTANHA DOPAú, AVELÃ, MÀCADÂMÍA, NOZ,
PECÃ, PISTACHE, PINOU, CÀSTANHÀS E SOJA.
coNTÉM GLÚTEN, rontê de fibras* Fonte de

(

magnésio.

33

34

l4ilho de Munguzá 5009 ou caniica de milho
são qlãos ou pêdaços de grãos dê milho
( Zeamays L. )
que apresentah ausência
parclaf ou total do gérnen, em plesenÇa
de escarificação nrecánica ou nanual
(desgerminaÇão) . O produto devêrá estâr
de acordo con a legis-IaÇão vigente,
especialmente a Portariâ n' 109, de 24 de
fevereiro de 1989 do Ministério dâ
Agriculturâ.
Bandeja de ovo de galinha com 30 unidades,
dêverá ser de coloraÇão blanca, tamanho
mêdio, com a casca fimpâ, inEegra (sen
rachâduras) e sem deformaÇâo' Deve
alender as legi sldÇões em vigor
especialmente a DECRETO n' 56.585 de 20

PCT

2000

BDJ

3s0

de julho de 1965 Pubficado
22 /A'7

/7965

empero

35

D.o,ü

de

.

pronto p/carnê ê frango

609:

edientes: saL. colorlfico,
alho*,
ebola',
oréganor, salsa*,
ondimentos preparados de alho e
ebola, rêalçâdores de sâbor glutama
ssódico, inosinâtodissódico
ilatodissódi.co. ÀIÉRGIcos: cont
rivados de soja. Pode contei trigo,
êite, cevada e ovo, Corltém 1úten.
Cârnê bovina !esfriada coxão mole C/osso
carne bovi,nâ rêsfriada coxão molê s/osso
carne bovina moÍda resfriada enüaIageDs

36
37
38

PCT

'l

XG

2500
200c
2140

êmba1

IG

2000

embal

(G

1000

XG
KG

contendo 5009

ito

39

de frango resfriado

!endo

lKG

recoxa de frango resf!iada
têndô 1KG

4A

real Ínfaatil

41
42

embalagem contendo 2309

stura à Base de Àmido de MiLho para
reparo de l,lj,ngau sôbor 1râdicionâl a bas

ingredientes: tun-ido,
ico) e minerâis (ferro e

UND

1000

UND

3000

UND

14600

aÇúcar,

tâminas (À, 81, 83, 86, 812, C e áci
tiumêctântê

fosfâto

zinco)

,

tr:icá1cico,

ndicionado en embalâgêm de no

m1

00

ardinha

43

ern

lâta

enüa1

VALOR GLOBAL DA PROPOS?A

-

contendol2 5g

R§

PRÀZO DE ENTREGÀ:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
VALIDADE DESTA PROPOSTA:

Dados bancários do proponente

para fins de

pagamento:

Banco:

Conta:

Local e Data.

NOME

/CPFlASSINÀTURA

Rêpresentantê legal do proponente.
OBSERVÀÇÃO:

a ploposta deve!á se! elaborada

êm

paPel timbrado do proponente.

\

ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PFTFEITT'RA M(]NICÍPÀI DE MOGEIRO
COMISSÀO PERMANENTE DE LICITÀÇÀO
ÀNEXO

rr -

PREGÃO ELEtRôNrCO

MODELO DE DECLARÀÇÂO

-

N"

OO0O9/2021

nâo possuir nô quadro societário sêrvidor dô

ORC

REFERENTE: PRTGÀO EI,ETRôNICO NO OOOO9,/2021
PREFETTURÀ MUNICIPÂL DE MOGEIRO _ PB.
PROPONENTE

CNPJ

1,0 - DECLARAÇÃO de que Dão possui no quadro societáli.o, servidor público da ativa do órgáo
realizador do cêrtame ou de quafquer entidadê a êle vinculada.
quafificado declara nào possuir em seu quadro societálio e de funcionários,
qualquer servidor efetivo ou comisslonado ou êmprêgado dêsta Prefêitura Municipal de Mogeiro,
como tanbén em neohum outro órgão ou êntidade a e1a vinculada, exercendo funÇôes técnicas,
gerenciais, comêrciâis, administrativas ou societárj,as,
O proponente acima

Local e Data.

NOME

/CPE /ASS 1NÂTURÀ

Represêntantê lêga1 do proponente.
OBSERVAÇÀO:

declaração dêvêrá ser elaborada

em

pâpel tinúrado do proponente,

f\

\N

ESTÀDO DÀ
PREFEITUBÀ MUNÍCIPÀI DE }.{OGEIRO

COMIssÀo
ÀNEXO

III -

PREGÁO ELETRôNICO

N"

PERMÀNE}TTE

DE LIcTTÀÇÀo

OOOO9/2021

MINUTÀ DO CONTRATO
PREGÃO Er,ErRôNrCO No OOOO9/2021
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO
PE OOOO9/2021

N'

CONTRÀTO

lIô:,,../.,.-cPL
SI CBLEBRÀM À PRETEITURÀ MUNICIPAL DE
MOGEIRO E
., PÀRÀ EORNECIMENTO CONFORME DISCRIMÍNÀDO NESTE
INSTRUMENTO NA FORMA ÀBÀIXO:
TERI4O DE CONTRÀTO QUE ENTRE

Pê1o plesente instrumento de contrato, dê um lado prêfeitura Munlcipal de Mogeiro - Av.
Presidente .Toáo Pessoa, 47 - Centlo - Mogej.ro - pB, CNPJ nô 08.866.501/OOO1-6?, nestê aro

replesentada pêlo Prefej-to Antonio José Ferreira, Brasitej.ro, Empresalio, residente e
domicil-iado na Sitio Pintado de Cima, 138 - Area Rura.l - Mogêiro - pB, CpF no 840.199.644-91,
Cartelra de Idêntidade n' 3360118 SSPPA, doravante sinplesmente CONTRATAN?E, e do outro lado
.., CNPJ no .....
neste ato rêpresentado
por .... residente e domiciliado nâ ..,.,
CPF n' .
Carteira de Identj.dadê o" . . . ., dolavante simpleshente CONrRÀTÀDO, decidi ram
as partes contratantes assinar o presente contrato/ o qual se regerá pelas c1áusulas e condiçõês
seguintê§:
- DOg FUNDÀUEN]rOS I
Este contrato decorre da licitaÇão modalidade Pregão Eletrônico no 00009/2021, processada nos
termos da Lei Federal n' 10.520, dê 17 de .luIho dê 2002 e subsidiariamente a Lei Eedêral no
8.666r de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar no 123, de 14 de Dezerdbro dê 2006; Decreto
Federal no 10.024, de 20 de SêteÍücro de 2019; e legislaÇâo per.tineote, consideradas as afteraÇões
posteriores das referidas normas.
CIÁUSU.À PRIXEIRÀ

cu(uguÍ,À sEcul{DÀ

-

Do oBJEro:

o presentê contrato tern por objeto:

CoNTRATAÇÃo

DE

EMPRESA PARÃ FoRNECTMENTo

ALIMENTICIOS DESTINÂDOS A MERENDA ESCOI,AR DESTE MUNIC]PIO.

DE

GÊNERoS

O fornecimento devêrá se! executado rigorosamênte de acordo com as condiçóes expressas neste
instrumento, proposta aprêsêntada, especificaÇóês técnicas correspondeotes, processo de
licitação modalidade Pregão Elet!ônico no 00009,/2021 e instruçôes do Contratantê, documentos
esses que ficam fazêndo partes intêgrântês do prêsêntê contrâto, independente dê transcrição; e
será realizado na forma parcelada.
crÁusu.À rERcErRÀ - Do vÀrôR E PREços:
O val.or total deste contrato, a bâse do piêÇo pr:oposto, é de

RS

- DO RAÀJUSTÀI.,ENTO EM SETÍIIDO ESTRITOI
§
os pleços contratados são fixos ê irrêajustávels no prazo de um ano.
Dênt!o do prazo de vigêncj.a do contrato e mediante soficitaÇão do Contratado, os preÇos poderáo
sofrer reajuste após o interreqno de um ano, na mesma proporÇão da var.iaçâo velificada no IPCÀÍBGE acrmulado, tonando-se por base o mês dê apresêntação da respectiva proposta. exclusivamênte
para as obrigaÇões inlciadas e concluldas após a ocorrência da ânualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeir:o, o intêrrêgno mlnimo dê um ano sêrá contado a partir dos
efeitos financei!os do ú1timo reajuste.
No caso de atraso ou náo divulgaÇâo do lndicê de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado
a importânciâ calculada pêlâ ú1tima variaÇão conhecida, liquidando a diferença correspondente
tão l-ogo seja divulgado o lndicê definitivo. Fica o Contlatadô obrigado a apresentâr memória de
cálculo referente ao rêajustâmênto de prêÇos do valor remanescênte, semplê que êstê ocorrer.
Nâs aferiÇõês finais, o ÍDdice utilizado para rêajuste será, obrigatoriamente, o definitivô.
Caso o indicê estâbêIecido para reajustarnênto vênha a ser êxtinto ou de qualquer forma não pôssa
mâis sêr utilizado, sêrá adotado, êm substituiçáo. o quê viêr a ser dêtêrminado pela legislação
entáo em vigo!.
Na ausência de previsão legaf quanto ao indice substituto, as pârtes el-egerão novo indice
oficiá], para reajustamênto do pleço do valor remanêscente, por mei-o de termo aditivo.
o rêajustê poderá ser realizado por apostj-Iamento.
CIÁUSULÀ QUÀR!À

cuíusrrr.A eutNTÀ - DÀ DoÍÀÇ.io:
As despêsas coarerão por conta dâ seguinte dotaÇão, constante do orÇamênto vi"gente:
Recursos Próprios do Municlplo de Mogêlro: LEr MUNTCIPAL 340/2020 02.030 sEc. DE EDUCÀÇÃO,
CULTURÀ, ESP, LÀZER E TURISMo A2030.1.2.I22.2006.2948 MÀNUTENÇÂo DA sBc. EDUcAÇÂ,o, CU],T, EsP,
l,AzER E TURISM 02030.12,306.7002-2A12 DrsTRIBUrÇÃo DE RErErÇôEs DA MERENDA ESCoLAÀ O0o19O
3.3.90.30.00.00 111 MÀTERTAL DE CONSUMO OOO191 3.3.90.30.00.00 122 MÀTERTAL DE CONSUMO

cüíusuLÀ gExTÀ - Do pÀcÀI.íENTo I
o pagamento §e!á efetuado mediante procêsso regular ê êm observância às normas e procedimeDtos
adotados pelo contratante, da seguinte maneira: Para ocorrê! no prazo de trintâ dias, contados
do período de adimplêmento.

- Do PRAzo E Dà vIGÊNcIÀ:
dê êntrega do objeto ora contratado, que admitê prorrogaçâo nas condiÇôes e
hipóteses previstas no Art. 5J, S 1., da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado
da emissão do Pedido de Conpla:
a - Entrêgà: 5 (cinco) diàs.
À viqência do presente contlato será deteiminada: até o final do êxercício financeiro de 2021,
consideiada da data de sua assinatura.
CüiUsuLÀ SÉTIMÀ
O prazo máximo

crÁusu,À orTÀvÀ

-

DÀs oBRrcÀÇõEg Do coNtRÀtÀNrE:

a _ Efêtuar o pagamento refativo ao fornecj-mento efetivamente rêafizâdo, de acordo com as
respectivas cIáusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratadoi
c - Notj-ficar o Contr:atado sobre qualquer irrêgu1a!idâdê encontlada quanto à qualidade de produto
fornecido, e)aerceodo a mais ampla ê complêtâ fiscalizaÇáo, o que nâo êximê o Contaatado de suas
re spons abi l idadês contratuais e leqaisi
d - Designar lepresentantes com atribuj-çôês dê cestor e Fiscal destê contrâto, nos termos da
norma vigênte. especialmênte para acompanhar e fiscalizar a sua execuÇão, respêctivamente,
perrnitida a contrataÇão de tercêiros para assistência e subsÍdj.o de informaÇões pertinentes a
essas atribuiÇôes.
cuiusulÀ NoNÀ - DÀs oBRroAçõEg Do coNTRÀTÀDo:
a - Executar devidamente o fornecimento descrito na C1áusu1a correspondêntê do presente contrato,
dentro dos me]hores parâmêtros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividadê rêIacionada
ao objêto contratual, com observância aos prazos êstipulados;
b - Rêsponsabilizar-sê por todos os ônus e obrigações concernêntes à 1ê9islaçáo fiscal. civi.I,
tributária e trabalhista, bem como por todês as despesas e conpromissos assumidos, a quafquêr
títuIo, pêrante seus fornecêdores ou terceiros em razão da execuÇão do objêto contratado;
c - Mantel preposto capacitado ê .idôneo. acêito pê1o Contratante, quando da êxecuÇão do contrato,
que o rêpresênte integralmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar
a fiscalizaÇâo do Contratante dêvêndo prêstar os informes e
esc.LârecÍmen!os solicitados ;
e - Será responsáve1 pêIos danos causados diretanente ao Contratante ou a terceiros, decorrentês
dê sua culpa ou dofo na execuçáo do contrato, nâo êxcluindo ou reduzindo essâ responsâbilidade
a fiscalizaÇáo ou o acompanhamento pêIo órqáo lnteressado;
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto dêste instrumênto, sem
o conhecirnento e a devida autorização exptessa do contrâtantê;
g - Mantêr, durante a vigência do contrâto, em compatj-bilidade com as obrigaÇões assumidas,
todas âs condições de habilitação e qualificação exigidas no lespectivo processo licitatório,
aprêsentando ao Contratante os documentos necessários, sempre quê solicitado.
cráusul.À DÉcnÀ - DÀ ÀrrERÀÇÃo E REscrsÃo:
Estê contrato poderá sêr aftêrado com a devida justificat.iva,

unilateralmente pelo Contratante
ou por acordo entre as paxtes, nos casos previstos no À!t. 65 e sêrá rêscindido/ dê pleno
dirêito, conforme o disposto nos Arts. '7'7t '78 e 79, todos da Lêi 8.666,/93.
O Contratado fica ob!igado a aceitar, nas mesmas condiÇões contratuais, os acréscimos ou
supressôes que se fizerem nas compras, até o respectivo fimj-tê fixado no Art. 65, § 1" dê Lêi
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá êxcede! o fimite estabêlêcido, sâ1vo as supressões
resultantes de acordo celebrado entlê os contratantes'
cTÁusulÀ DÉCIT'{À PRn'GIRÀ - DO RECEBN',EIrIO:
Exêcutado o presênte conttato e observadas as condiÇôês de adimplemento das obrigações pac
os procedimentos e prazos para lecêbêr o seu objeto pel-o Contratante obêdêcêrão, conf
caso. às d.isposiÇões dos Arts, 13 a 76, da Lêi 8.666193.

âS,

cLÁUsu.À DÉCIMÀ SEGUNDÀ - DÀS PENÀIIDÀDES;
A rêcusa injusta êm deixâr de cumprir as obriqações assrnnidas e preceitos fegais, sujêitará_ o
contratado, gârantida a prévia dêfesa, às sêguintês penalidadês previstas nos Alt§. 86 ê 8?, da
LeL A-666/931 a - advêrtêncj.a; b - multa de mora de 0,5E (zero vlrgu1â cinco por cento) âpl-icada
sobre o vâ]or do contrato por dia de atraso na entrega, no j,nÍcio ou na êxecuçáo do objêto ora
contratado; c - multa de 10t (dez por cênto) sobre o valor contratado pêIa inexecuÇão tôtâl ou
parcial do contrato; d - s imul-taneamêntê, qualquer das penalidadês cabiveis fundâmêntadas na
Lei 8.666/93 e na Lêi 10,520/02.
Se o valor da mufta ou indenizaÇáo devida náô for lecolhido no plazo de 15 dias após a comunicação
ao contlatado, será automaticamêôtê descontado da primêiIa parcê1a do pagamento a quê o

Contratado vier a fazer jus, aclescido de juros moratórios de 1t (um por cento) ao nês, ou.
quando for o caso, cobrado judicialmentê.
cLr(usul.À DÉcD{À TERCETRÀ - DÀ coMPENsÀçÀo FrNÀNcErRÀ I
Nos casos de eventuals atrasos de pagamento nos têrmos deste

lnstiumento, e desde que o Contratado
não tenhâ concorrido dê alguma forma para o atraso, sêrá admitida a conpensaÇáo fi.nanceira,
devida desdê a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetj-vo pagameoto
da parcê1a. Os encarqos moratórios devidos êm xazáo do atraso no pagamento serâo caLcu.Iados com
utilizaÇão da seguintê fórmula: EM: N x VP x Í, onde: EM: encargos moratórios; N = núnero dê
dias entre a data prevista pala o paganênto e a do êfêtivo pagamento; VP = valor da parcela a
ser paga; e I = indlcê de compênsação financeira, assim apulado: I = (TX + 100) + 365, sendo TX
= percêntual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze mesês ou, na sua faIta, um novo lndicê
adotado pelo Govêrno Federal que o substitua. Na hipótêsê do referido indicê estabelecido para
a compensaÇâo financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser ut.ilizado,
será adotado, em substj-tuiçáo, o que vier a ser dêteminado pê14 IêgisfaÇão então em vigor.
- DO EORO:
as questões decorlentes destê contrato, as paltes êlêgem o Eoro da Comarca

CLi{USUI,À DÉCIüÀ QUÀRTÀ

Para dirimir
Itâbaiana.
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prêsentê contrato em 02(duas) vias, o quaf
Mogeiro -

TE STEMUNHAS

PB,

de

de

PELO CONTRÀTANTE

PELO CONTRATADO

\'

de

