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Àv.

(83) 32661033.

O Órgão RealizadoE do Celtane actuna qualificado, inscrjto no CNPü 08.866.501,/OOOL-67, doravante
da8@laldo ttqrlaDota Gc, torna público pala conhecinento de quântos possan interessar gue
fará reallzar atlavés do Pregoeiro Oficial. assessorâdo por sua Equipe de Àpoio, aediêdo no
endereÇo aciÍna, às 08:00 horas do dia 22 de ,runho de 2021, por mêio do BÍtÊ
https: //wrfl{. poltaldecomplaspubl icas. com.b!, IicitaÇáo na rnodalidade Pregão no OOOO5,/2021, na
forna eLetrônica, com critério de julgamento nenor preÇo por 1tern, e o folnêclmênto Eeallzado
na forma parcelada; tudo de acoldo con este lnstlumento e en obselvância a Lei Federal n" 10.520,
de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Eederal no 8.666, dê 21 de .runho de 1993r fei
CohpLenentar no 123, de 14 de DezenüEo de 2005; Decrelo Federal no !0.024, de 20 de Seterülo de
2019; e legislação perlinente, congideradas as altelaçõês posteliores das !êfelidas nornas;
confolme os cÍitérIos e plocedinentos a seguir definido8, alnejando obtêr a mefhor ploposta
Pa!a! CONTRATÀÇÁO DE EMPRESÀ PÀRÀ FORNECIMENTO DE CESTÀS BÁsICÀs PÀRÀ ÀTENDER À SECRETÀRIÀ DE
ÀÇÀo socrÀL.

lr.t d. .b.rtutr d! !.r.lo lúbllc.: 22lO6l2O2L. Bor&1o: 08:00 - horárlo d. Brr.ílh.
Data para j.nlcio da fase de lances: 22/06/202L. Horário: 08:30 - ho!á!1o de BlastLia.
LocaI I https | / /wirw. porta l deconpraspubl.lcas . com.br
1.0.DO OBirtro

1.1.constitui objeto da presente ricitaÇão:

coNTRÀTÀÇÃo DE EMPRISÀ PÀRÀ FoRrEcrMENTo DE cEsTÀs

A SECRETÀA,IÀ DE ÀçÃO SOCIAI.
1.2.4s especificações do objeLo ora Llcltado - guantltativo e condiçôes -, encontram-se
devldamente detalhadas no correapondente Terno de Refe!êncIa - Ànexo Í deste instrumento.
1.3.À licitaÇão sêrá dlvidida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-sê ao licitante a pârtici.paÇão êm quantos j.têns folem de seu interesse1.4.O crltélio de julganento adotado será o menor preÇo unj.tárÍo do item, obsêlvadas as
exigências contidas nêste instrunento e seus anêxos quanto às especificaÇÕes do objeto.
1.5.À contrataÇão acima descrlta, que será processada nos ternos deste instrunento convocatório,
êgpecificaÇões técnicag e inforÍnações compLementares que o aconpanham, quandg for o caso,
justifica-se: PeIa nêcessidade da devida efetivaÇão dê compra para suprir demanda especifica BÁSICAS PÀAÀ ÀTENDER

À SECRETARIA DE ÀÇÃO
- considerada oportuna e inprescindível, beÍo coÍro le]-evante medj.da de j.ntelesse púbIico;
e alnda, pela necessidade de desenvolvimento de açÕes continuadas parâ a promoção de atividades
pertinentes, visando à naxinização dos recursos em relação aos objetivos plogràmados, obselvadas
as diletllzes e nêtas definidôs nas feEramentas de pfanejamento aprovadas.
1.6.Na refelida contrataÇão se!á concedido tratanento diferenciado e sirnplificado pa!à as
Microempresãs e Bmpresas de Pequeno Porte, nos liinites previstos da Lei 123/06. Todavia, serão
afagtados os benefícios estabelecidos nos Arts. 4'l e 48, por eatarem prêsêntês, isolada ou
slmultanêamênte, as situaÇões previstas nos j.ncisos If e III, do Art. 49, todos do nesno diploma
IêgaI.
CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESÀ PÀRA FORNECIMENTO DE CESTÀS BÁS]CÀS PÀBÀ ATENDER

SOCfÀI

?.0.DÂ T|IPUCNTçIO lO rDrrrr t Do PDrDO DE rgCLrnSClIaExÍO
2.1.Informações ou esclarecimentos sobre êsta licitaÇão, ae!ão prestadoa aos horários nolnais
de expêdiente: das 08!00 as 12:00 ho!â6.
2.2.oualquer pesaoa - cidadão ou liclt.ante - poderá inpugnar os termos do Edltô1 dêste cêrtame,
se manifestada por escllto e dlligida ao Pregoêiro, até 02 (do1s) dias úteis anterioles à datâ
fixada para abertula da sessão pública.
2.3,À respectiva petiÇào sê!á apresencada da segnrinte fortna:
2.3.1.Protocolizândo o ortginal, nos horários de expediente acina indlcados, excluslvanente no
sêguinte endereÇo: Àv. Prêsidente Joâo Pêssoa, 47 - centlo - Mogelro - PB.

2.4.cabêrá ao Pregoeilo. auxiliado pelos reEponsáveie pela eLaboraÇão deste Edital e dos sêua
anêr(os, decidLr gobÍe a impugnação no prazo dê até 02 (dois) dias útêis, contados da data de
recebimento da impugnaçáo.
2.5.Aco1hida a lnpugnação, se!á definida e pu.bltcada nova data para a reallzação do celtame.
2.6.0s Pedidoe dê esclareciúêntos refêlenteg a este plocesso licltatólio deve!ão se! envjados
ao Pregoeiro, até 03 (ttês) diag úteis anteriotes à data deslgnada para abertura da sessão
púb1ica, poE meio eletrênico, exclusivamente, da €eguinte forna:
2.6.1.No endêÍeço: https t //www. portaldecompraspublicaa. com. b!; e
2.6.2.Pelo e-nalI | 1i cl tacaomogel locuol . com. br,
2.7.O Plegoelro responderá aos Pedldos de esclareclnentoa no prazo de até 02 (dois) dlas úteis,
contados da datâ de recebimento do pedido, e poderá requigita! subsídios fornaig aos lespgnsáveis
pela elaboração deste Edital e dos seug anexos.
2.8.ÀE respo8tas aos Pedldos de esclaleclnentos sêráo dlvulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a admlnistração.
2.9.Às inpugnaçôes e pedldog de esclarecimentos não suspendem os prazos prevlstqs no certame.
2.10.À concessão de efeito suspenslvo à impugnação é nedida excepcional e deyerá ser motivada
peLo Pregoelro, nos autos do proceEso de licitação.
. Dos Er.E@rOs PrAr r.rcrràçfo
.1.Àos palticl.pantes se!âo fornecidos os seguintes elementos que integràm este Edltal para
t odo s os fins e efei.tos:
3 .1. 1 .ÀNEXO I - TERI.íO DE REFERÉNCIÀ - ESPECIETCÀÇÕES;
3 ..1- 2 . ÀNEXO II - MODELO DE DECLÀRÀÇÃO - nâo possuir no quadro socletário aervldor dg ORC
3 .i- 3 .ÀNEXO III - MINUTÀ DO CONTR,ÀTO.
3 .2.
obtenção do Edital poderá seE feita da aêguinte forna:
3
1 .Junto ao Pregoeiror glatuitamenCei e
3 .2. 2 . Pelog
sites:
lrwvr.nogeiro.pb.gov,b!/Iicitacoesi wr.!r. tce . pb . gov , br; https : / /rJUrJ. portaldeconpraspubticas . con. b
r.

3.0
3

Et FoRrl trcü.
{.1.Esta llcitação reger-sê-á pefa Lel FedeEaI no 10.520, de 1? de \rulho de 2002 e
§ubsidiarianente a Lej. Federal n" 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complement.ar no 123, de 14
dê Dêzênbro de 2006; Decreto Eederal no 10.024, de 20 dê Seterüro d,e 20L9t e legj.slaÇão
pertinente, consideradas as aItêraÇões postêrlorê6 dae refeEldaE noÍmasi çÍue fj-can fazendo
Paltês integrantes dêate Edital, lndependenle de transcllÇão.

a.0.Do

s.O.DO PrÀrO r m9 BrCOeSOg GçltCmÍBrOS
5,1.O plazo tnáxino para a execuÇáo do objeto ora licitado. conforme suas características e as
neceasidades do ORC, e que admite plolrogaÇão noa casos prevj.stoa pê1a Lêi 8.666/93, está abaixo

lndlcado e se!á considerado a partlr da emisEão do Pêdldo de Compla:
EntEega! 5 (cinco) dlas.
5.2.o forneclmento será executado de acordo com as especificaÇões definidas no correspondente
Termo de Refe!ência - Anexo I. Na hj.pótêse do referido termo não estabelece! o Iocal paEa à
ent.rega, observada a demanda e oportunidade, essa gerá feita na eede do ORC ou en uma das
unidades ad.ninis trativas, por ele indicada, que conpôe a sua estrutura operacional.
5.3.O prazo de vigência do correspondente contlato se!á determlnado: até o fInal do exeEcíc1o
financeiro de 2021, congldêrado da data dê gua assinatura.
5.4.4s deapesas decorrenEes do objeto desEe cellamê, colrerão por conta da segulntê dotaÇáo:
Recursos P!óprios do Município de Mogeiror LEr 340/2020 02.050 sEc DE ÀÇÀo soclÀL EI,íÀs
02050.08.244.1018.2081 DESENVOLVTMENTO DAS ÀTrV. DÀ BOLSÀ EÀl'{rLrA 02050.08.244.1021.2048 DrST.
DE CESTÀS BÀS]CÀS PÀBÀ FÀMILIÀS CÀRENTES 3.3.90.30.00.00 311 MÀTERIÀI DE CONS(,MO 3.3.90.32.00.00
OOl I.IÀTERIÀI, DE DISTRIBUIçÁO GRÀTUITÀ 3.3.90.32.00.00 311 MÀ1ERIAL DE DISIRIBUIçÁO GRÀTUITÀ.
0205.08.244.2008.2040 I{ÀNUT. ATTVTDÀDES DÀ SEC. DE ÀCÀO SOCrÀr 3.3.90.39.00.00 001 oUTROS SERV.
DE TERC. PESSOÀ JURIDICÀ

6.0.trs

cdDrÇÔús DE PrBrtcrPàçlo
5.1.Poderào participar os intere§sados cujo ralno de ativldade sela compatlvel com o objeto desta
l-lcitâçáo, e que esteja.m com credenclamento legnrlar Junto ao ORC, condição para obter, mediaDte
procedimento legnllar deflnido pelo refelldo órgão, uma íaenha dê aceaeo" especlfLca, O
procedimento necês6árl,0 para a reaLizaÇão do referido cledencianento, taÍüém êstá disponlvel Do
endereÇo : https : //wvr!,.po!tâIdecotnpraEpublicas. com.br.
6.2.0 Lj-citanee deverá utilizar êssa "senha" para aceEso ao sistema eletrônico, sendo que a
slmpleg valldade no prazo de vlgêncla, não slgnificâ sua habllltaÇeo autotnátlca ên qua.lguer
Preqão, na forma eletrônlca, que venha a partlcipar; êtapa a ser cumplida a cada certane.
6.3.4 palticipação negtê cêrtamê é abeEEa a quaisque! Lnterê6sados, inclusive as Microenplesas
e Empresas de Pequeno Polte, noE termos da legislaÇão vigente.
6.4.Não poderâo palticipar os lntelessados:
5.4.1,0ue nào atendam às condiÇões deste Edltal e seus anexosi
6.4.2,Estrangelros que náo tenham repregentaÇeo legaL no BrasLl com podeEeg exPrêoaoô para
leceber citaÇão e Íesponde! adttinlstrativa ou ludicialnente;
6.4.3.oue estejam sob faIência, cencurso de crêdores, concordata ou em procea€o de digsoluÇão
ou liquidaÇãoi
5.4.4.Ptoibldos de paltlclpa! de IlcitaÇões e celebra! contratos administralIvos, na forna cla
Leglslaçào vlgenEe;
6.4.5.Cujo estatuto ou contlato soclal não lncLuir o objeto destâ IicitaÇào, e

6.4 .6.Oue se enlnradren nag vedaÇões plevistâa no Àrt. 9G, da Lei 8.666193,
6.5 .É vedada a participaÇão de entldades emplesàliais que est€jam reunidaa en consórcio.

6.6 .Como condlçâo pala particlpaÇão ng Plegào, o Iicitante deverá proceder, preJ.imlnarnente, à
devida "guallflcaÇãotr medlênte o prêenchlÍnento, no srstema eret!ônico, de todos os campos
necesgálios e obÍigatórios, tais cono:
5.6.I.Que cumpre os requigitoa estabeJ.ecidoe no Àrt. 3o, da Lei L23/06, estando, portanto, apto
a usufluiE do tratamênto favorêcido estabel-eÇido nos seus Àrts. 42 ê 49, sendo que:
6.6.1.1.Nos itens excLusivos para participaçào de nicroempÍêoês e ênptesas de pequêno polte, o
não cunprLmento dos legulsltos do refeELdo altigo impedlrá a palticipação do Ilcitantê nos
reapectivos itens; e
6.6.1.2.Nos itens en que a participação nào for exclusj.va para microenpreaas e etnpleaas de
pegueno porte, o náo cumplirnento degses requisitos apenaa ploduzirá o efeito de o licitante não
têr direlto ao tratamento favorecido previato na teí L23/06, mêsmo que HE ou Epp.
5.6.2.Que está clente e concorda com as condlções centidas no Ed1ta1 e seus anexos.
6.6,3.oue cunpre os requLaLtog para a habllitaçào deflnldoa no Edital ê que a proposta
apresentada está eÍn conforaldade com as exlgências ediEallcias.
5.6.4.oue inexiste fato lmpeditivo pala sua habili,tação no celtÉune, ciente da obligatoliedade
de declarar ocolrências posteriores.
6.6.5.Oue nâo enprega nenor de 18 anos em tlabatho noturno, pellgoso ou lnsaluble e não enprega
nenor de 16 anos, salvo neno!, a paltir de 14 anos, na condlção de aprendlz, nos termos do
artlgo 7', XXXIII, da ConstitulÇão Fedela}.
6.6.6.oue neo possui. en €ua cadeia produtlva, enpregado executando trabalho degradante ou
forÇado, observando o disposto nos Inciaos III e IV, do Art. 1'ê no Inciso III, do À!t. 50, da
Constituição Eederal.
6.6.7.Que os bens são produzidog por emplesas que cotnprovem cuhprinento de reserva de cargos
prevista em Iei pa!ô pessoa con deficiência ou paEa rea.bllltado da Previdência Soclal, confonre
disposto no ÀrE. 93, da LeI Eederal n" 8.213, de 24 de Julho de 1991, e que atendam às leglas
de acessibilidade previstaa na legislaÇão.
6.6.8.Oue a ploposta foi elaborada de forna independenter nos termoa da InstEuÇão Nornativa nc
02, dê 16 de aeteÍüÍo dê 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da InfornaÇào do Ministél1o
do Planel anento e Gestào.
6.7.À declaraÇào falsa relativa ao cumpll-mento de qualquer condlÇão sujeltará o Licitante às
sanções aplicáveis previgtas en Lei e neste Edital.
6.8.0 Pregoej.ro poderá promover diligência, na forma do Àrt. 43, §3'. da Lei 8.666/93, destinada
a escla!êcê! as informaçõês declaladas, incLusive, se o licitantê é, de fato e de direLto.
considerado nlcroeÍll)lesa ou emplesa de pequeno polEe.

?.0.Do calDDtcrxttmo
7.1.0 cledenclamento é o nlvel bá€ico de cadastro no ORC, que permite aos interesaados
rêgularmênte cadastrados, aceBso ao sistema elet!ônico utilizado e a participaÇâo em qualquer
Plegão, na sua fonha elet.rônlca, proElovido pelo órgão, e ocorrerá pela atrlbuLÇão de "senha"
pessoal. Todo o procediÍoento necessálLo para leallzar o cledenclahento. tafibén esEá di6ponível
no endereÇo! https ! //rrxs. po!taldeconpraspubll.cas. con.b!.
7.2.O credenciahênLo junto ao ORC para participaçào dêate Plegão, Lnplica a legponsabilidade do
Iicitante ou de seu replesentante legal e a plesunÇeo de gua capacidade técnica para realizaÇão
das tlansaçàes ineEenteg ao certatne.
?,3.O llcltante regponsabl l l za-se excLuslva e fornalmente pelaa transaÇõea efetuadaa en seu
nome, aaaume como flrnes e veldadeiraa Euae propostaa e seus lances, lnclusive oa atoa
praLicados, dlEetamente ou po! seu repreeentante, exclulda a responsabllidade do provedor do
sistema eletrônico ou do ORC po! eventuaig danos decorrenEes de ueo indevido da referida "senhàr'
de acesso, ainda quê por t€rcêiros.
8.O.rrÀ rrRtSEarJrçIo Dr moDoSu

t

Dos DocotaErBoS DE EÀErúrrJrçlo

encêmlnharão, excluslvarnente por meio do s1slena eletEôn1co utillzado,
concotnitantenente coÍn os docunentos de EÀBILITÀÇÁO exigldos nestê Edital, PROPOSTÀ con ê
descriçáo do objeco ofertado e o prêÇo, até a dãta ê o hoEário estabelecidos para abertura da
sessão públlca, guando, então, encerrar-ae-á automaticanentê essa etapa de envlo da referidâ

8.1.Os ficltantês

documentaçâo.

8.2.0 envlo da proposta. êcompanhada dos documentos de habllltaÇeo exlgldos neste Edltal,
ocorlerá por neio de Ísenha" de acesso ao sj,stena eleErônico.
8.3.Às Microênpresas e Empresas dê Pequeno Porte deveráo encaminhar a documentaÇão de
habilitação, ainda que haja algtxna lestlição de legulalidade fiscal e trabalhista, nos têrnos
do À!t. 43, § 1", da Leí 123/06.
8.4.Incurnbtrá ao licitante acotnpanhal as operaÇôes no sistema eletrÔnico dulante a sessão Púbfica
do preqão, flcando responsável peLo ônus decorrente da peEda de negócioE, dlante da inobselvâncLa
dê quaisque! mensaçJens êmitidas pelo sistena ou dê sua desconexáo.
8.5.Àté a abertura da ses€ão pública, oa Iicltantes poderãg letiEar ou aubstitul! a Proposta e
os documentog de ha.biLitaÇão anteriormente inaeridos Do sistena.
8.6.Não seEá egta-bêIêclda, nessa etapa do cêrlame. ordem de classl-flcação entEe as pEopogta§
apresentadas, o quê aomente ocolrerá após a realização doa procêdj.mentos de negociaçào ê

Julgàmento da plopoata.
8.?.Os documentos que compõen a proposta e a habilj.tação do licitante helhor classificado somênte
sêrão disponlbillzados para avaliação do PEêgoelro ê para acessq público aPós o encerlanento do
envl-o de lances.
9.8.O llcltênte 9êrá responsávef po! todas as transações que folem efêtuadas en se none no
sistêna êletrônlco, assumLndo como firnea e veldad€ilas suas ProPostas ê Iânces.

8.9.TodaE as referência de tetnpo neste Edital, no aviso e durante a aessâo públ-iÇa obedeceráo o
horário de Brasllia - DF.
8.10.O Iicltante poderá subgtltulr aqueles documentos de habllltaÇão, exigidos neatê certane,
!Íue constem do Sistetna de CadasElamento Unificad9 de Fornecedoreg sICÀF do Governo Fede!a1,
apresentando, obÍigatoriafiente, en substituiÇão apenas aos docunentos por ele a.braDgidos, a
!esPectiva "Declalação" de eituaÇão do fornecedor. enitida peIO referido siStema, em plena
validade, a6aiÍr con6idêrada: a data de vencimento do cadastro e, principalmentê, a vatidade do
documento legistrado.
9.O

.

DO PRTfcAtlIEIE<' DÀ PAOEOEIA

9.1.o licltante deverá enviar Bua IBODOSIÀ mediànte o pleenchimento, no sistema eletrônico, de
todos os c.unpos nêcessários e obrigatórios para o exame de forma objetiva da sua real êdeguaÇáo
e exêgulbilldade, tais como:
9.1.1.Valor unltário do ltem: explesao em moeda colEente naclonali
9.1.2.Ouant1dade: conforme flxâda no Terno de Referência - Anexo f;
9.1.3.Marca: sê for da próprla enpresa dêverá ser infornado "próprla".
9,2.Todas as espêcificaçõeg do objeto contidag na proposta vincularn o ContraLado.
9.3.Se!á cotado um úni.co pleço para cada item, con a utsilização de duas casas decimais.
9.4.À quântidade de unidade a 9e! cotada está fixada no Teano de Referência - Ànexo I.
9.5.À indicaçào de "próprla" ern campo especlfico. como po! exemplo íEarca', para o câso de bena
produzldos pela próplia empresa, é condlção para a não idenElflcaçào do licitante.
9.6.O envio eletrônico da proposta corlesponde à declalaÇão, por parte do licitante, que cuÍnpre
p1ênârnêntê os requi6itos dêfinidos para Hâbilitação. bêm cono de que está ciente e concolda com
todaa as condiÇõês coDtidas nêste Edital ê seus Ernexolr.
9.?.No valo! proposlo estará incluso todos es custos operacionais, encargos previdenci ários,
trabalhistas, tEibutálloa, comelclêls e quaisquer outros que lncldam dlreta ou indiretanente no
forneclmento dos bens.
9.8.0 preço ofertado, tanto na ploposta iDiÇial, quanto na etapa de lances, será de exclugiva
responsabi I idade do Iicltante, neo the assíEtindo g direito de pleltear qualquer alteraÇáo, Eob
alegaçáo de erEo, omissáo ou qualquer outlo pretêxto.
9.9.Às propostas fLcarão dlsponivels no sistema elet!ônlco e qurlquaa alo8to qua pottr
ldaltllíclr
o lícltrnta l4rorta daach..Lfl,c.çlo d. propotta correspondênte, sem prejuízo das
sançÕea

plevistas nesse Edital.

10.0.DÀ rEE.SOnr Dr Et8§lO, CLrSsrrrCrçlO rrrs

PBOPOSTT.S

r ttr nrçlo Dt r.N[CEg

10.1.À abêltura da presente }lcltação da!-9e-á en sêsaão p(üIlca, po! melo de 6Istena eletrônlco,
nâ data, horário e local indicados neste Editsa1.
10.2.0 Pregoeilo vêrificará aa propostas aplesentadas, desclasElflcando desde logo aquelas que
nâo egtejah ern confonrúdade com os requisj,tos estabelecidoa neste EdLtal, contenharn vlcioa
insanáveig ou não apresenteh as eapecificaÇôes técnicaB êxigidas no Terno de Refe!ência:
10.2.1.Tahbén será descfagslflcada a ploposta que identifique o ILcltantei
70.2.2,A desclassiflcação será aenpre fundamentada e registrada no slstema, com acompahhÉimenLo
em tenpo real por todos 09 paltlclPantesi
10.2.3.À nào desclasslficaçâo da proposta náo impede o seu juLgamento definitivo en sentido
conCrário, levado a efeito na fase de aÇeitação.
10.3.O sistêna otdena.á automaticamentê as propostas cl-aasiflcadag, sêndo que somente esEas
partlclparào da fase de Iances.
10.4.0 ststena disponibi.Liza!á canpo p!óprio para tloca de mensagens enttê o Pregoeito e os

Ilcitantes.
l0.5.Inlciada a faae competitiva. os IicitanEes podeEão encaÍnlnhar lances exclusivamente por
neio do Eistêna eletsrônico, sendo inediatanente informados do oeu !êcêbj.nenlo e do valor
consignado no registlo:
10.5.1.o lance deverá 9er ofertadg pelo valot unitálio do ltem.
10.6.Os Ilcitantes poderào oferecer lanceg sucessivos, observados o horálio fixado para abeltula
da sessáo e a9 reglas estabelecidas neste Edital.
10.?.O ticitante sonente podeEá ofelecer Iance de valor inferior âo úItimo po! ele ofêltado e
legigtlado pelo sistena.
10.8.O intervalo mlnimo de dlfeEenÇa de valoles entre os lances, que lncidl!á tanEo ern relação
aos lances intermediáriog quanto en relaÇão ao lance que cobrlr a meLho! oferta não deverá ser
InferLor a R$ 3,00 (três rea18).
1O.9.Será adotado pêra o envio de fances neste certame o modo de disputa "abêrto e fechado". em
que oE llcitantes apreêêntarão lanÇes Públicos ê §ucessivos, com lance fj.nal e fechado.
10,10.À etapa de lances da sessÉto púb1lca terá duraçáo inicial de qulnzê mlnutos. Encerrado esse
plazo, o §iatema encaminha!á avlso de fechamento irninente dos lanceg, apóg o guê tlanscorle!á o
peEÍodo de tenpo de até dez Ínlnutos, aleatoEiamênte deterrrlnado, findo o qual será
auComatsicanente enceEada a recepÇão de fances.
10.11.Encer!ado o prazo pEevlsto no iten anterior. o gistena abrj.rá opoltunidade paÍa que o
autor da ofelta de valor Eais baixo e os das ofertas êon prêços aEé dez Po! cento auPelioles
àquela possãm oferta! um lance flnal e fechado em até qlnco mlnutos, o gual se!á sigiloso até o
encellamento deste prazo:
10.11.1.Náo havende pêlo nenos tEês ofêrtas nas condLÇôês definldas nestê item, Pode!áo o§
autores dos melhores Iances subaequentes, na oldeE de classificaÇão, até o máxiho de t!ês,
ofereêê! um lancê final e fechado en até cinco Íninutos, o qual gerá sigitosg até o êncêrramênto
degte prazo.
10.12.Àpó9 o término doa plazos estabelecldos nos itens antellores, o slsteÍna ordenaEá s 1anceg
seEu'ndo a brdeii crescente de valores:

10.12,1.Na ausência de lance final e fechado classificado na forma estabelêcida nos itens
anteriorês. have!á o reinício da etsapa feçhadar pala gue es demais licitantes, até o nár<imo de
três, na order de classificaçáo, possalll ofelEàr um Iance flnal e fechado em até clnco minutos,
o qual será slgiloso até o encerlamênLo deste prazo.
10.13.Poderá o Pregoeiroi auxiliado pela Equipe de Àpoio, justifÍcadanente, adnitiE o !einlcio
da etapa fechada, cago nênhurn licitantê classificado na etapa dê lance fechado atênder às
exigências de habi litaÇão.
10.14.Nào gerão acêitos dois ou mais 1anÇes de mesmo vaLor, plevaLeceodo aquele que foE lecebido
e legl,strado em plimeilo lugaE.
10.15.Dulante o tlanscurso da sessão púb]lca, os llcltantes seEão lnfornados, en tempo real, do
vâ1or do menoE lance legistrado, vedada a identificação do licitante.
10.16.No caso de de€conêxão con o Pregoeilo, no decorle! da etapa coEpetitiwa do Plegáo, o
sist.ema eletrônico poderá permanece! acer,slvel aos Licitantes para a lecepçâo dos lances,
10.17.ouando a desconexáo do sistema eletEônlco para o Plegoelro persislir por tempo superlor a
dez minutos, a sessào pública será guspensa e reinlciada Eomente apóg decorlldas vlnte e quatro
horas da conunlcaçeo do fato pelo Preggello aos partlclpanteg, no gítio elet!ônLco utlllzado
para divulgaçâo.
10.18.o critélio de julgamênto adotado será o lneno! preÇo, conforme definido nestê Edital ê sêus
anexoS.

10.19.cago o Llcltante não apresênle lances, concolrerá con o valo! de sua proposta.
10.20,Em relaÇào a ltêns não exclusivos paEa participação de microeÍtrprêaâs e êmpre6aa de pêqueno
porte, una vez encelrada a etapa de lancês, sêrá efetivada a verificação autonática do porte da
entldade emplesarial. O sistena identifica!á en coluna próplia aÊ tnicroênp!êsas e êtnpr6saE de
pequeno polte participantes, procedendo à comparaÇão com os valoles da pEimeiEa colocada, Ee
esta fo! enpresa de naio! porte, assin como das denais classificadas, para o fiÍn de aplicar-ge
o disposto nos ÀEts. 44 e 45, da Lei 123,/06,
10.21.Nessas condlções, as propostas de mlcroenpreaas e enpresas de pegueno Porte que se
encontrarem na faixa de até cinco por cento acima da nelhor proposta ou do melhor lancê, serào
congideradâs empatadas com a primeira colocada.
10.22.À nelhor classificâda nos telmos do item anterio! terá o dileito de encaminha! ulna ú]tina
ofelta pala dêsêmpate, obrigatollamênte en vaLor lnfello! ao da primeira colocada, no Plazo de
clnco ninutos controlados peLo sistena, contados após a comunícação autoÍÍrática Pala tanto.
10,23.Caoo a microempresa ou a enprêsa de pequeno porte nelhor classificada deaista ou não 5e
nanifeste no plazo êstabelecido, seEão convocadas as demais IicitanteÊ microêmPlega e enPresa
dê pequeno porte que se encontlem naquele intervalo de cinco por cento, na ardem dê c1ae6lf1cação,
para o exerclclo do mesno dlreito, no Prazo estabelecldo no item antêlio!.
10.24.No caso de equivalência dos valole9 apresentados pelas microempreBas e emPresag de pequeno
porte que se encontren nos intelvalos estabelecldos nos ltens anterlores, será leaflzado aortelo
entre eLas para gue 9e identifique aquela que primeiro Poderá aplesentar nelhor oferta.
10.25.5ó poderá haver empatê êntre propogtas iguais, não seguidas dê lances, ou entle lancell
flnals da fase fechâda do modo de disputa aberlo e fêchâdo.
1o.26.Havendo eventual enpaEe entre proposEas ou lances, o clltélio de desenpate será aguele
previgto no À!t. 3", § 2", da Lei 8.666/93, assegulando-se a prefeEência, sucess iv.rmentê i aog
bens:
10.2 6.1. Produzldos no PaÍ9;
10.26.2.Ploduzidos por empresas brasileilas;
10.26.3.ploduzldos por emplesaa que inviatam em pegquisa ê no desenvolvinento de tecnologla no
Pals t

10,25.4.ploduzidos pgr empreÊas que cemprovem cunprj.thento de leserva de cargos Prevista en Iel
pala pessoa con deficiêícia ou pala reabilitado da Previdência Soqial e que atendan àa regras
de acessibilidade plevistas na lêgislação.
10.2?.Perslstlndo o empate, a ploposta vencedola será gorteada PeIo si3teúa eLetrônico dentre
as propostag ou os Lancês enpatados.
lo.28.Encerrada a etapa de envio de lances da sessão públlca, o Pleqoeiro deve!á encarnlnhar,
peLo gj.stema eletrônico, contraploposta ao licitante gue tenha aplesentâdo o Ínelhor PleÇo, para
que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das plevlstâa neste
EditaI:
10.28.1.A negoclação será realizada por Íneio do slstsena, podendo ser acompanhada pel'os demals
Ilcltantes,
10.28.2.O pregoelro soliclta!á ao llcltante melhor classlflcado que, no Prazo de 2 (duas) holas,
envie a aua psopotta rtualisrd., adequada ao úIt1no lancê ofertado e após a negociàçáo realizadà,
aconpanhada, sã for o caso, dos docunentog Çompletnentarês, quando nêcêssários à confiEmaÇáo
dâqueles exigidoa neste Edj-taI e já aPresentadgs.
IO.29.Havendo necêssLdade, o Plegtoeiro suapenderá a Eeasâo, informando no slatema a nova data e
ho!árlo pa!à a Eua continuidâdê.
10.30,Àpag a negociaÇão do prêço, o pÍeggeiro lniclará a fasê de aceitação e julgamênto da
propoEtsa.
11. 0. t À Àctlr,rBt&rrrrDE Df, PROFOSTI \rECClDOn

Ll.l.Encerrada a etapa de negoclação, o Plegoello exarninará a Ploposta classlficada em prlmeiEo
lugar guanto à adeguação ao objeto e à conpatlbllldade do preÇo em relaçeo ao máxiÍno estiPulado
para contratação negte celtamê '
il.2.ttavendo proposta ou lance vencêdor com valo! final pala o rêspectivo ilên aelaclonado no
Ànexo I - Termo ale Refe!êncj.a - EspeclficaÇões, na coluna códlgo:
11.2.1.Supello! ao estiEado pêIo ORÇ, o ltem será desconslderado; ou

7!,2,2.calii. indrclos que cgnduzam a tnna plesunção rerativa de inexeguj.biridade, pelo critélio
dêfinido no À!t. 48, II, da Lei A,666/93, em tal Eituação, nào ;endo posstvei a imediata
conflrnação, pode!á ger dada ao l-icitant.e a gpottunl-dade de demonatrar á sua exequlbilidade,
sendo-]he facultado o Prazo de ?2 (Eetenta e duas) horas pâra compEova! a viãbilidade dos preÇos,
conforme paEâmetros do nesmo À!8. 48, II, sob lrena de desconsideraçâo do i.tem.
11 .3. Salienta-se que tais ocoErências não desclassificam automaticanente a propost.a, quando fo!
o caso, apenas o iterh correspondente.
11.4.oualquer intereagado podêrá requerêr quê sê realizêúr diligências pata afelir a
êxegulbllldade e a Iegalidade das propostas, devendo apresêntar aa lrrovas ou o9 LndlcLos que
fundainentam a gugpelta.
11'5.Na hÍpótese de necessidade de suspensão da sessão púbIIca paEa a realizaçãg de diligência§,
con vistas ao sanea.nento das propostas, a seEaão pú-brica aoínente poderá ser rêiniciada mediante
aviao prévio no sistema com, ng rnlnimo, winte ê guatro horas de aDteêêdência, ê â ocorrênciâ
será reglstrada em ata.
11.6.0 Plegoeilo Pode!á convgca! o licitante para enviar docunêntg d1gi.ta1 conplementar, po!
nelo do _s19teÍna, no plazo de 02 (duas) horas consecutivos, sob pêna de náo acertaÇão da propostê:
11.6.1.É facultado ao Plegoelro plolrogar o prazo estabe.l,ecido, a partir de soricitaÇão
fundamentada felta tarüém no slatema pelo llcitantê, antes de findo o prazo.
11.6.2.Dentre os docu[entos Pa89lveis de so].LcitaÇão peLo Plegoeiro, destacam os que contenh.rm
as caracLellsticas do produto ofertado, Eals como narca, modelo, fâbricante e plocedência,
encamlnhados por meio do sistetna êret.rônico, ou, quando lndicado pero pregoeiro, po! outro nelo
eletEônico, §en preJuizo do seu ulterio! envio pelo sistema eletrônico, Bob pena de não aceitaÇão

da proposta.
11.7.Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Plegoeilo êxaminará a ploposta ou
Iance subseguente, e, assitn sucessivamênte, na olden Ce claggificação.
11.8.O Pregoeiro pode!á encarnlnhar, por mej-o do sistena eletrônico, contrapEopogta ao Iicitante
que aPresentou o lance nals vantajoso, para que seja obtldo melho! preÇo, vedada a negociaÇão
êm condj,çôes diversag das previstas neste Edital:
11.8.1,TambéÍn nas hipóteses em çfue o Plegoelro não aceitar a ploposta e passar à subÊeguênte,
poderá negociar com e !êspectLvo licitante para quê BêJa obtido preço nelholi
11.8.2.À negociaçào será rêallzada por nelo do sistenâ. podêndo se! aconpanhada pelos demaig

licitantes.
11.9.Nos itens não exclusivos para a participaÇão de rhj-cloempresas e enpresas de pequeno portê,
senple que a proPoata não for aceita, e antes de o Pregoeiro passa! à subsequentê, haverá nova
verifLcação, pelo sistema, da event.Llal ocorrênciat do êmpatê ficto, prevlsto nos Àlts. 44 e 45,
da Le! L23/06t seguLndo-se a diacLpllna antes estabelecida, se for o caso.
11.10.Havendo necegsldade, o Pregoeiro suspenderá a sessâo, infornando no slstema a nova data e
horário para a sua continuidade.
11.11.Encelrada a anáLise quanto à aceitaçâo da propost.a, o Plegoeiro velifica!á a habiLitâÇão
do Licitante, obselvado o diaposto neste Edital.
12.0. Dr ETBILIITçIO

12.1.Ressalvado o dlspogto no ltem 8.10, os llcitanteg deverão encamlnha!, nos termos
Edltal, a documentaçáo relacionada nos itens a seguir, para fins de ElEtLtEÀçlO:

deste

12.2.Prgtor,reÍolce:
!2.2,!.Ptol,a de inscrição no CadaaEro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ.
72.2,2,Pro\ra de lnecrição no cadastro de contrlbuinteg eetadual ou munlclpal, lelatlvo à sede
do l1Ç1tante, peltlnente ao seu lamo de atividade e compatlvel com o objeto contlatual.
12.2.3.Àto constitutivo, êstatuto ou contlaEo sociaL em vigor, dêvidahente registlado, em se
tratando dê aociedades comeEciais, e, no cêso de sociedadeg por açôes, aconpanhado de documentoa
de eleiÇão dê seus adni ni stradoles , InscriÇão do ato constitutiwo, no caEo de sociedades civis,
acompanhada de prova de direEolia em êxeEcÍcio. Decreto de autorização, em se tratando de enplesa
gu sociedade egtrangeira etn funcionamento no PaÍs, e ato de reglstro ou autorização pala
funcionamento expedido pelo órgáo competente, quando a atividade assim o exigj.r. Rêgistro
conelcial. no cago dê empreBa individual. celtlficado da condiÇáo de Micloempreendêdor
Individual, em sê tratando de MEI. Qs referldog documêntos dêvê!ãg estar acompanhados de todas

as alteEaçôes ou da consolidaçào rêspectiva.
12.2.4.BaLanço patElmonial e demonstraÇÕes contábeis do últlmo exerclclo social, Já exigivels e
apregentados na forna da 1ei, con indicaÇão das páginas colrespondenteg do livro diário en gue
o meano se encontra, bem como aplegentação dos competentes termos de abeltura e encerÉamênto,
assinados por profigaional hãblIj,tado e devldaJrente reglstrados na junta conercià1 conpetente,
vedada a sua substituição por balancêtes ou balanÇos plovisórios. Tratando-sê dê empreaa
constltsulda há nenos de um ano, ou agúela que ainda não tenha reallzêdo o fecha.mento do seu
prlnelro ano de exLgtência no prazo legal, poderá apresentar o Balaço de ÀbeEtura a991nado por
profissionâI habil,itado e devldamente legistrado na junta comercial coÍrpetente. Não se aplica
ao microefipreendedor individual.
12 . 2 . 5 . Regularidade para con a Fazenda E.edela1 - Cêrtidào Nêgativa de Débitos Relativos aos
Tributos Federais e à Dlvi.da ÀElva da união.
12.2.6.Cêrtidões neqativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante, ou outlo
êquIvàlente, na formâ da leI.
12.2. ?. conprovaçáo de regufaridade relativa ao Eundo de Garantia Por TenPo de servlço - EGTS,
aprêsêntando o regpectivo cêrtificado de RêguLaridade folnecida pela calxa Econôtnica Federal.
12.2.8.ptova de Inêxistência de débitos inadimplidos peÉante a Justlça do Traba1ho, mediantê a
apregentâção de Certldão NegatLva de Débito§ Trabalhistas CNDT, no§ termos do TÍtulo VII-À da
1943
Consolldâção das LeIs do TrabêIho, aprovada pelo Decreto-Lel no 5.452, de 1" de rnalo

12.2.9.Declaraçeo atestando que o Iicitante náo possui en seu quadro societá!io, servldor públi.co
da atlva do ORC ou de qualquer entidade a ele vinÇulada, conformê nodelo - Ànêxo II.
12.2.10.celtldão negat.lva de fal-ência ou concordata expedida pelo distlibuidor da sede do
Iicltante, no náxlmo 30 (trinta) dias da data ptevista para abertula daa propostas,
12'2.11.consulta Consolidada de Pessoa .ru!Ídica expedida pelo tEibunaL aà contas da União, no
náximo 30 (trinta) dias da dàta prevista pala abeltula dag propostas, no endeleÇo eletrônjco:
wuw.

tcu.gov.bt.

de capacidadê de desenpenho antelior satisfatólIo, de atividade igual ou
assenelhada ao objeto da Licj.taçào, feita atlavés de atestado fornecl-do por peEsoa jurÍdlca de
direlto público ou privado.
12.2.12.CoriprovâÇâo

12.3.À êxistência de re6triÇáo relôtivahente à regulalidade fiscal e tEabalhista não impede que
o I'icltante qualiflcado como microenplesa ou empresa de pegueno porte seja declôrado vencedo!,
una vez gue atenda a todas as demais exigênclas deste Edltal:
12.3.1.4 dêctaração do vencedor aconteceEá no momento imediatahente posterlor à fase dê
habllltaÇão.
12'4.À comprovaçào de rêgularidade fiscal e trabathista das microempresaa e empreaas de pequeno
porte aomênte será exigida para efeito de assinatura do contrato, observandg-sê o seguinte
procedlmento i
12.4.1.Às microempresas e emplesas de pequeno porte, por ocaeiào da palticipação Desta Iicitaçào,
deverão âprêsênta! todê a documentaÇão exlgida pala comprovação de rêgufaridade fiscâI e
trabal.hista, dentre os documentoa enumerados neste inatrumento para efeito de habilitaÇáo, mesmo
que esta apaesente alguna resEriçáoi
12,4,2.gavêndo alguna restliçáo na comprovaÇeo da Eegulalidadê f1scaI e trabaLhista, será
assegurado o plazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo iniciaL corresponderá ao t[onento en que
o llcLtante for declalado vencedor, prolEogável por igual perlodo, a critério do ORC, paEa a
rêgulallzação da documentação, pagaÍnento ou palce1ãmento do débito, e enissão de eventuaig
cert.idÕes negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
12.4.3.À não rêgularização da documentaÇáo, no prazo acima previato, lnplicará dêcadência do
dl!êito à contlatação, sem prejulzo daE oanÇõês previstas no Àtts. 81, da Lei 8.665/93, sêndo
facultado ao ORC convocar os 1l-cltantes remanesceDtes, na olden de classlficaÇãoi para assinatula
do contrato, ou levogar a licitação,
12.4,4.5e, na ordetn de classificàÇão, sêguir-se outra Ínicloemplesa ou emp!êaa de pequeno poEte
com alguna rêstliÇão na documentaÇão fiscal, e crabalhista, será concedido o mesng prazo para
regularizãção.

a necessldade de envlo de docunentos de habllltação conplementares, necesEál1os à
conflrmação dâqueIês exlgidoa neste Edita.l- e Já apregentados. o Iicltanle será convocado â
encamlnhá-Ios. em formato dlgltal, via slstema, no plazo de 2 (duas) horas, sob pena de
inabil itaÇão:
12.5.1.Somente háverá a neceseidâde dê comprovação do prêenchinênto de requisitos, mediante
apresentaçào dos documentos ollglnais "não digltais", quando houve! alguna dúvida em lelaÇáo à
lntegrldade do documento digttal.
12.6.Não serão aceltos documentos de habilitaÇâo com lndlcação de cNP,l,/cPF dlfêlentes, salvo
aqueles legalnente permitidos:
12.5.1.Se o li.citante fo! a matliz, todos oE documentoE deverão esta! en nome da maEriz, e ae o
Iicitante for a filia], Lodos os doçumentos deveaão estaE etn nome da filial, exceto aqueLes que,
pela p!ópria natuleza, cornprovadanente, foretn enitidos gomentê em nohe da matriz.
L2.'l ,Setá lnabilltado o licitante que não complovar gua habllitaÇão, seja po! não aplesentar
gualque! dos docunêntos exigidos ou apresenta-Ios en desãcordo con o estabelecj.do nesEe Edital.
12.8.No caso de inabilitaÇão, haverá nova velificação, pelo 6iatêna, dô eventual ocorrência do
empate ficto, pleviEto no6 Àlta. 44 e 45, da Leí 723/06, seguindo-se a disciplina anteg
estabelecida para acêitâção da proposEa subsequente.
12.9.09 documencoa necessários à halilitação devêrão ser organizados na orden descrita neste
instrunento, plecedidos por lndice corÍespondente, aplesentados por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou pelo Pregoeiro ou nenblo da Equipe de Àpoio ou publicaÇáo
eÍr ólgão da inprensa oficial. Estando pêrfêltamente legÍvels, sem conter bor!õe§, lasuraa,
êmendaa ou êntrelinhas e dentro do p.azo de validade. Po! sel apênas uma forrnalidâde que viaa
facillta! os trabalhos, a ausência do refelldo lndice não inabilita!á o licitante:
12.9.1.QuaDdo o docunento for obtido via Internet sua legalidadê será comprovada no endereÇo
elet!ônico nê.Iê indicado;
72.9.2.Poderá ser util-izada, a critério do Plegoeiro, a documentação cadastlal de fornecedor,
constantê dos arquivos do ORC, pala comprovaÇãg da autêntLcidâdê dê êlênêntos apresentados pelo
12.5.Havendo

Iicitante.

12.10.Havendo neceasidade, o Plegoelro suspenderá a sessão, lnformando no slstena a nova data e
ho!ário para a sua continui.dade.
12.1l.Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas neste Edital, o licitante

será declarado vencedo!.

Dl PAODOSTÀ VEICE)ORI
13.1.À proposta flnal do licLtante declâlado vencedo! - propo.tr .gullizrdt - deverá ser
encahLnhada no plazo de 2 (duag) hola5, a contar da solicj-taçào do Plegoelro no sistena
eletrônico, e deverá:
13,1.1.Ser el,aboladâ em consonância com as êspêcificaçôes constantês dêstê EdiLaI e geus Ànexoa,
rediglda em IÍngua portuguesa e lmpressa en uma via em Papel Eimbrado do ProPonente, quando for
o cago, sem emendas, lasulas, entlelinhas ou !essalvas; auas folhas rubrlcadas e a últlna datada
13.0.DO aXCNanCBllGrrO

e asslnada pelo ricitante ou seu reprêsentante legar, Çon indicaÇâo: do varor grobal dê proposta;
do prazo de entlega; das condiÇóês de pagamênto; e da sua vaJ.idadê;
13.1.2'conter a l-ndtcação do banco, número da canta e agêncla do lícltante vencedor, paEa fj-ns
de pagamentoi
13.1.3.Estar adequada ao último rance ofeEtado e a negociaçáo realizada, aconpanhada, do§
docunentos conplementareg eventualmente soLicitados, quando necessálios à confirmaÇão daquêtês
exLgldos neste Edital e já apresentadoa.
13.2.seEá cotado utn único pleÇo para cada item, com a utilização de duas ca6as decinais, sêndo
çnle, negse úLtLmo caso, a lndicaÇão en cgntrário está sujelta a correçeo, observando-ge aos
segulntes crltérlos:
13.2.1.Fa1ta de dlgitos: serão acrescldos zelos;
13.2.2.Exces9o de dígitos: sendo o plineiro digito excedente menor que Çinco, todo o er{cesso
será suplinido, caso contrário haverá o alredondahento dg dígito anterior para mais e os denais
itens excedenteg suprimidos.
13.3.Os pleços deverão ser expressos ern noeda corlente nacional-, o preço unÍtário e o total em
algali9mos e o valor globa1 da proposta em algarisr,ros e por extenso:
13.3.1.Existindo discrePâncj.a enLrê o preço unitário e total, lesultado da multiplicaÇáo do
preço unitário pela quantidadê, o pleÇo unitário prevalecerá;
13.3.2.No caso de divergêncla ent.re g valor nunérlco e o expre§9o por extenso, pleval,ece!á o
valo! expresso por extenso;
13.3,3.8tc4 êstabelecido que havêndo dlvergência de preços unltários para urh mêstno produto,
prevalecerá o de menor vaLo!.
13.4.À propostâ obedecerá aos têrrnos dê6te Edital e seus Anexos, náo sendo considerada aquela
guê não corresPonda às especificaÇõê6 ali contidas ou clue estabelêça vínculo à propgsta dê outro

licitante.
13.5.À ofêrta deverá ser flrne e pleclsa, Iinitada, rl.goros arnente, ao objeto deste Edl-tal, sem
conte! alternatLvas dê preÇo ou de qualgue! outla condiÇão que Lnduza o JulgaÍtento a nals de urn

resultado,
13.6,No walor pEoposto estará incluso todos os cuetos opeEacionais. encalgos p!êvidenciários.
tlabalhi6tas, tributários, comêrciais e guaisgueE outlos quê incidam dirêta ou indiretamente Do
forneclmento doa bens.
13.7.4 ploposta flnal deverá ser docunentada nos autoa e será levada em consldelaÇão no decorrer
da êxecuÇão do contÍato e aplicação de eventual sanção ao Contrâtado:
13.?.1.Todas as especificaÇões do objêto contidas na proposta vincuLam o Contratâdo.
13.8.Às propostas que contenhan a descliÇào do objeto, o valor e os docunentos conplenentares
estarão disponlveis na intelnet, após a homologação.
13.9.0 prazo de validadê da proposta nào 9erá inferlo! a 60 (gessenta) dias, a contar da data
de geu encaminhamento.
1{. O. DOg RICUR§O8
14.1.Declalado o vencêdor e decorrida a fase de leguLarização fLscal e trabalhista da ILcitante
quallficada como mlcloenplesê ou emplesa de pequeno polte, se fo! o caso, se!á concedldo o plazo
de 30 (trinta) nlnutos, para que qualquer licitante manj-feste a inteDÇão de recorrêr, dê formâ
notlvada, isto é, indicando contra quêis decisÕes pretende lecoErer e por quais motivosi enr
canpo próprio do sistema.
14.2.Havêndo quem se rnanifêste, cabêrá ao Pregoeiro velificar a tempêstividade e a êxistência
de notivaÇão dô intenção de lecorrer, pala decidlr se admite ou n:lo o recurgo, fundãmentadamente i
14.2.1.Nesse monento o Pregoeiro não adentlará no nérito !ecu!sa1, nas apenas verLficará as
condiÇõe6 de adnisgibilj.dade do reculsoi
74.2.2,A falta de ÍnanifestaÇão ÍÍrotivada do licitante guanto à intenção de lecorrer imporEará a
decadência dease di!êitoi
14.2.3.Uma vez êdnitido o lecurso, o recorrente terá, a paltir de então, o prazo de três dias
para apresentar as lazõea, pelo gisLema eletrônico, ficandg os denais Ilcltantes, desde logo,
intimados para, querendo, aprêsêntaren contrarlazões tanbéE pelo sisteÍna elet!ônico, en outros
trê9 dias, que comeÇaleo a contar do téflnino do prazo do rêcorlentê, sêndo-Lheg assêgulada vista
inediata dos elenentos indispensávêj-s à defêsa de seus interesaes,
14,3.O acolhimento do reêurso invaLida tão Eomente os atos inauacetívêis de aproveitamento.
14.4.Os autos do pEocesso perÍIlanece!ão com vista fraDqueada ao6 interesaados, no endereço
conatântê neste Edital.

15.0.t À RETBBIIBI DÀ gE§SlO ÉBrrcr
15.1.À sessão pública poderá ser Eeabelta:
15.1.1.Nas hlpótesês dê provimentg de lecurao que leve à anu]-âçáo de atos antêliolea à !êaIÍzação
da sessão púbLtca plecedente ou ern que seja anulada a próprj,a sessão púbIlca, sl-tuação em que
serão repetidos os atos anulados e os que dêl-e dependam;
15.1.2.Ouando houvel êlro na aceitaÇáo do preÇo Írê1hor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contlato, não !etj.!a! o j-nstrurnento eguivalente ou não complova!
a regularizaÇão fiacal e tlabalhista, noa têÍnos do Àrt. 43, §1", da Lei 123l06. Nêssas hlPótseses,
serão adotados og plocedimentos imediatanêntê posteriores ao encelraunento da etapa dê lancês.
15.2.Todos os ]icttantes lenanescentes deverão se! convocados para aconpanha! a seasão leêbertal
15.2.1.4 convocaÇáo sê dará por meio do sistema eletrônico (chat) ou e-ma1l, de acordo cotn a
faae do procedimento lici Eatório;
15.2.2.A convocaçào feita por e-mail daE-se-á de acordo com os dados contidoE no Cadastro Digital
do ORC, sendo leaponsabilidade do licltante manter seus dados cadastraig atualizadoa.
16.0.rrÀ àD,rrDtcrçlo E EoorôGÀçIo

16.1.0 objeto da licitaÇáo será adjudicado ao licitante declalado vencedor, Po! ato do Pregoeiro,
cêso náo haja lnterposição de recutso, gu pela autorldade supelior do ORC, apóa a regular deÇisáo

dog recursos apEeêentados.
16.2.Àpós a faae reculsal, congtatêda a legularidade dos atoa praticados, a autolidade auperio!
do ORC hohologa!á o procedLnento Iicitatório.
17.0.DO Clr$rRtlo

17.1.Àpós a homologação Pela autolidade super.lor do ORcr o adjudlcatálio aerá convocado pala,
dentro do prazo de 05 (clnco) dias consecutivos da data de receblmento da notificação, assina!
o reapectj.vo contlato, elaborado en confofiridade con as nodalldades pernltldas pela LeI 8.666/93,
podendo o mesno aofre! altelaÇôes nos termos definido8 peLa referida norma:
17.1.1.o prazo de convocaÇeo pode!á se! prorrogado uma vez. por igual perlodo, guando solicitado
pela parte durante o seu transcurso e desde que oÇorra motivo justlficado acel.to pêla

ÀdmlnlstraÇão;
17.1.2.Náo atendendo à convocaÇão para assinar o cgntratg, e ocorlendo esta dentro
validade de sua proPosta, o llcitante perderá todas 09 dlreitos que porventura tenha
vencedoE da lici tação;
17.1.3.N4 aasinatuEa do contrato será exigida a comprovaçáo dâ9 condlÇÕes de
conslgnadas neste Edlta], que deve!ão ger nantidaa pelo Iicitante durante a vlgênciâ

do plazo de
obtido como
ha.bltltaçao
do !eferido

contratoi
17,1.4.Caso o Licltante pr.lmeilo colocado, após convocaÇão, nào comparece!, não comprovar as
condiÇões de habilitaqão consignadas neste Edital ou se lecuaa! a aaalnar o contlato, setn
PreJulzo da aPlicàção das aançôes previatas neste instlurnênto e das demais cominaçôes legais
cabÍveis a essê licitante, é facultado à ÀdministEação êonvocar os Licitantes leEranegcentês,
lespeitada a ordem dê classificaçâo e sucês siw.unente, para, após a comprovação dos requisj.tog
para ha-biJ-ltaÇào, analisada a proposta e eventuals documentos complementales e, feita a
negociação, asalna! o contrato.
17,2.0 contlato que eventualnente venha a sêr asainado pelo licitante vencedor, podêrá sêr
alterado êoú a devida justificativa, uni.Iatêralmente pelo Contratante ou por acordo êntEe as
partes, nos casoa prêv.istos no À!t. 65 e se!á resÇindido, de pleno dileito, conforne o disposto
nos Àr!s. 7'1, 18 e ?9' todos da Lei 8.666/93i e leallzado na forma de forneclnento paEcelada.
17.3.O Contratado flca obrigado a aceltar, nas mesrnas cond.lÇôes contlatuaLa, os acrésclmos ou
supreEaôes que sê fizerem nas compla§, até o respêctlvo limite fixado no Àrt. 65, §1" da Lei
8.666/93. Nenhum acrésciÍno ou supressão podêrá exceder o liÍnite estabel,ecido, salvo a9 guplessões
legultantes de acordo celebEado enLre os contratantês.
18.

O.

DO

REà'I'3II!'EIIO

18,1.0s preÇos contratados sào fixos e irleajustáveis no prazo de um ano.
18.2.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediaDte solicitaÇão do Contratado, os preÇos
podereo sofrer realuste apóa o interregno de uÍr ano, na mesna propo!ção da variaÇão velLficadâ
no IPCÀ-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentaÇáo da lespectj-va proposta,
excLusivamente pala as obrlgações inicladas e concluldas apóE a ocorrêncla da anualldade.
18.3.Nos leajustes subsequentes ao primeirg, o lnterregno mín1mo de urn ano aerá contado a partir
dos efeitos flnanceirog do úIt1Íno reajugte.
18,4.No caso de atÍaso ou não divulgaÇào do índice de reajuetamento, o ContEatante pagê!á ao
ContEatado a inportância calculadô pe16 última variação conhecida, liquidando a diferenÇa
corlespondenEe tão logo seja divulgado o lndice definitivo. Fica o Contratado obrigado a
apreaentar nenóE1a de cáIculo leferente ao EeajusEamento de preços do walor renanescente, Eerhpre
que e§te ocorre!.
18.5.Nas afe!iÇões finais, o lndj.ce utllizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
18.6.Caso o lndice êstabelecido para reajustsamento venha a ser extinto ou de qualque! folna náo
possa mais ser utilizado, se!á adotado, eÍn aubatituiÇão, o que vier a ser detêrninado pefa
Iegislação então en vigo!.
18.?.Na ausência de prevlsão legal quanto ao índice substituto, as partea elegerão novo lndice
oficial, para reajustanento do prêço do valor lemanescente, por meio de termo aditivo.
18.8.0 !êajuste podeEá ser leallzado por aposcilamento.
19.0.DÀ COarAÍrVrçlO DE E alclrçIo E RECtBl}rErrO DO OBartrO
19.1.Executada a pEeaente contratação e observadaa ae condiÇóes de adinplemento das oblIgaÇôea
pactuadas, os procedlnentos e prazos pala lecebe! o seu objeto peLo ORC obedecerão, confoíne o
ca6o, às disposiçõês dos Àrts. 13 a'16, da Lei 8.666/93.
19.2.Seráo degignàdos pelo ORC reprêsentantes com atribuiÇôes dê Geslor ê l.iscal do lespectivo
contlato, nos teflnos da norma vigente, especialmente para acompanhaE e fiscêJ,izar a sua êxêêução,
!ês,pe ct ivamente, perÍnitlda a conLlataÇáo de tercêlros pala assistência e subsÍd1o dê lnfolnaÇôes
pertlnentes a essas atrlbuíÇôe9.

cotrnrmrr}

20. o.Dra o8arcrçlrrg Do
20. 1.ObrigaçõêÊ do Contratantê:

o cdlRÀrrDo

2O.1.1.Efetuar o pagamento lelabivo ao objeto contratado efeElvamente reallzado, de acoldo com
as cláusulas do !eEpêctivo contlato ou outlos instrunentos hábela,
2 O . 1 . 2 . Proporclonar ao Contlatado todos os meio6 necêssários pala a f1ê.1- êxecuÇáo do objeto dâ
plesênte cant.ratâçáo, nos ternos do corresPondente instrumento de ajustê,
20.1.3.Notificâr o ContEatâdo sobrê qual,guer iir€guLaridade encontrâda quanlo à qualidâde dos
produtos ou sêrviços, exêlcêndo a nais alnpla e conpLeta fiscâIizaçáo, o que não exime o Contlatado
de suas responsabi I idades pactuadas e preceitos legals;
20.1.4.Outras obllgaÇões êstabelêcidas e lelacionadaa na lrinuta do contrato - Ànexo IIÍ.

20.2.ObligaÇÕes do Contratado:
20.2.1.Responsabj.Iizar-se por todos oa ônus e obllgaçõês concelnentes à IegIslaÇào flscal,
civil, tributária e tlabarhista, bem cono po! todaa as despesas e compronia;os assulnidos,
qualquer t.ltulo, perante seus fornecedores ou terceilos em razáo áa execuçâo do objetoa
contratado;
20.2.2.substituir, ârcando conâs despesas decorrentês, os rnateliais ou serviçoa ![ue apresentarem
defeitos. altêraÇÕea, imPêrfeições ou quaisquer illegularldades digcrepantes ài exigências do
j.nstnmento de ajuste pactuado, aÍnda gue constatêdos somente apó9 o recebiÍnento ou paga[entoi
20.2.3.Não transferi! a outren, no todo ou em palte, o objeto da contrataçào. sal-yo medlantê
prévia e explessa autarizaçáo do Contratante;
20.2.4.MaIiLet, durante a vigência do contrato ou outros instrunentge hábeis, em compatibilidade
con as obrigaçôês a8au&idas, todas as condiÇões de hablritação e quarificaÇeo exigidag no
!esPectivo Plocesso llcitatório,
confortne o caao, apresentando ao Contratante os documentos
necessários, sempre que soLiÇitado,
20.2.5.Enit1r Nota Fiscal collespoDdente à sede ou flIial da enpresa que efetivanente pat:ticLpou
do cêltame e conêequentementc ôpresentgu a documentaÇão êxigida na fase de habiritaçãoi
20.2.6.Executar todas as obligaÇões assurhidas aemp!ê com obsêrvância a mefhor t.écnica vigente,
enquadrando-ge, ligorosaJoente, dentro dos preÇeit.og Legais, normas e especiflcaÇões técnicas
cor!espondentes i
20.2.7.outras obrtgações êstabel.ecidàs ê reracionadas na Mlnuta do contrato - Ànexo rrr.
21.0.DO Prcrxlt1Fo

21.1.o pàgarnento será rearizado mediante processo regula! e en observância às normas e
plocedimentos adotados pelo ORC, da seguinte naneira: para gcolEer no pÍazo de tlinta dias,
contados do perÍodo de adinpLemento.
21.2.o de§enbolso máxlno do Perlodo, não será supelior ao valor do lespectivo adlnplêmento, de
acordo com o cronograDa aplovado, quandq for o caso, e senpre em conformj.dade com a
disponibilidade de rêcur6os financeiros.
21.3,Nenhum valor será pago ao Coítratado enquanto pendente de Iigutdação quàIquêr obrigação
fLnanceira que Ihe fo! lnpogta, em vlrtude de penaLidade ou inadimplência, a qual poderá ser
conpenaada com o paganento pendêntê, sên que isso gere di!êlt.o a acréaclmo dê qualquer Daturêzâ.
21.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagarnento nos ternoa deste inatrumento, e desde que o
Contratàdo náo tenha concolrido dê aIgu.ma forma para o atraso, será adnitida a cotnpensaÇáo
financeila, devida dêsde a data limiEe fixada para o pâgaÍnento até a data colrespondentê ao
efetivo pagaÍnento da palcela. Os encalgog moratórlos devidos em razão do atlaso no paganento
serão calcu.Lados com utllizaçào da seguintê fórnula: EH = N x VP x I, onde: EM - encargos
nolatórios; N = nünero de dias entre a data prevlsta para o pagament.o e a do efetivo paganenEo,
VP = valor da parcela a ser paga; e I - lndice de conpensaÇão financeira, assim apurado: f =
(TX + 100) + 365, sendo TX - percêntuaL do IPCA-IBGE acunulado nos úlLimos doze nêsês ou, na
sua fafta, tun novo lndlce adotado pelo Governo Pedela1 gue o substitua, Na hipótese do referj.do
lndlce estabelecido pala a compensaçáo flnancelra venha a se! extinto ou de qualquêr forma não
possa mais se! utlll.zado, será adotado. em substltuição, o que vier a ser deterninado pel-a
legislação então en vigor.
rDatürsr?rrwl8
22.1.ouen, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celêblar o contrato,
delxar de entrega! ou apreaenta! docunentação fa16a exlglda para o certatne, enseja! o
letaEdamentg da execuÇào de seu objeto, náo mantlveE a propogta, falhar ou fraudàr na execuÇão
do contrato, comporta!-ae de nodo inidôneo, declalar infornações faLsag ou coneter fraude fiocal,
galantido o direitg à anpla defeEa, fica!á impedido dê licita! ê contratar com a União, Eetêdgs,
Dlstlito Federal ou Municípios ê, será dêscrêdenciada do Sistema de Cadastlanento Unificado dê
Eornecedores SICÀF do Governo Pederal e de sistenas seÍneLhantes mantldoa por Estados, Dlstrito
Eedelaf ou Municlpios, pelo prazo de até 05 (clnco) anog, sem prejulzo das nuftas prevlEtâs
neste Editaf e das deÍnais cominações lêgais.
22.2.À rêcuga injusta en deixar de curnpli! as obrigaçôes aasulÍrldag e preceitog legais, sujelta!á
o Contlatsado, garantida a prévla dêfesa, às seguintes pênaIídades prevÍEtsas nos À!ts. 86 e 8?,
da tei 8.666/93: a - advertêncla, b - multa de mora de 0,5$ (ze!o vlrgula clnco por cento)
apllcada sobre o valor do contrato por dla de atraso na entrega, no lnÍcio ou na execuÇào do
objêto ora contlatadoi c - rÍulta de 10t (dez por cento) soble o valoE contratado pela j.nexecuÇáo
total ôu palcial do contratoi d - sinultaneamente, qualquêr das penâlidades cablveis
fundamêntadas na Lei 8.666/93 e na Lei 70.520/02.
22.3.5é o valor da multa ou indenização devida nào for lecolhido no Prazo de 15 (guinze) dlas
após a conunicação ao contratado, se!á automaticamente descontado da plimelra parcela do
paganênto a que o Contratado viêr a fâze! jus, acrescido de jurôs moratóliog dê 1S (um por
cento) ao nês, ou, quando for o caso, coblado judicialtnente.
22.4.Ap6s a aplicação de quaieque! das penalidadeg previatas, realizar-se-á cotnunicaÇão escEita
ao Contratado, e publiêado na lmprensa oflciâ1, excluldas as penalidôdês dê advêrtência e nulta
de mora quando for o caso, constando o fundamênto legaL da punlÇão, infolnando alnda que o fatso
9êrá registrado e publiêado no cadastro colrêspondente '
22. 0.DrS §âtlçõE8

23.O.Dr§ DtgPogrqõts GEBrrg
23.1.Da sessào púbIlca do Plegão divulgar-aê-á Àta no sisteÍna êIet!ônico.
23.2.Não havendo expedlente ou ocorrêndo qualque! fato superveniente que j.mPeÇa a real izaçã odo
ú rt1
certame na data marcada, a 9es9ào será automaticanente Llansferida para o Pllmeiro

§ubsequênte, no meamo horário anteriortnente estabelecido, desde que náo haja comunicôÇào en
conCrálio, pelo Pregoêiro.
23.3.Todas aE leferênclas de teÍnpo no Edital, nos seus Ànexos, no avlso e dulante a sessãg
pública observa!ão o horállo de BrasíIia - DF.
23.4'No ju.Lganento das prapoetas e da habilitaçâo, o Pregoeilo podê!á sana! erros ou falhas que
náo alterem a substâncla daE ploposta§, dog documentos e sua validade jurÍdj.ca, mediante despaÇho
fundamentado, registrado em Àta e acessíve-I a todos, atribuindo-lhes vaLidade e eficácia parâ
finB de habilitaÇão e classificação.
23.5.À honoLogação do resultado desta LiÇltaÇão neo inplicará direito à contlataÇão.
23.6.Às nornas dlsclpllnadoras da licitaÇão serão senpre interpretadas êm favor da anpllação da
disputa êntre oa lntelessados, desde que não comprometaft o interesse do ORC, o plinclplo da
igongmia, a finalidade e a segulança da contEataÇão.
23.?.Os lici.tantes assunem todos os custos dê p!êparaçãg e apÍesentaÇilo de suas propogtas e o
ORC não será, êm nenhum cago, regponsável por esses custos, j.ndependentshente da condução ou do
reauLtado do proceggo l-lcltatóllo.
23.8.Para todos oa efeltos, na contagem dos plazos êstâbêIêcidos negte EdlçaL e seuE Ànexos,
excluir-se-á o dia do inlcio e incluir-se-á o do vencimentg. Só se iniciam e vencem os prazos
erll dias de expediente ng ORC.
23.9.0 desatendimento de exlgênciag forÍnaia nào essencials nào 1Ínportará o afastanento do
Iicitante, desde que seJa posaÍvel o aproveltamento do atg, observados os principlos dâ igononla
e do lnterease públlco.
23.10.8m caso de dlvergêncla entre digposiçõe9 do EdiLaI ê de seua Ànexos ou demais peças que
conpõem o plocesso, prevalecerá as do Edital.
23.11.Decaj-!á do dl-rêIto de impugnar pelante o ORC nos termos do preaênte instrumênto, aquêlê

que, tendo-o aceitado sen objeçào, venha a apresentar, depois do julgaríento, fàlhas ou
irregufaridades que o vlclaran hlpótese em que ta1 comunicado não terá efeito de recurso.
23.12.Às dúvldas surgldas apóg a apresentaÇão das propostas e os casoE omissos neste lnstrunento,
ficarão única e excluelvamente sujeitos a interpretação do Pregoeilo, sendo facultada ao mesno
ou a autoridade superio! do ORC, em gualquer fase da licitaÇáo, a proÍnoÇão de dillgência, na
formê do Àrt. 43, §3o, da Lei 8.666/93, destinada a êscla!êce! ou â conplementaE a instluçáo do

proceaao.

23.13.o Edttal e aeua Àllexos também estão dlgponibilizados na lntegla no endereÇo eLetrônlcol
https: / /wuw. portaLdecompraspublicas . con. br; e pode!ão ser 1idoa, e guando for o caso obtídos/
tnediante ploceaso regular e observadog os procedimentos deflnidos pelo ORC. no endereÇo: Àv'
Plesidente iroâo Pessoâ, 47 - Centro - Mogeiro - PB, nos horários nofitais de êxPediente: das
O8:OO as 12:OO horasi meamo endeleÇo e horário nos quais os autos do processo adnl-nl.etratlvo
pennanecerão com vlsta franqueada aos lnteEessados.
23.14.Para dirLmlr eventuals contlovérsias decorlentes deste certame, excluldo qualquer ouElo,
o foro conpetente é o da Conarca de Itabaian Estado da Paraiba.
Mogeíro
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ESPECIFICÀÇOES

1.0.DO OBJttO

1.1.constítui objêto desta li.citaÇâo:
PÀ8À ÀTENDER

À

CoNTRÀTÀÇÃO DE EMPRESÀ PARA FORNECTMENTo DE CESTAS BÁSrCÀS
SECRETÀRIÀ DE ÀÇÃO SOCIÂI.

2.0.DÂ JIr§UtrCMrvr
2.1.À contrataçeo aclha descEita, quê será procêgsada nos termos deste inst.lumento convocatólio,
especif.icaçôe9 técnicas e lnformaÇôes conplementares que o acompanh.rm, quando for o caso,
Justifica-se! PeIa necessidadê da devlda efetlvaÇáo de compra para suprir denanda espêcÍfica CONTRATÀçÃO DE EMPRESÀ PÀRÀ FORNECII,ÍENTO DE CESTÀS BÁSIcÀs PÀRÀ ÀTENDER À SECRETARIÀ DE ÀÇÁo
SOCIÀI - considerada opgltuna ê impEescindÍvel, bem como lelevante nedida de lnter:esse públj-co;
e ainda, pela necessidade dê desênvolvimênto de aÇôes continuadês para a pronoÇão de atividades
pertinêntes, vl-sando à maxlmizaÇào dos leculsos em relaÇão ao6 objetlvos pEogramados, obeervadas
aa diletrlzes e metas deflnidas nag ferlatnentas dê planelatnento aprovadas.
2.2.Às càracterlstj-cas e especlficaÇões do objeto orà licitado são:
DI
1

rPo

2

IPO

0L
02

DrIDIDT
UND
UND

OOIllIDTD!
300
300

3.0.Drs oBBrGrçôEs Do coNtrrrrrrt
3.1.Efetua! o pagamento Eefativo ao objeto contratado efetivanente realizado, dê acordo con as
cLáusulas do respectivo contrato ou outrog instrumentoa há5eis.
3.2. Proporclonar ao Contratado todos 06 melog necessálios para a fiel execuçáo do objeto da
pregent.e contlat.ação, nos ternos do co!respondente instlumento de ajuste.
3.3.Notifj.car o Cont!atado sobEe qual-que! irregularidade encontlada quanto à qualidade dos
produtos ou gerviÇos, exercendo a maig arípla e complêta fiscalização, o quê não exinê o Contratado
de guas respongabifidades pactuadas e preceltos legais.
3.4.Outras obligâÇõês estabêIecldas ê rêLaclonadas na Hlnuta do Contlato - Ànexo III.
a.o,Drs oBBtGrçõEa Do cortrlrtDo
civiI,
4 . 1 . Responsabi Ii zar-se por todoÊ os ônus ê obrigações concernêntea à legislação fiscal,
tributária e trabalhlsta, bem como por todas aa despesaa e complomissos aasl'xnidoa, a gualquer
tltulo, pelante seus folnecêdores ou têrceiros en lazào da execuçáo do objeto contratado.
4.2 . Substltulr, arcando con as despesas decorrenteg, oa mâterIâIs ou servlços que apEesentarem
defêitos, altelaÇõea, lmperfeiçõeE ou quaisquer irregularidades dlacrepanteg àÊ exigênclas do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente apóg o recebinento ou pâgÉutento.
4.3.Náo transfêri! a outlem, no todo ou ern parEe, o objeto dâ contratação, salvo rnediante pEévia
e expressa autorização do Contlatante.
4.4.Mante!, durante a vlgência do contlato ou outros lnstrunentos há.beig, en conpatj.bl l idêde
com as obrigaÇôes assumidas, todas as condiçóes de habilitaÇão e gualiflcaÇão exigidas no
!êspêctivo processo Iicitatório, confolme o caso. aplesêntando ao Conttatante os documentos
necessários. gempre que solicitado.
4.5.EÍnitir Nota Eiscal corlêspondêntê à sede ou filial da êrnprêsa quê êfetivamênte palticipou
do certanê e conaêquentemente apresentou a docunentaçào exigida na fasê de habllitaÇão.
4.6,Executar todas as obrlgações asgumidas semple cotn observâncla a meLhor técnlca vlgente,
enquadrando-se, rigorosamente, dêntro dos preceitos legais, nofinas ê especificações técnicas
cor!espondentês

.

4.?.Outras obligaçõêê êstsabelêcidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Ànexa rII.
s.O.DO PRTTO E DÀ YtG

TÍCTÀ

5.1.O plazo náxlmo de entlega do objêto da contratação, que admlte prorrogação nas condlções e
htpóteEes previstaa no Àrt. 57, §1", dâ Lei 8.666/931 está abaixo indicado e Êe!á considerado
da emissão do Pedido de Compra:
Entrega: 5 (cinco) dlaa.
5.2.4 vigêncla do respectivo contrato será determinada: até o final do exerclcio flnancel de
2021, consldetado da data de sua asslnatura.
6.0 DO RlLmSIltaEIIO
6.1 Os preÇos contratados são

flxos e irreajustáveis no Prazo de urn ano.

6.2.Dentio do Prazo de vigência do conlratp e medianEe solj.cLtação do contratado, os pleçoe
Pode!ào sofrer reajuste após o interregno dê um ano, na mesna proporÇão da valiaÇào velificada
no rPcÀ-rBGE acumurado, tomando-se por base o mês de apresentação da reapectiva proposta,
exclusiwamente para as obrigaÇôes lniciadas e concluídas após a ocolEência da anua.Lidade.
5.3.Nos reajustes subsequentes ao prineiro, o interlegno minimo de utn ano ae!á contado a partir
dog efeitos financeiros do úItimo reajuste.
6,4.No caso de atraao ou não divurgaçãg do Índice de reajustamento, o cont!âtantê paga!á ao
Contratsado a imPo.tância caLculada pêIa ú]tj.na va!iaÇeo conhecida, liquldando a dLferença
correspondente tão logo seja dj.vulgado o Índice deflnitivo. Flca a contlatado obligado a
aPresêntar nenória de cál.culo refelente ao Eeajugtatnento de preços do valo! renanescente, sempEe
que eate ocorre!.
6.5.Nas aferiÇões finaig, o indice utilizado Írara leajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
6.6.caso o Índicê estabelecido pala reajustamento venha a ser extintg ou de gualquer forma não
possa mais ser utillzado, será adotado, em substitulção, o que vier a se! detelmlnado pela
Iegislação entào en vigor.
6.?'Na ausêncla de plevisão Legal quanto ao lnd1ce substituto, ae partes eLegeráo novo lndice
oficial, para leajustaliento do pleÇo do valor remanescente, poE meio de teüno aditivo.
6.8.0 reajuste poderá 6er realizado por apoEtilanento.
7.0.DO PÂGll.![IO
7.1.O Pagahento gerá realizado nediante processo reguLar e efi obseEváncia às nonhas e
procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte tnaneira: Para ocorre! no prazo de tllnta dias,
contadoE do pêlIodo de adlmplemento.
7.2.o dêsedcolso náxlÍno do período, não será supeÍior ao valor do rêspectivo adimplemento, de
acordo com o cronograJna aprovado, quando for o caso, e sempre êm conformidade con ê
disponibil-idade de recuEsos financeiros.
7.3.Nenhun valor será pago ao Contlatado enquanto pendente de llquidação qualque! obrlgação
financeira gue the for lnposta, en virtude de penal-ldade ou inadirnplência, a gual poderá ser
cotnpensada com o pâgEutento pêndênte. sem çfue i6so gere direito a acrégcino de qualquêr natureza.

8.0.Dr co@ro\nçIo DE tltcuçIo E Rrc@rrcxlo Do oBrlro
8.1.Executada a pEesente contlataÇão e observadas as condl.Ções de adimplemento das obrigações
pactuadas, os procêdimentos e plazos para leceber o seu objet.o peLo ORC obedecerão, conforme o
caeo, às disposiÇões dos Àrts. '13 a 16. da Lej- 8.666193.

rrgcàrtrrçIo E GEiElc[uaEtl1lo
9.1.seráo designados pelo contlatante repregentantes con atllbulÇôes de GeEtor e Fiscal do
contrato, noa ternos da norma vigente. especLalrnente pala acotnpanhar ê fiscalizar a sua execução,
respectivamente, permitida a contrataÇão de tercej.ros parà assistênciâ e subsldio de pertlnentes
a essas atribuições.
9.0.DOg PBOCrDIraElrOS Dr

o.Drs 8rllÇ088 N)XrIrgtR trvÀ§
10.1.Quên, convocado dentro do plazo de vaLldade da sua proposta, não celeblar o contrato,
deixa! de entrega! ou êplesenta! docuÍnentação falsa exigida para o certarne, ensejar o
retardamênto da execuÇão de seu objeto, não nantivel a proposta, falhar ou flaudar na execuÇáo
do contrato, comportâr-Êe de modo lnldôneo, declarar infornações fàIsas ou conêtêr flaudê fiscaL,
garantido o direito à àmpla defesa, fj.cará lnpedido de llcltar e contrata! com a Uniáo, Eatadoa,
Distrito E.edelal ou Uunlclplos e, 9erá deacledenciado do sistetna de Cadastramento Unifl.cado de
Eornecedores SICÀF do Governo Federal e de slstenas senêIhantes nantidos po! Estados, Dlstrlto
Federal ou Municípioa, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sen prejuÍzo das multas plevistas
neste Editaf e das denalE cominaÇÕês lêgais.
10.2.4 recusa injusta em deixar de cuÍnprir as obrigaÇões asaumidas e preceitos legaia, sujeitsará
o Contratado, garantida a prévla defesa, àa seguintes penalj.dades prevlstas nos Àrts. 86 e g'7,
da Lei 9.666/93: a - advertêncla, b - Írulta de mora de 0,5t (zeEo vlrgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do cont!àto por dia de atraso Da entrega, no início ou na execuçào do
objêtg ora contratadoi c - multa dê 10t (dez poÍ cenEg) sobre o vaLor contratado pela inexecuÇão
total ou parclal do contÍato; d - simultaneanente, qualquer daa penaLidades cabíveiô
fundamentadas na Lêi 8.666/93 e na Lei ]-0.520/02,
10.3.se o valor da multa ou indenlzação devlda não for recolhido no prazo de 15 (guinze) dtas
êpós a cornunicaçáo ao Contratado, será automaticalrente desconEado da primeira parcela do
pagamênto à que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de julos moratólios de lt (um pôr
cento) ao nês, ou, quando for o caso, coblado judiclâImênte.
ta
10.4.Àpós ã aplicação de quaisquer das penalidades previstas, reaLizar-se-á comunicaçâo e§
ao Contsratado, e publlcado na imprensa oficlal, excluldas as pênalLdades de advertência e m
de nora quando fo! o cago, constando o fundamento lega]. da puniÇão, infoÍnando âinda que o
9e!á !êgi8trado e publlcado no cadastro corresPondente.
10.

11.0. Dr COÍPrNSrçl[o AttnNCTTRÀ

11.1.Nos caaoa de eventuals atEagoa de paganento nos termos deste instrumento, e desde que
Contratado náo tenha concorrido de aLguna forma pala o atlaso. seEá admltlda a compensação
flnanceira, devlda desde a data llmltê fixada para o paqamento até a data corrêspondentê ao
efetivo pâgamento da parcela. Og encargoê nolatórios devidos em lazáo do atraso no pagamento
serào catculados con utilizaÇáo dâ seguinte fórmula: EM = N x vP x I, onde: EM - encalgos
tnoEatóriosi N - númelg de dias entle a data prevista pala o pagarnento e a do efetivo Pagamento;
vP - valor da parcela a ser paga; e r = lndlce de compensaçeo flnanceira, agsim apurado: r (TX + 100) + 365, sêndo Tx = peEcentual do IPCÀ-IBGE acunulado nos úItlnos dozê nesea ou, na

sua falta, um novo lndice adotado pelo Governo Eêde!âI que o substitua. Na hipótêBê do referido
Índice estabelecido para a cotnpênaâÇào financeira vênha â ser extinto ou de qualque! forma não
posga Ínais aer utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a se! determinado pela
IegislaÇáo entáo qr vigo!.
12.0.Do roDtro D! PBoPoSrÀ
12.1.É Parte Integrante destê fermo de Refe!ência I nodêIo de ploposta correspondente, podendo
o Iicilantê uttliza-Io como refêrência - Ànexo 01.
13.0 . ütoRtllçôEg cotPLEGÍrrnls
CE3IÀ úgrcr IIPO 01: 03 ÀÇuCÀR TRIruaÀDO, sem

-

sujidades, embafados en saco de polietileno,
de 1Kg cada. Con padreo de qualidade, com prazo mínlmo de validade 1 (um âno) a conlat da
ênt!ega,' 02 ÀRROZ PÀRBOLIZÀDO, CLÀSSE LON@ E FINO, beneficiado, polido, tipo 1, em fardos de
30Kg contendo 06 (sels) unidades de 1Kg cada. EmbêIados em aaêos de polletlleno transparente.
Prazo mÍnino de 06 (se13) neaes. Apresenta! 2 .unostlag na rnenor embalagem ortgiDal devldamente
ldentificada, con rótulo, contendo todas as lnformaçôeg do produto de acordo con a legislaÇão
vigente. À àmostra deverá sel correspondente ao praduto entleguêi 02 MÀCÀRAÂO TIPO ESPÀGI ETE
COM OvOs, massa seca de falinha de trigo com ovos, êmbalado êm sacos de polietileno transparêntê,
de 5009 cada. Prazo nlnlmo de val-ldade de 1 (u.ln) ano, ÀplesentaE 2 amostras na meno! embafagem
orlginal devidamente ldentificada, com rótuIo, contendo tadas as infornaçôes do ploduto de
acordo com a legiglaÇão vigente. À amostra deverá se! colrespondente ao produto entreguei 01
ÓLEo DE MILHo, contendo 900mL cada. Prazg mÍnimo de 02 (dois) anoa. Àpresentar 2 amoatras na
nenor enbalagem original devidamente idêntificada. cotn róEuLo, contêndo Codas as informações do
produto de âêordo côm â 1egislâçáo vj.gentê. À amostra deverá ser colleEpondente ag prodDEo
entregue; 02 FÀRINHÀ DE ÀVEIÀ, urt celeal lico em proteÍnas, felro. nagnésio, fósforo, zinco,
nanganês, vita-trlina 81 e vitamina 85, além de sê! excelente fonte de fibrag solúveis. PacoEe de
1kS, 01 I'EIJÁO MÀCÀSSÀR, extra tipo 1, novog compostos de grãos inteilos e secoa e laenlo de
matêrial terroso. de lKg cada, com validade de 05 (cinco) meaes, a pâ!ti! da data de entrega;
01 EEIJÃO PRETO, extla tlpo 1, novos compostos de gEãos lnteiros e secoa e lsentos de nateriaL
terroso, de lKg cada, com validade de 05 (cinco) mesêe, a partir da data de entrega, 02 BISCoITO
CREÀM CRÀCKER INTEGRÀI, em caLxÉr de papelão com enüaLagens de 4009. Prazo de validade mÍnimo de
1 (uln) ano, Apresênta! 2 amostlaa na nenor eÍüalagem orlglnôI contendo todâs as j.nfomações do
produto. A amostra deverá ser igual ao produto que será enlregue,' 02 SÀRDINHÀ EM CONSERVÀ,
embalagern de 1259 corÍr revestimentg interno apropriado, vedada e iseota de substânciês nociva€.
Com validade dê 06 (seis) meses; 02 cÀr'É MoÍDo, embalagen com 2509, 04 PLOCos DE MILHo PRÉCOZIDO enllquecido com ácldo fóIico e felro em enüalêgen nâo vloLada e leslstente. À eÍnbalagem
deverá conter todas aa lnformações sobae o ploduto, lncluelve sobre gua procedêDcla, lnformações
nutEj.cionais, número do lote. Valldade mín1ma de 06 (sets) neses a partlr da data de entrega.
Pacote com 5009 cada, 02 LEITE EM PÓ DESNÀTÀDO, mistura em pó para prepalo de bebidas, valtdade
de 12 (doze) neses, regpeltando os critérios de armazenameíto ê transportê. DEVEú: Ser entregue
acondj,cionada em saco pláatico tlansparente e bêm organizado;
- CISIÀ úSfCf ItEo O2r O2kg ÀÇUcÀR TRITURÀDo, sem sujidades, etnbalados en aaco de polietiteno,
de 1x9 cada. Con padrâo de guafldade, com prazo n1nIÍro de vaLldade 1 Íun ano) a contar da
entregai 02k9 ÀRROZ PÀABOLIZÀDO. CIÀSSE LONGO E EINO, beneficiado, Polido, tiPo 1, en faldos de
30Kg contendo 06 (seis) unidades de 1Kg cada. ErüaladoE em sacoa de polietileno tlansparente.
prazo mÍnimo de 06 (sels) meses. Aprêsentar 2 amostrâs na menor embalagen ollginal devidamente
identificada, com !ótulo, contendo todas as infortnaÇões do produto dê acordo com a legislaÇão
vlgente. À amostra deverá ser correspondente ao ploduto êntreçJuei 01 llÀCÀRRÁO TrPO ESPÀGUETE
COM OVOS, rnasga seca de farinha de tligo cottl ovos, eíüalado em sacoa de polletí1eno tlan§parente,
de 5OOg cada. Plazo mlnimo de validade de 1 (utn) ano. Àpresêntêr 2 ahostlas na meno! enüalagem
original devidamente identificada, con rótulo, contendo todas as inforÍnaÇóea do Ploduto de
acoldo com a legislaÇào vigente. À anostra deverá ser corrêspondenEe ao Ploduto entrêguei 01
ÓLEO DE MILHO, contendo 900mL cada. Prazo mlnimo de 02 (dots) anos. Àpresenta! 2 âmostlas na
menoE enüalagem oliginal devldanente identlflcada, con !ótulo, contendo todas as informaçôes do
produto de acoldo con a legisl,aÇáo vigente. À amostra devêrá aer corregpondente ag ploduto
êntrê!Íue; 01 FEI.rÃO PnETO, extra tipo 1, novos colnpostos de gEãos intêitos ê secos e isêntos de
material te!!oso, de lKg cada, com validade de 05 (cinco) meseE, a PaltLr da data de entreqa;
01 BISCOITO CREÀM CRÀCKER INTEGBÀ.L, eÍn caixa de papelào con enbalagens de 4009. Prazo de valldade
mlnlmo de 1 (u!n) ano. ÀpresentaE 2 adostras na nenor embalaEen original contendo todas as
Infornaçóes do produto. À amostÍa deverá se! 19ual ao produto que se!á entregue; 02 SÀIDINHÀ EM
CONSERVÀ, enbalagem de 1259 con revêstinento intelno apropriado, vedada e lsenta de substâncias
nocivas' con varidadê dê 06 (sels) mesês; 01 cÀPÉ MoÍDo' erüaragem com 2509' 03 ELOCOS DE MrLHO
PRÉ-COZTDO enrigueÇido com ácido fóIíco ê ferro em êrüalagen nato violâdê e reslstente. À
enbalagem deverá conEer todas as infod[aÇões sobre o produto, inclusj.ve sobre 9ua procedência,
informaçõês nutricional§, núnelo do IoCe. ValLdade mÍnlma de 06 (8eis) rneses a partlr da data
de entrega, Pacote com 5OOg cada; 01 LEITE EM PÓ DESNÀTÀDO, mietura em pó parâ PlePaEo de
bebidas. valldadê de 12 (dozê) meaea, rêsp eitando os critérioa de amazenamento e transp orte.
DEVEÚ: ser ent!êgue acondicionada en saco Plástico tran§Palente e bêm organizadoi
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Er.Et?ÀrCO

X" 00005/202r
- PB.

PBEFE]TURÀ MT'NICI PÀl, DE MOGEIRO

OBJETOi CONTRÀTÀÇÁO DE EMPRESÀ PÀRÀ FORNECIMENTO DE CESTÀS BÁSICÀS PÀRÀ ÀTENDER
ÀÇÁo socrÀr.

À

SECRETÀRIÀ

DE

PROPONENTE:
CNP.' !

Plezados Senhores,
Nos termos da

llcltaçáo

em

eplglafe, apresentaÍnos ploposta conforme abaixo:
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TIPO 01
TfPO 02

VÀIOR GLOBÀI DÀ PROPOSTÀ
PRÀZO DE ENTREGÀ:
CONDIÇÔES DE PÀGÀMENTO
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PROPOSTÀ:

Dados bancárioa do proponente
Banco:

parê fins de pagamento:

Conta:

Local e Data.

NOME/CPF/ÀSS INÀTURÀ

Repregentante legal do ploponente.
OBSERVÀçÃO:

a propo!,ta devêrá ser elaborada en paPe] tinbrado do proPoneDte.
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ESTTDO DA PTRiÀÍBÀ
PNEBIITOAT I@NICIPII. DE IO.CEINO

coxr§slo Prnto§Errt Dt LtctlÀçlo
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rr -

MODEIJO

E8lcto rúErx6nrco N. oooo5/2021

DE DECLARÀÇÁO

BE!BDÍtE:

P'

- não possuir no quadrg societálio servidor do

TGIO EIAITôf,ICO

f,'

PRETEITURÀ MUNIC]PÀL DE MOGEIRO

ORC

OOOO5/2027
PB.

-

PROPONENTE

CNPJ

1.0 - DECLÀRÀÇÁO de que não possui no quadro societário, sêlvidoÍ público da ativa do
realizador do celtame ou de qualquer entidade a ele vinculada.

ór9ão

qualificado declara não possui! em seu quadro societárIo e de funclonários,
qualquer servidor efetivo ou comissionado ou emplegrado desta Prefeitura Munlcipal de Mogeiro,
coÍno tsatnbém em nenhun outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas,
gerencials, cornerciais, adnLnj.strati.vas ou societárias.
O ploponente acima

Local e Data.

NOME,/CPFlÀSSINÀTURÀ

Replesentante Iegal do proponente.
OBSBRVÀÇÁO:

a decLaraÇão deverá ser elaborada

em Papel

CiÍürâdo do

PEoPonente.
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ESTÀDO I'À irnlÍsr
,.,"t

PRIF.EIÍSAI M'NICIDIT.

coaarsslo

rr{Exo

Prntil[Emr

DI IOGEIRO
úrcrIÀçlo

DE

trr - prEclo Er.EtrôÍIco f,. oooo5/2021

HINUTA DO
CONTIÀIO

CONTB,ÀTO

X": ..../...-CPL
TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CE],EBB,AI., À PBXEE]TURÀ MUNÍCIPÀI DE
MOGEIRO E
PÀRÀ FORNEC]MENTO CON!'ORME DISCRIMINÀDO NESTE
IN STRT'I,ÍENTO NÀ FORIIA À3AIXO:

Pelo plesente instrunento de contrato, de uln lado PrefeLtura Munlcipal de Mogelro - Àv.
PEesidente Joâo Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, CNP,, no 08.866.501/0001-6?, nêete ato
representada pelo Prefeito Àntonlo \rosé Ee!!ei!a, BrasLlelro, Cagado, Erpr:esaEio, lesidente e
domiciliado na SLti-o Pintado de Cima, 138 - Àlea Rural - Mogeilo - PB, CPf n" 840.199.644-91,
Calteira dê Idêntidadê no 3360118 SSPPA, doravantê simplêsmente CONTBÀTÀNTE, e do outlo lado
neate ato leplesentâdo
- ..., CNPJ no
por ... . lesidente e domlcifiado f,â .... r
CPF n' .
Cartella de Identidade tl" ...., doravante simpLesnente CONTRÀTÀDO, decldlran
as partes contràtantea assina! o presente contrato, o qual se regerá pelas cLáusuLas e condiÇóes
seguintes:

CEÍI,8Ut.t PB,IüIIBI

-

DO8 tl,NDTtIEl'DoS:

Este contrato decorre da licj.taçeo modalLdade Plegâo Elet!ônico n' 00005,/2021, processada nos
ternoa da Lei Federal no 10.520, de 17 de Julho de 2002 e su-bEidiarianente a !e1 EedelaL nô
8.566, de 21 de Junho de 1993; Lei Conplênentar n' 123, de 14 de Dêzerüro de 2006, Decreto
Eêderal no 10.024, de 20 de SeteÍüro de 2019, e legislação peltinente, consideradas as alteraçõês
posterloles das referidas nornas.
cúÁqsurÀ at@üDt

-

Do oBJtBo:

o preeente contrato têm por objeto:
PÀXÀ ÀTENDER

À

CoNIRÀTÀÇÁO DE EMPRESÀ PÀRÀ EoRNECTMENTo DE cEsTÀs
SECRITÀRIÀ DE ÀÇÀO SOCIÀI.

úsIcÀs

O forneclmento deverá ser executado rlgorogamente dê acoldo com aE condlÇÕes expressas negte
instrurnentso, proposta apresentada, especificaÇões técnlcas correspondentes, processo de
licitaÇâo tnodalldade Pregão Elet!ônico no 00005/2021 e lnslluções do Contratante, documentos
esses gue fican fazendo paltes integlantes do presente contrato, lndependente de transcriÇeo,' e
se!á realizado na forma parcelada.
cúígggtÀ
O

rEcrtn -

Do

l'lrm

E

PRtÇos I

valor total deste contrato, a base do preço prgpogto, é de

RS

ctíúst,r r QUrREÀ - to Rtlirulrra,ErBo:
os preços contEatados sào fixos e ilreajustávej,a no plazo de um ano.
Dentro do prazo de vigênc1a do contrato e mediante solicitação do ContEatado, os pleços poderão
sof!êr reajuste após o interÍegno dê um aDoi na tnesna plopo!ção da varlaÇão verificada no IPCÀIBGE acumulado, tomando-ae por base o mêa de apÍeaentação da respectiva proposta, exclusivamente
para as obrigaÇões iniciadas e concluldas após a ocor!ência da anualidadê.
Nos reajustes subsequêntes âo primêiro, o interlegno Ínlnimo de r]m àno se!á contado a partir dos
efêitos financelros do úItino leajuste.
No caso de atraso ou não divulgaÇào do Índice de reajustamento, o Contratante paqará ao Contlatado
a j.mportância ca-Icu-Iada pela úItlma variação conheclda, liquidando a dlferença correspondente
tão Iogo seja divulgado o lndice definitivg. Fica o Contratado obrigado a aplesentar meElóliâ de
cáfculo refêrêntê ao reajusEamento dê preços do valor lenânêgcente, setnpre lJue este ocorler.
Nas aferiÇôes flnais, o Índice utilizado para reajuste será, obriga coriamente, o definitivg.
caso o Índice eEta-betecldo para leajustamento venha a ser extlnco ou de gualquer forna não Possa
ílais sêr utilizado, sêrá adotado, em subatituição, g que vie! a §e! determlnado pela legi§Iação
entáo em vigo!.
Na augência de previsáo lega1 quanto ao índice substltuto, as partes elegerão novo lndiêê
oficial, pala reajustahênLo do pleço do valor lenanescente, pot meio dê lermo aditivo.
O rêajuste podeEá ser leãIizado poE apostllamento.
O(,türr - DÀ DoaJÇlo:
Às deapesas correreo por conta da sêguinte dotaÇão, constante do o!Çamênto vigente:

oíssú.r

Reculsoa PróplLos do Munlclplo de Mogêiro: LEt 340/2020 02.O5O SEC DE ÀÇÁO SOCIÀL EttÀS
02050.08.244.1018.2081 DESENVOLVTMENTO DÀS ÀTrV. DÀ BOLSÀ FAMTLTÀ 0205o. O 8.244.L027.2048 DÍST.
DE CESTAS BASÍCÀS PÀRÀ rÀMrLrAS CÀRENTES 3.3.90.30.00.00 311 MÀTERrÀ.L DE CONSUMO 3.3.90.32.00.00
001 MÀTERrÀI DE DISTRIBUTÇÃo GRATUTTÀ 3.3.90.32.00.00 311 !.{ÀTERIÀL DE DTSTRTBUIÇÁo GRÀTUrTÀ.
0205.08.244.2008.2040 MÀNUT. ÀTrVrDÀDES DÀ SEC. DE ÀCÀO SOCrÀr 3.3.90.39.00.00 OO1 ourRos sERv.
DE TERC. PESSOÀ WRIDICÀ

cúÁgggr.À gExfÀ - Do PlcltaEüEo:
O pagamento será efêtuado na Tesouraria do

manêira: Para ocoEle! no prazo de tlinta

Contlatante, medlante processo regula!, da segutnte
dias, contados do perlodo de adlnplenênto.

g.íqsurÀ gÉrttar - Do pREo r ol, vteÀtctl:
o prazo máximo dê êntrega do objeto ora contratado, que ad.Ínibe prorrogação nao condiÇôes e
hiPóteses prevlstas no Àrt. 57, S 1'. da Leí 8.666/93, está abalxo lndicado e será conside!âdo
da emisgào do Pedido de Conpra:
a - Entreqra: 5 (cinco) dias.
À vigência do Presente contrato se!á detêmiôada: até o final do exercício financelro de 2021,
considerada da data de sua assinâtula.
crÍtrsrnÂ orErvl - Drs @Rtcrçõtg Do coNttr rttrt I
a - Efet.uar o paga.nento leLativo ao fornecimento efetivamente realj.zado, de acoldo com as
respectÍvas c1áuaulas do preaente contrato;
b - Ploporcionar ao Contlatado todos os neios necêssálios para o fiel folnecirnênto contratado;
c - Notificar o Contratado sobrê qualque! irregulalidade encontradâ guanto à gualidade dê produto
fornecido, exercendo a nais ampla e conp.l,eta fiscalizaçào, o que não exime o Contlatado de suas
regponsabilldadea contlatuais e legais i
d - DesLgnar rêpresêntantes com atribuiÇões de Gestor e Elscal deste cont.rato, nos termos da
norna vigente. especialmente para aconpanhar e fiscallzar a sua execução, respectiva.nente,
permj.tida a contEatação de terceiros pala assiEtência e subsídio de infornaÇóes pertinentes a
essa§ atrlbuições.

clálsur.r rc[lÀ - DÀs oBBrêrçôEs Do coNrr,Mrrro:
a - Executar devidamente o folnecimento desc!.ito na Cláusula collegpondente do presente contlato,
dentro dog mêlhores parâmetros de gualidade êstabelecidos para o rano de êcivj,dade relacionada
ao objeto contrâtua.I, con observância aos prazos estipuladosi
b - Responsabll i zar-se por todos os ônus e obrlgaÇões concernentes à leglslação fiscal, clviI,
tributárla ê trabalhista, ben como po! todas âs despêsag e complonissos assumidos, a quaLgue!
tltulo, perante aeus fornecedores ou terceilos em razão da execução do objeto conlratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execuÇào do contrato,
que o reprêsênte inLegralmente êm todos os seus atsos;
d - Permitir e facillta!
a flscalj-zação do Contratante devendo plestar oa lnfornes e
esclarecinentos solicitados;
e - será rêspongávêI peLos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execuÇáo do contrato, não exclulndo ou reduzindo egsa reapongabilldade
a fiscalizaÇão ou o acotnpanhamento pelo ólgão interessado;
f - Neo ceder, transfêrlr ou subcontratar, no todo ou em palte, o objeto deste iDstlumento, sem
o conhecinento e a devida autorlzaÇão expleasa do Contratante;
g - Mênte!. durante a vl-gê[cia do contrato, em conpatlbllldade con as obligaÇões asaumldas,
todas âs condições de habilitaÇão e quallficaÇão êxigidâs no respectivo procesEo Ilcitatório,
apresentando ao Contratantê os docuhêntos necessários, gempre que eolicitado.
crlssurÀ DúcDq - DÀ rrtrRÀçIo t Rtactslo:
Estê contlato poderá ser alterado com a devida Justlficatlva, unllateraLmente pelo Cootlatante
prevlstos no Arl. 65 e será rescindido, de pleno
ou por acordo entre a9 partês, nos casos
direltso, confoEme o disposto noa Àlt§. -11 ,'18 e ?9, todos da Lei 8.666,/93.
O Contratado flca obligado a aceitâr, nas rnêsmas condições êontratuais, os ac!éscimog ou
supressõea que se fizerem nas conpras, até o lespectivo llmite flxado no Àrt. 65, § 1" da Lei
8.666/93. Nenhun acréscimo ou supressão poderá excede! o llmite estabelecldo, salvo as supreasões
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.
CLÁUSuIÀ DÉCttG PBII@IBÀ

-

DO RECEBD'!!|IiO:

Executado o presente contrato ê observadas as condiÇões dê adimplemento das obrigaçõea pactuadas,

os plocedimentos e prazos paÍa recebe! o seu objeto pelo CoÂtlatante obedecerão, conforme
caso, às disposições dos Àlts. 13 a'16, da rei 8.666/93.

o

clÁgsutÀ DÉCII4 STGUTDÀ - DIII PE{ÀI,IDÀDIS:
À recusa i.njusta em deixar de cumprir aa obrigaÇões assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contlatâdo, garantida a prévia defesa, às seguintes Penalidades Plêvistas nos ÀlEs. 86 e 87, da
Lei 8.666/93r a - advertênciai b - multa de mora de 0,51 (ze!o vlrguLa cinco Por cento) aPlLcada
soble o valor do contrato por d1a de aelaso Da entrega, no inlclo ou na execução do objeto ora
contratado; c - multa de 10* (dez poÍ centso) sobre o valor contslalado pela lnexecuÇeo total ou
na
parcial do contEato; d - simultaneamênte, qualquer dao Penalidades cabÍveis fundamentad
Lêi 8.666/93 e na Lêi r0.520/02.
crÍsEur.À DÉCIIG rER(EtRr

-

Dr cc|@BtsàçÂo SnurcErRÀ:

Nos caso6 dê eventuais atrasos dê pagittnento nos tsermos destê instruhento, e deade que o Coneratàdo
nào tênha concorrido de aLguma forna pala o atlaso, será ad.Eitida a cotnpensaÇão financeira,
devida desde a data llnlte fixada para o paganento até â data correspondente ao efêtivo paganento

da parcela. 09 encalgos nolatórlos devidos em razão do atraso no pagaJnento se!ão calculados con

utilizaÇãodaseguintefórnula!EM=NtVPtI,ondê:El{=êncargosmoratóliosiN=núterode
dias êntre a data previst.a para o pagarnento e a do efetj.vo pagamento; vP = valor da parcela a
serpaga;eI=ÍndicedeconpensaÇãofinanceira,assinapurado:I-(TX+100)+365,8endoTx
- percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últinos doze nesês ou, na auâ falta, um novo índice
adotado pelo covêlno Federal que o substltua. Na hipótesê do !êfêrldo lndlce êstabelecido para
a compensaÇão flnancelra venha a sêr extlnto ou de quaLquer forma nào poasa mais ser utllizado,
será adotado, en substituição, o que vier a se! deteminado pela IegislaÇão então em vigor.
CIíISUIÀ DÉCD.T Q TRTA - Do
'oRo:
deste contrato, as partes elegem o Folo da Comarcâ
Para dirinir as questões decolrentes
Itabaiana.

E, por estaren de pleno acoldo, foi lavrado
aasinado pêLas paÍtes e pot duas testemunhas.

o

presente contrat.o em 02(duas) vias, o qual, vai
Mogello - PB,

TESTEMT'NHÀS

de

PELO CONTRÀTÀNÍE

PELO CONTRÀTÀDO

.

de

de

