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CertaEe Eêatrito à participação dê Micro€Epreaas, EDpraaas dê Pêquêno Portê ê Equipârâdo6,
termos da legislaÇão vigente.

Tel. : (83 )

nos

O órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrj.to no CNPJ 08.866.501/0001-67, doravante
d€noEinado gioplesEente ORC/ torna públlco para conhecimento de quantos possam interessar que
fará realizar atlavés do Pregoêiro oficial assessorado por sua Equipe de Àpoio, as 11:00 horas
do dia O6 dê Maio de 2022 no enderêÇo êcima indicado, -Iicitâção na modalidade Preqão Presencial
n" OOOI? /2A22t tipo menor prêÇo, e o fornecimento rêa1j-zado na foma parceladai tudo dê acordo
com êste instrumênto e em obselvância a Lei Federal no 10.520, de 1? dê Julho de 2002 e
subs i di a riâmente a Lei Eederal n' 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complernentar n' 123, dê 14
de Dezembro de 2006; Decreto Municipaf n" 015, de 10 de Noveúbro de 2006; e legislaÇão pertinente,
considêradâs as alteraÇões postêriorês das referidas normas; conforme os critérios ê

procedimentos a seguir definidos, objetivando obtêr a mêlhoi proposta para: CoNTRÀTAÇÃO DE

EMPREsA PÀRA o EoRNEcIMENTo DE GÊNERoS ALIMENTÍCIOS PÀRA ATENDER A DBMANDA DAS DIVERSAS

SECRETAR]AS DESTE MUNICI PIO.

1 .0.DO OB.IETO
1.1.Constltul objêto da presentê licitação: coNTRÀTÀÇÃo DE EMPRESA PÀRÀ O FORNECIMENTO DE GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS PABÀ ATENDER A DEMANDA DÀS DIVERSÀS SECRETARIAS DESTE MUNÍCÍPÍO.
1.2,4s espêcificaÇões do objeto ora licitado, encontram-se dêvidamente detalhadas no
correspondente Termo de Refêrência - Ànêxo I dêste Instlumento.
1,3.4 contrataÇâo acjra descrita, que será processada nos temos deste instrumento coovocatório,
êspêcificaÇões técnicas e informaÇóes compfementarês quê o acompanham, quando for o caso,
iustifica-sê: Pela necessidadê da devida efetivaÇão de compra para suprir demanda específica -
CoNTRÀTAÇÃo DE EMPRESÀ PARÀ o FoRNECIMENTo DE GÊNERoS ALIMENTÍCIOS PAXÂ ATENDER A DEMANDÀ DÀS

DIVERSÀS SECRETARIAS DESTE MUNÍCIPIO -, consj.dêrada opoltuna ê ir(pre s cindive l, bem como relêvante
medida de interesse púbtico; e ainda, pela necessidade de desenvolvinento de açóes contj-nuadas
pa!â a pr:omoÇão de atividades pertinentes, visando à maximizaÇáo dos recursos en relação aos
objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidâs nas fêrramentas de planejamento
aprovada§.

2.o.Do Loc,Ar, E DÀTÀ E DÀ nrprrcDlÀÇÃo Do EDrrÀr
2.1.0s envelopes contendo a documeotaÇão relativa à proposta de preÇos e a habilitaÇão para
execuÇão do objeto desta licitação, deverão sêr entregues ao Prêgoêilo até as 11:00 hotas do
dia 06 de Maio d.e 2022, no endereÇo constante do preânücuIo deste instrumento. Nêste rnesmo locaI,
data e horário será reali-zada a sessão púbtica para abertura dos rêfêridos envefopês.
2.2.Informâçôês ou esclarecimentos sobre esta licitaÇão, seráo prêstados nos horários normaj-s
de expediênte: das 08:00 as 12:00 horas. E-maif:
licitacaomogei!oGuoI . com. br/compras . cotacoesGoutlook. com.
2.3.eualquê! pessoa - cidadâo ou licitantê - podêrá solicitar ês cl are cimentos , providências ou
impugnar o ato convocatório dêste cêrtôme, se manifestada por escrito e dirigida ao Prêgoeiro,
até 02 (dois) dias úteis antes da datâ fixada pala recebimênto das propostas.
2.4,CabeÍâ ao prêgoeiro, auxiliado pelos setores !esponsávêis pê1a elaborâçâo deste ato
convocatório e seus anexos, decidir sobre a petiÇâo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas,
considêrado da data êm que foi dêvidamente rêcêbido o pedido.
2.5.4 rêspectiva pêtiÇâo será apresentada da §êguinte folma:
2.5.1.protocolizando o oliginal, nos horários dê expedj.ente aciÍna j-ndicados, exclusivamente no
segui.nte êndereço: Àv. Presidentê João Pêssoa, 47 - Centro - Mogêiro - PB.

3.o.Dos ELEMENToS PÀnÀ LrcrrÀÇÃo



3.1
3.1
3.1
3.1
3.1

3.2
3.2

.Aos participantes, serão fornecidos os seguintes elemêntos:

.1.ANEXO 1- TERMO DE REFERÊNCIÀ _ ESPECÍEICAÇÕES;

.2.ANEXO I] - MODELOS DE DECLARÀÇÔES;

.3.ANEXO IÍI . MODELO DE DECLARÀÇÃO DE REGUI,ARIDADE - HABÍLÍTAÇÂO;

.4.ANEXO ]V _ MINUTÀ DO CONTRÀTO.

.À obtenÇâo do Edital poderá ser feita da seguinte forma:

.1.Junto ao Pregoeiro: gratuitamente; e
, 2, Pelos sites : www,mogeiro. pb. gov. br/ticitacôês ; lruw. tce' pb. gov. bi.

..0. DO SUPORTE Í,EGA].
4.1.Esta licltação rêgêr-se-á pê1a Lei rederal no 10,520, de 17 dê Julho dê 2002 e

subsidiariamente a Lei Federal n" 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complerneotar n'123, de 14

de Dezêrüro d.e 2006; Decreto Municipal n" 016, de 1O dê Noverüro dê 2006; e legislaÇão pertinente,
considêradas as afteraÇões posteriorês das refêridas nôfiÉs; que fiêam fazendo pârtês integrantes
deste instrumento, independente de transcriÇão.

5. O.DO PB,AZO E DOTàçÃO
5.1.O prazo máxino para a execuÇão do objeto ora licitado, conforne suas calactêristicas e as

nêcessidadês do oRc, e que admitê pr:orrogação nos casos prêvistos pêl-a Lei 8.666/93, êstá âbaixo
indlcado e se!á considerado a partir da emissão do Pedido de conpra:

Entrega: lmediata '
S.2-O fornêcimento sêrá executado de acordo com as especificaÇôês definidas no correspondente
Termo de Referência1, anexo a este instrumento. Na hipótêse do referido termo náo estabelece! o

local para a entrega, obsêrvada a dêmanda e oportunidade, essa será feitâ na sedê do oRc ou em

rxna da; unidades administrativas, por ê1e indicada, que compõe a sua êstrutura operacional.
5.3.O prazo de vigência do colrêspondente contrato será determinado: até o f.inal do exerclcio
financêiro de 2022, considerado da data de sua assinatura.
5.4.Às dêspesas dêcorrentes do objêto deste certame, correrão por conta da seguinte dotaçâo:
Recursos Próprios do Município de Mogei!o: LEI MUNICIPAL 358 /2A27 02'020-SEC.DE ADMINISTRACAO E

PLÀNEJAMENTO O2.O3O-SEC.DE EDUCÀCAO, CULTURÀ, ESP. LÀZER E TURISMO O2.O4O-SEC. MUNICIPÀL DE SAUDE

,/ I}1s 02.05o-SEC.DE ÀcÀo SOCIAL / EMAS 02.O6O-SE.DE IND.COM.COMPRÀS E TRANSPORTES 02.O?O_

sEc.ÀcRIc.,MEÍo AMBTENTE, pESCA E PECU 02.080-sEC.DE INDUST. COMERCÍO E INERÀ ESTRUTURA 02.140-
SECRETÀRIA DE PINANCÀS 3.3.90.30.00.00 MATERIÀL DE CONSUMO

6.0.DÀS COI{DIÇôES DE PÀRTICI PÀçÃO
6.1.Os proponentes que desejarem participa! deste certame deverão entrega! ao Pregoeiro dois
envelop;s iechados indicanaá, respectivanente, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMEN?ÀÇÃO, devidamente
identilicados, acompanhados da respêctiva dêclaração de cumprj-mento dos rêquisitos de

habj-litaÇão, nos têrmos dêfinidos neste instrunento convocatório'
6.2,À pa!ticipaÇâo neste certane é restrj.ta às Microenpresa§, Empresas de Pequeno Porte e

Equiparados, nos telmos da legislaçáo vigentê.
e.:,úao poaerao particlpar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, emplesas

estrangeiras que não funcionen no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para
Iicitar ou contratâr com a AdministraÇão Pública ou que estêjan cumprindo a sanÇão de suspensão

do direito de ticitar ê coDtlatar com o oRC.
6.4.Os lic.itantes que desejarem enviar seus envelope§ Proposta de PIeÇos e DocumentaÇâo via
postal - com Aviso dê Recebimênto AR -, deve!ão remêtê-Ios em tempo hábi.I ao endeleÇo constantê
ão preâmbulo destê instrumento, aos cuidados do Pregioeiro - Flaviano clebson Araúio. Náo sendo

rigàrosamente obsêrvadâs as exigências deste item, os respectivos envefopes não serãô aceitos ê

o licitante, portanto, desconsiderado para êfeito de participaÇão no certame'
6.5.Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto ao Pregoeiro' sem a

permanência dê represêntante credênciado na respêctiva se§são púbfica, ficârá subêntendido que

o licitante abdicou da fase de -Iancês verbais.
6,6.É vedada à participaÇão em consórcio.

?.0.DÀ REPRESETÍTÀÇÃO E DO CBTDENCI.NIIENTO

7.1.O licitante deverá se apre§êntar. para credenciâmento iunto ao Pregoeixo, quando for o caso,

através de um rêpresentante, com os docrmentos que o cledenciaM participar deste procedimento
licitâtório, inclusive com podêrês para fomulâÇão dê ofertas ê lancês verbais. Câdâ licitante
crêdenciará apênas um represêntante que será o único admitj-do a intervil nas fasês do certame
na forma prevista neste instl,nento, podendo ser substituído postêriormenle por outro dêvlda&ente
credenciado,
'7.2,Para o credenciamento deverâo ser âpresentados os segulntes documentos:
? .2 . 1. Tratando-se do represêntantê .Iegai: o instrumento constltutivo da êmpresa na foIma da Lei,
quando for o caso, dêvidaÍnênte rêgistrado no órgão competentê, no qual estêiâm explêssos §êus

pode.e, para exelcer direitos e assumir obligaÇóês em dêcor!ência de tal investidura,
i.2.2.Tràtaodo-se de procurado!: a procurâÇào por instlumênto púb1ico ou particular da qual
constem os nêcessários poderes para formular vêrbalmente 1aôcês, negociar preÇos, firma!
dêcIaraÇÕes, desistir ou aprêseniar as râzôe5 dê recutso e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certane; acorÀpanhada do correspondente instrumento de constituiÇão da êmpresa,

quando for o caso, que comprovê os podeles do mandantê para a outorga' Na hipótêsê de procuraÇáo

seja particular dêvêrá sêl r€conh€cida a fireâ eD caltório do r€spêcliwo signatário'
1.1,3.O representantê 1êgat ê o procurador devêrão identifical-se apresentando documênto oflcial
que cootenha foto.



'7.
'7.

mo
'7.

?,3.Estes documentos deverão sêr entrêgues ao Pregoêiro - antês do início da sêssão pública _

em original. por qualquêr processo dê cópia autênticada por cartório competentê, pelo Prêgoeiro
ou membro da Equipe de Apoio.
?.4.À não aplêsêntaÇão ou ainda a incorreÇão insanável dê qualquer dos documêntos de

credênciamento impedirá a participaÇão atlva do represêntânte do licitante no prêsente certamê.
Esta ocorrência nâo inabilitará sumariamente o concorrentê, apenas pêrdêrá o dirêito a

manifêstar-se nas correspondêntes fases do procêsso licitatório. Para tânto, o Pregoeiro receberá
regulamente do referido concorrente seus envefopes, declaraÇões e outros elementos necessários
à participaÇão no cêrtame, dêsde que apresentados na forma definida ne§te instrumentÔ.
7.5.Nomomento de abertura da sessão púbIica, cadê licitante, por intêrmédio do seu rêpresentantê
devidamente credenciado entregará ao Prêgoeiro, em separado de qualquer dos envelopês, a seguinte
documentaÇão:

.Dêclaração de ElaboraÇão Independente de Proposta - Anêxo ÍT'
,DeclaraÇão dando ciência de que cumpre plênamente os requisitos de habilitaÇâo, cÔnforme
o - Anexo III; e
. comprovaÇão de quê o licitante sê enquadra nos termos do Art. 3'da Lei 123/06. sendo

considerado microempresa ou enpresa de pequeno polte e lecebendo, portanto, tratamento
diferenciado e simplificaôdo na forma definida pela lêgislaÇão vigente. Tal comprovação poderá
ser feita através da apresentação de qualquer r]m dos seguintes documentos, a critério do

fj-citante: a) dec.Iaração expressa formalmente assinada por profissional da área contábi1,
devidamentê habititado; b) certidão simplificada êmitida pê1a junta comercial da sede do

licitante ou equivalênte, na forma da fegislação peitinente. À ausência da refer.ida declaraÇão
ou certidão simplif.icada impedirá a participaÇão do Ilcitantê no plesênte certamê.
?.5.3,1,o Prêgoeiro poderá promover di.Iigência, na forma do Àrt' 43, § 3", da Lei 8'666/93,
destinada a esclârecer se o Iicitante é, de fato e de direito, considerado nicroempresa ou

empresa de pequeno portê.
?.6.Quando os envelopes Proposta de PreÇÔs e DocumêntaÇão forem envj-êdos via postaf, a

documentaÇão relacionada nos itens "7,5.1, '7.5.2 e 7.5.3 deverá ser apresentada dentr:o do envelope
Proposta dê Prêços.

5.2
del
5.3

8. O.DA PROPOSTÀ DE PREÇOS

8.1.4 proposta dêverá sêr apresentêda êm

sêguintes indicaÇÔes no anverso:
01(Lrma) via, dentro dê envelope lacrado. contendo as

aaal1 /2a22
PREEEITURÀ MUNICIPAL DE MOGE]RO

PRÔPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENC]AL NO

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNP.] DO PROPONENTE

O ENVELôPE PROPOSTÃ DE PREÇOS dêverá conter os sêguiôtes elemêntos:

B.2.proposta êlaborada em consonância com ês especificaÇõês constantês destê instnlmênto ê seus

elemêntos'AnexoI_,empapêltinbradodaemprêsa,quandoforocaso,êssinadaporseu
representante 1ega1, contendo no correspondente item cotado: di§criminação, marca e/ou modelo e

o,rtau" auauataristÍcas se necessário, quantidade e valoles unitário e total expressos em

algarismos.
g.ã.Será cotado ,,,n único preço para cada iten, com a utilizaÇâo de duas casa§ decimais. IndicaÇão
em contrário está sujeita a correÇão observando-sê os seguintes critérios:
8.3,1. Falta de digitos: serão acrescidos zeros;
8.3.2,Excessoded1gitos:sendooprimeirodígitoexcedentemenorque5'todooexcessoserá
suprimido, caso conúário havetá o artedondamento do digito antelior para mais e os demâis itens
excêdentes suPrimidos.
8.4.A quantid;de nlnima de unidades a sêr cotada, por item, não dêverá sêr infêrior a 100â dâ

estimativa dêtalhada no correspondentê Termo de Rêferência - Anêxo T. DisposiÇão em contrário
nâo descfassifica automaticamente a proposta apenas o respectivo item será dêsconsiclerado'
8.5.À Proposta deverá ser redigida em língua poltugue§a ê em moêda nêcional' elaborada com

c\ateza, sem alternativa", au"rta", emendas e/ou entrelinhas' Suas folhas rubricadâs e a última
datada e assinada pê]o lesponsáve], com indicaÇão: do vafor total da ploposta em algarismos,
dosprazosdêentregaouexecução,dascondiÇõesdepagamento,dasuavalidadequenâopoderá
ser inferior a 60 dias, e outràs informações e obsêrvaÇõês pertinentes que o licitante jufgar
necêssárias.
8.6.Existindo discrêpância entre o prêço unitário ê o valor total' rêsuLtado da multiplicaçáo
do preÇo unitário pela quantidade, o preÇo unitário prevalecerá'
8.?.Fica estabêfecido quê havendo divergência de preÇos uoitários para um mesmo produto ou

serwiço, prevalêcêrá o de menor va1or.
B.g.No caso de alteração necessátia da proposta felta pelo Pregoeiro e sua Equipê de Apoio,

dêcolrênte exclusivamentê de incorreções na unidade de medi-da utilizada, observada a devida
proporcional idade, bem como na multiplicação e/ou soma de valores, prevalêcerá o valor corrigido'
8.9.À não j-ndicaÇão na ploposta doJ prazos de êntreqa ou execuÇáo' das condiÇôes dê paqamenlo

ou dê sua validade, ficará subentendiào que o licitante aceitou intêgralmente as di§posiÇôês do

atô convocatório e, portanto, sêrão consiáeradas as detêrminaÇôes nele contidas parâ as refêridas
êxigências não sendá suficiênte motivo para a desclassificaÇão da proposta.
8.10.É facultado ao ficitante, apresêntar a proposta no própÍio modêlo fôrnecido pelÔ oRC, dêsde

que esteja devidâmentê prêênchido.
8'11.NasIicitaÇôesparaâquisiçãodemercadoliasoparticipanteindicaláaorigemdosplodutos
ofêrtados. A eventual taftá aa ieferida indicaÇão nâo 'lêsclassiflcará o licitaote'



8.12. será
I . 13. Fica
PENDRIVE.

desclassificada a proposta que deixar dê atêndêr as disposiçÕês dêste
facuftado ao licitante a aplesentaÇão da proposta também em mídia, ou

iostrumento.
sej a, em CD ou

9.0
9.1

.DÀ EABIIITÀÇãO

.Os documentôs necessáriôs à habilitação dos licitantês, deverão ser aprêsêntados em 01 (uma)

via, dêntro de envelope lacrado, contêndo as sequintes indicaÇões no anverso:

PREFEITT]RÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N'
NÔME PROPONENTE

ENDEREÇO E CNP.I DO PROPONENTE

0a011 /2022

O ENVELOPE DOCUMENTÀÇÃO deverá conter os seguintes elementosi

9.2.PESSOA.]URÍDICA:
9.2.1.Prova de inscriÇão no Cadâstro Nacional de Pessoâ Juridica - CNPJ.
9.2.2.ptowa de inscriÇáo no cadastro dê contribu.intes estadual ou muoicipal. rêlativo à sede do
Licitante.
9.2.3.Àto constitutivo, êstatuto ou contrato social em vigor, devidamente rêgistrado, em se

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos
de eleiÇão dê seus administxadorês . lnscriÇão do ato constitutivo, no caso de sociêdadês civis,
acompânhada de ptova de dirêtoria em exercicio. Dêcreto de autorizaÇão, em sê trataodo de empresa
ou sociedade estrangeira en funcionamento no Pals, e ato de registro ou autorização paxa
funcionamênto expedido peto órgão compêtênte. quando a atividadê assim o êxiglr' Registro
comercial, no caso de êmpresa individual. Estas exigências não 5e aplicam ao licitante que,
quando da etapa de credencianento no certame, já tenha apresentado de foEna re9!11ar nos têrmos
áo presente instrumento convocatório. a referida documentaÇão solicitada nêste subitem.
9.2,4.BatanÇo pat!imonial e demonstrações contábeis do úftirno exerclcio social, já exigíveis e

apresentados na forma da Iei, con indicação das páginas correspondeDtes do livro diário en que

o mêsno se êncontra, bêm cono aprêsêntaçáo dos compêtêntês tentlos dê aberturâ ê êncerrânênto,
assinados por profissional habil-itado e devidamentê registiados na junta comercial competente,
vedada a sua substituiÇão por balancetes ou balanços provisórios. Tratando-se de emplesa
constitulda há rnenos de um ano, ou aquela que ainda nâo tenha reafizado o fechanento do §eu
prj.rnelro ano de existência no prazo legal, poderá apresentar o BalaÇo de Abertura assinado por
profissional habilitado e devidamentê registrado nâ iunta comêrcial competênte '
!,2 . 5. negularidade para con a Fazênda Eederal - Certidão Negativa de Débitos Rê1at.ivos aos

Tributos Fedêrais e à Divida Ãtiva da União.
9.2.5.Certidões negati.vas das Eazendas Estadual e Municipal da sedê do licitante, ou outro
equivalente, na forma da fêi.
g. 2. ? , comprowação de regularidadê rêlativa ao Fundo de Garantia por Tempo de selviÇo - EGTS,

ãprêsentando o respêctivo Cêrtificado dê Regularidade fornecj-da pela Caixa Econômica Fedê141.
9',2,B.prova de inexj.stência de débitos inadimplidos perante a JustiÇa do Trabalho, mediante a

apresentaÇão de Cêrtidão Nêgativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Títu1o VII-A da

Cànsolidaçâo das Leis do Trabalho, aprovada pê1o Decrêto-Lei n'5.452, de 1'dê maio de 1943.
9. 2 . 9 . Declaração do licitantei de culnplimento do disposto no Àrt. 7o, Incl§o xxxlII, da

Constituiçâo Eêderal - Art. 21 , lnciso v, da Lei 8.666,/93; dê superveniência de fato inpeditivo
no que diz respeito à pa!ticipação na licitaÇão; ê de §ubmete!-se a todas as c1áusulas e

condições do presente instlumênto convocatório, confofine modelo - Anexo I1'
9.2.10.Certidào negativa dê falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do

ficitânte, no máxirno 3o {trinta) dias da data Prêvista Para abertura das propostas.
9.2.11.ConprovaÇão de capacidade de desempenho anterior satj-sfatório, de atividade igual- ou

assemelhad-a ao objêto da licitaÇão, fêita através dê atestado fornecido por pessoa iurídica de

dirêito púb1ico ou privado.
g.2.72.Al.raÍA de localizaÇão e funclonamento e/ou declaraÇão da Prefeitura do local da sede da

Eirma, informando que a Ínêsma funciooa no endereÇo mêncionado oos doêrmentos '

9.3.Os documentos de Habllitação dêverão ser organizados na ordem de§crita neste instlumento,
precedidos poa um lndice correspondente, podendo seI aplesentados em original, poi qual"quer
pro""""o de cópia autenticadâ por cartório competente, pelo Pr:egoêiro ou menblo da Equi"pe de

Ápoio ou pufliiaçao em órgão da implensa oficial, quando for o caso. Estando perfeitahênte
Iàgiveis, sem conter borrõe§, rasuras, emeDdas ou êntrelinhas, dentro do prazo de vali-dade, e

ên;errados em envelope dêvidamênte l-acrado e indevassávêl-. Por sêr apenas uma formalidade que

vi§a facilitar os ttabafhos, a ausência do r:êferido indice náo inabilltârá o licitantê.
9,4.4 falta dê qual-quêr documênto exigido, o sêu vencimênto, a ausênciâ das cópiâs devidamênte
autenticadas ou das vias originêis para autenticação pêIo Prêgoeiro ou mêÍ!b!o da Equipê de Apoio
ou da publicaÇão em órgão na imprensa oficial, a aplesentação de documentôs de habilitaçáo fora
do envelope espêclfico, tornatá o !espêctivo Iicitantê inabilitado. Ouando o documênto for
obtido via Internêt sua Iêqalidade será comprovada nos endêreços eLetrônicos correspondentes .

podêrá ser utilizada, a crj-tér.io do Pregoeiro, a documêntação cadastral dê fornecedor, constante
dos arquivos do ORC, parâ comprovaÇão da autenticidade dê elementos apresêntados pêlo licitante,
quando for o caso.

10. O.DO CRTÚRIO PÀR,À JI'LêÀ}íETIO



10.1,Na seleção inicial das propostas para identificação de quais iráo passar a fase de lances
verbais e na classificação final, observadâs as êxlgências e procedimentos definidos nestê
instrumento convocatóÍio, será considelado o critério de menor preÇo aplesentado para o

co!respondente item.
10,2.Havendo iqualdâdê dê valores êntre duas ou mals propostas escritas, e ap6s obedêcido o
disposto no Art. 30, s 2o, Inciso II, da Lei 8.666/93, a classificação inicial Para a fase de
lances vêrbais, se fará através de sorteio'

11.0.DÀ ORDEI,! DOS ÍRABÀI,HOS
l"1.1,para o recebimento dos envelopes e lnicio dos trabalhos será observada rma tofêrância de
15 (quinze) mioutos após o horário fi.xado. Encerrado o prazo para rêcebj-mento dos ênvelopes,
nenhum outro será aceito.
11.2.Declarada aberta à sessâo pública pelo Pregoeiro, será efêtuado o devido credenciamênto
dos interessâdos. Somênte participará ativameote da reunião um rêpresentante dê cada licitante,
podendo, no entanto, ser a§§istida por qualquer pêssoa que sê interessar.
11.3.o r1ao comparêcimento do representante dê qualquer dos ficitantes não impedirá a efetivaÇão
da reunião, sendo que, a simples participaÇão nêste certame irnplica na totaf aceitaÇão de todas
as condiçôes estabelecidas neste lnstrumênto convocatório e sêus anexos.
11.4.Em nenhuma hipótesê será concedido prazo para a apresentêÇâo de docr.mêntaÇão e/ou
substituiÇão dos envelopes ou dê qual"quer elemento êxj-gido e não apresêntado na reunião destinada
ao .rêcêbimento das propostàs de prêÇos.
11.5.O prêgoeiro receberá de cada representante os envelopês Proposta de Preços e DocumentaÇâo

e a declaração, separada de qualquer dos envelopes. dando ciência de que cr.mpre plenamente os

iequÍsitos dê habi l itaÇâo '
1l..6,postêrj.ormente abrirá os envelopes Propostas de PreÇos. rubricará o seu contêúdo juntamente
com a sua Equipe de Apoio, conferindo-as quanto à validade e crmprimento das exigências
constantes oo instntmênto convocatórj-o ê solicitar:á dos 1i-citantes que examinen a documêntaÇão

neIês contidas,
11. ?. prosseguindo os tlabalho§r o Pregoeiro analisará os documentos ê as observaçóes porventura
formuladas felos ll.citantes, dando-lhes ciência, em sêguida, da classificâÇão inicial, indicando
a proposta dê menor preço e âquelas em valorês sucessivos e superiores em até dez pol cento,
reiativamente à de nenor vaIor, para cada item cotado. Entretanto, se assin julgar necessário,
poderá divulgar o resultado numâ nova rêuniào.-tf 

.A,Nao havándo para cada item ticitado pelo menos três propostas nas condiÇÔes acima defioidas,
serão classificadas as mefhorês propostas subsêquentes, até o máximo de três, quaisquêr que

sejam os preÇos ofêrêcidos.
11.9.8n seguida, será dado início à etapa de apresentaçáo de lances verbais pelos representantes
dos licitantes iniciâlmente classj.ficados, que deverão ser formulados de fornia sucêssivê, em

vafores distintos e decxescentes, a partir do autol da proposta de maior preço' Sêrão rêalizadas
tantas rodadas de lances verbais quantas se fizerem necessáIias. Esta etâpa podelá ser
intêrrompida, marcando-se uma nova sessão púb1ica para continuidade dos trabalhos, a critélio
do Pregoêiro.
11.10.Não serão acêitos lances com valores irrisóiios, incompativeis com o valor orçado, e

deverão sêr efetuados em unidadê monetária nacional. À dêsistência em apresentar lance verbêI,
quando convidado pêlo Pregoeiro, lmplicará na exclusão do licitantê apenas da etapa de lances
verbais para o cárrespondente item cotado e nâ manutênÇáo do úItimo preÇo aplesentado, para
efêito de classificação final das propostas.
11.L1.DecIarada encerrada a etapa compêtitiva e ordenâdas às propostas, o Pregoêiro examinará a

acêitabilidâde da plimeira classificada, quanto ao objeto e vaIor, decidindo mÔtlvadamentê a

respeito.
11,12.Sendo aceitáve1 a proposta de menor prêço, será aberto o envelope contêndo a documentaçâo

de habilitaÇão somente do úcitante que a tiver formulado, para confirmaÇão das srlas condiçôês
habititatórias. constatado o atendimento pleno das exigências fixadas nÔ instrunênto
coovocatório, o licitânte será decla!ado vencedor, sendo-1he adjudicado o respectivo item,
objeto deste certamê, após o transcurso da compêtente fase recursal, quando for o caso'
11,13.Se a ofetta nào for aceitável ou se o ficitantê não atende. as êxigência habilitatólias,
o prêqoeir.o êxaÍrlnará as ofertas subsequentes, na ordem de c1âssiflcação, verificando a sua

aceit;bilidadê e procedendo à habllitação do proponênte, ê asaim sucessivamente, até a apuração
de uma proposta que atênda as disposiÇÔes do instlumentÔ convocatório'
11-14.Da rêunião lavrar-sê-á Ata Jircunstanciada, na qual seráo registiadas todâs as ocorÍências
equê,aofinal,seráassinadapeloPrêgoeiro,suaEquipedêApoioelicitantêspresêntes'
11.15.Em decolrência da Lei õomplementar 123l06, a comprovaÇão de regularidãdê fiscal e

trabalhista das microernpresas ê êmplesas de pêqueno porte somênte sêrá exigida para efeito de

assinêtura do contrato, observando_se o seguintê procedimento:
L1.15,1.4s micloêmpresas ê empresas de pêqueno porte, por ocasião da pãrticipaÇão nêsta
licitaÇâo, dêverão apresentar toda a documêntaÇão exigida para cÔmplovaÇão de rê9ul-aridade
fiscal e trabal.hista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efêito de

Habilitaçâo e j.ntêgrantes do envêlope DocunêntaÇão. mêsno quê esta aplesentê alguma rêstriÇão;
11.15.2.Havêndoa]qumarestriÇâonacornprovaçâodâregularidadefiScafêtrabalhista,será
assêgurado o prazo de 05 (cinco) dlas útêis. cujo temo inic-iaI coliespondelá ao momento em que

o ti;itantê for dêclatado vencêdor, prorrogáveis por igual periodo, a critério do ORC, para a

rêgularizaÇâodadocumêntaÇão,pagamentoouparcelamentododébito.eemissáÔdaeventuais
certidõês negativas ou positivas com êfêito dê certidâo nêgativa;
11,15.3,A nãà_regularizaÇâo da documentaÇão, no prazo acima previsto, implicará decadência do

direitoàcontlatação,semprejuízodassanÇõesprevistasnoÀrt.81,daLei8'666/93,sendo



facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordêm dê classificação, para assinatura
do contrato, ou revogar a Iici!aÇào.
11.16.0s docrmentos apresentados pelos licitantes no Credenclamento e os elementos constantes
dos ênvêlopes Proposta dê PrêÇos ê DocumentaÇão quê forem abêrtos, serão retidos pê1o Pregoeiro
e anêxados aos autos do procêsso. No mesmo contexto, o envelope Documentação, aindâ lacrado, do
licitante desclassificado ou que não logrou êxito na etapa competitiva que não for retirado por
seu têpresêntante leqaI no prazo de 60 (sêssêntê) dias consecutivôs da datê dê homologaÇão do
presente certamê, sêrá sumariamente destruído.

12.O.DO CRITÉRIO DE ÀCEIÍÀBILIDÀDE DE PREÇOS

12.1.Havendo proposta ou lancê vencedor com vafor para o respectivo item relacionado no Anexo I
- Termo de Refer.ência - EspêcificaÇões, na coluna código:
12.1.1.Com indicios que conduzam a r.nna presunçâo relativa de inexequibifidade, pelo critério
definido no Art. 48, II, da Lei 8.666/93, em ta1 situaÇão, não sendo po§6ível a lmediata
confirmação, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua êxequibilidade,
sendo-Ihê facuftado o prazo de 03 (três) diâs úteis para comprovâr a vlabi-l-.idade dos preços,
conforme parâmetros do mesmo Art. 48, II, sob pena de desconsidêraÇão do item.
12 .2 . Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamente â proposta, quando for
o caso, apenas o item correspondente.

13.0. DOS RECT RSOS
13.1.Dec1arado o vêncedor, quatquêr licitante poderá manifestar imêdiata e motivadamênte a

intenÇão de recorrer, observando-se o disposto no Art. 4", rnciso xVÍ1I, da Lei 10.520/02.
13 . 2 . O acolhimento do recu.so importârá a invafidâção apenas dos âtos insuscetíveis dê
aproveitamento.
13.3.4 fatta dê manifestaÇão imêdiata e motivada do licitante importará a decadência do dlreito
de recurso e a adjudicaçâo do obieto da IicitaÇão pêIo Pregoeiro ao vêncedor.
13.4.Dêcidldos os rêcursos, a autoridade superior do oRc fará a adjudicaÇâo do objêto da
licitaÇão ao proponêntê vencedor.
13.5.0 recurso será dirigido à autoridade superior do ORC, por inteImédio do Pregoeiro, devendo
ser protocolizado o original, nos horários normais de expediente das 08.'00 as 12:00 horas,
exclusivamente no seguinte êndereÇo: Av. Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogêiro * PB.

14. O -DÀ HOIIOLOêÀÇã,O E ÀD,rIrDrCÀÇÃO
14,1.Conc]uído a fase coúpetitiva/ or.denada às propostas apresentadas, analisada a documêntaÇão
de habilitaÇão e observados os recursos porventura interpostos na forma da leglsfaÇão vigente?
o pregoeir:o emitira refatório conclusivo dos trabalhôs desenvolvidos no certame, rêmêtendô-ô â

autoridade superi.or do ORC, juntamente com os elementos constitutivos do processo, necêssários
à Adjudicação e Hornologação da respectiva licitaÇão, quando for o caso.
14.2.À autoridadê superior do oRC podêrá, no êntanto, têndo êm vista sêmpre a dêfêsa dos
interesses do oRc, discordar ê deixar de homologêr, total ou pa!cialmênter o resultado
apresentado pelo pregoeiro, rêvogar ou considerar nufa a Licitação, desde que apresentê a devida
fundamêntaÇão exigida pela lêgislaÇâo vigênte, resguardados os direitos dos licitantês.

15.0 . DO COI{TR.ATO

15.1.Após a homologaÇão pê1a autor:idade superior do ORC. o adjudicatário será convocado para,
dêntro do prâzo de 05 (cinco) dias consecutivos da dêta de rêcebimento da notificaÇão, assinar
o respêctivo contrato, quando for o caso, elaborado em cônformidadê com as modalidades permitidas
pela iei 8.666/93, podendo o mesmo sofrêr alteraÇões nos têrmos definidos pela referida normâ.
1S.Z.uao atendendo à convocaÇáo para assinar o contrato, e ocollendo esta dentro do prazo de

validadê de sua proposta, o licj-tantê perderá todos os dlreitos que porventura tenha obtido como

vêncedor da licitação.
15.3.É permitido ao ORC, no caso do licitante vencêdor não comparecer pâra assinatura do cÔÔtrato
aro pruro ê condiÇôes estabêlecidos, convocar os Iicitantes !êmanescêntês, na ordem dê

classificaÇâo e sucêssivamente, pafa fazê-10 em igual plazo do Iicitante vencedol.
15.4.O contrato que eventualmentê venha a sêr assinado pelo 1ícltante vencedol, podelá ser
alterado com a devida justificativa. unilateralmênte pêlo Contratante ou por acordo êntre as

pârtes, nos casos previstos no Àrt. 65 e será rescindido, de plêno direlto/ conforme o disposto
nos Ãrts. '7'7, 'lB e 79, todos da Lei 8.666,/93; e rêalizado na forma dê fornecimênto palcelada.
15,5.O Contratado fica obrigado a acêitar, nas mesmês condiÇÕês contlatuais, os âcréscimos ou

supre§sôes que se fizerem nas compras. até o Iêspectivo limite flxado no Àrt' 65, § 1' da Lêi
g.à66/93. Neohum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressõês
r:êsultantes de acordo celebrado entrê os contratantes.

16.0.DÀS SÀNÇõES ÀDMrlIr STRÀTIVÀS
16.1.Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua propostê, não ceIêbrar o contrato'
deixar de êntrêgar ou apresentar documentaÇão fâl-sa êxigida para o certame, ênseiêr o

retardamento da execuÇão de seu objeto, não mêntiver a propÔsta, falhar ou fraudal na execuÇão

do contrator comportar-se de modo inidôneo, declarar informaÇões falsas ou cometer fraude fiscaf,
garantido o direlto à ampla dêfêsa, ficará inpedido dê licitar e contratar com a União, Bstados,
ói"t.ito Eederal ou Municípios e. será descrêdenciado do Sistema dê cadastramento Unificado de

Fornecedorês SICAE do Governo Federal e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito
Eêderal ou Municipios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejulzo das multas previstas
nestê Editaf e das demais cominaçôes lêgais.
16.2.À recusa injusta em deixar de cumprir as obrigaÇÕes assumidas ê preceitos legais, sujeitará
oContratado,garantidaapréviadefesa,àssêguintespenalidadesprevistasnosArts.S6eS],



da Lel 8.666193: a - advertência; b - multa de mora de 0,5t (zero virqula cinco por cento)
aplicada sobre o valot do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na êxêcuçáo do
objeto ora contratado; c - multa de 10t (dez por cênto) sobre o valor contratado pela inexecuçáo
total ou parcj.af do contrato; d - sirnultanêamente, qualquêr das penalidades cabivels
fundamêntadas na Lei 8.666,/93 ê na Lei 1A.520/02,
16.3.Se o valor da multa ou indenizaÇáo dêvida náo for recolhido no prazo de 15 (quinzê) dias
apôs a comunicação ao Contratado, será autonaticamente descontado da prineira parcela do
pagamento a que o contratado vier a fazer jus, acresci-do dê juros molatórios de 1t (um por
cento) ao mês, ou. quando for o caso, cobrado judicialmente.
16.4.Após a âplicaçáo de quaisquer das penalidades prevj-stas. realizar-se-á comunj-cação escrita
ao Contratado, e publicado na imprênsa oficiaf, excluidas as penafidades de adverlência ê multa
de mora guando for o caso. constando o fundamento legal da puniçáo, informando ainda que o fato
será registrado e publicado no cadastro correspondente.

L7.o.DÀ coMPRovÀÇÃo DE ExEcoçÃo E RECEBT!íENTO DO OBJETO

17.1-,Executada a presente contrataÇáo e observadas as condiÇões de adimplenento das
pactuadas, os procedimêntos e prâzos para rêcebêr o 6eu Ôbjeto pelo oRC obedece!ão,
caso, à disposiÇões dos Àrts. 73 a 76, dâ Lei 8.666193.

obrigaÇôes
conforme o

18 .0. DO PÀêA}IENTO
18,1.O pagamento será reatizado mediante processo rêgu1ar e em observância às normas e

procedimentos adotados pelo oRC, da sequintê maneirai Para ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do pêliodo de adimplêmentô.
18.2.O desernbolso náximo do periodo, não seriá superior ao valor do respectivo adimplemento, de
acordo com o cronoqÍrana aprovado, quando for o caso, e semplê em conformidadê com a

disponibilidadê de recutsos financêiros '
18.3,llennum vafor sêrá pago ao Cootratado enquanto pêndente de IiquidaÇáo qualquêr obrigaÇão
financeira quê the for imposta, êm virtude dê penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser
compensada com o pagamênto peodentê, sem que isso gere direito a ac!éscimo de qualquer natureza'
18.4.Nos casos dê êventuais atrasos de pagamênto nos termos deste instrumento, e dêsdê que o

Contr:atado náo tenha concorrido de alguma foEna para o atlaso, será adrj.tida a compensaÇão
financêira, devidâ desde a data linite fixada para o pagamento até a data correspondente ao

efetivo pagamênto da parcêla, Os encârgos moratórj-os dêvldos em razáo do atlaso no pagamento
serão calculados con util-ização dâ seguintê fómuIa: EM: N x vP x I, onde: EM: encargos
moratólios; N = número de dias entre a data prevista para o paqamento e a do efetivo pagamento;
Vp = valor da parcela a sêr paga; ê Í = indicê de conpensaÇão financeira, assim apurado: I =
(TX + 100) + 365, sendo TX : percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimoa doze mêses ou/ na

sua falta, um novo lndice adotado pefo Governo Federal que o substitua. Na hipótêse do refêrido
indice êstâbêlecido pala a compênsaÇâo financêira venha a ser extinto ou de qualquer foEna nâo
possa mais sêr utilj-zado, será adotado, em substituiçáo, o que vier a ser determinado pela
IêgislaÇão êntáo em v j-gor.

19. 0.DO R3ÀirrSlÂ!{ENrO
19.1.os p!êÇos contratados 5áo fixos e ir.eajustáveis no prazo de lun ano.
19.2,Dentro do ptazo dê vigência do contlato e mediante solicitaÇâo do Contrâtado, os prêços
podelão sofrer reajuste após o interregno dê um ano, na nesna proporçáo da variaÇão verificada
;o IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentaÇão da respectiva proposta,
exclusivamente para as obrigaÇôês iniciadas ê concluídas após a ocorrência da anuãlidâde.
19,3.Nos reajustes subsequentes ao priÍneiro, o interregno mloino dê um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do últino reajuste'
19.4.No caso de atraso ou não divulgaÇáo do indice dê reajustêmento, o Contratânte pagará ao

Conttatado a importância calculada pela últina variaçeo conhêcida, liquidando a difêrenÇa
correspondêntê tão logo sêja divulgado o indice dêfinitj-vo. Fica o Contratado obrigado a

apresêntêr memóriâ de cálculo referentê ao reajustamento de pleÇos do valor lemanescêntê, sempre
que êste ocorrer.
i9,5.lcu" aferiÇôes finais, o indice utllizado para reajuste será, obrigatoriamente, o dêfinitivo.
l.9.6.Caso o indice estabelêcido para reajustamento venha a se! extinto ou de qualquer forma nâo
possa mais ser util-izado, será adotado, em substituiÇáo, o que viêI a ser determinado pela
Iêgis1aÇão êntâo em vigor '
L9:7.Na ausência de previsão legaI quanto ao índice substitutor as partes elegeráo novo indice
oficial, para rêajustamento do prêÇo do valor !êmanescentê, por meio dê telmo aditivÔ'
L9.8.o reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

20. O,DÀS DISPOSIÇõES GERAIS
20.1.Não sêrá devida aos proponêntês pela elaboraÇão
ao certame, quafquer tipo de indeni2aÇão.
20.2.Nênhuma pêssoa fisiê4, ainda quê credenciada por
de uma Licitante.
20.3.Ã presente Iicitaçáo somente poderá vir a ser
decorrentê de fato superveniente devidamênte complovado, ou anulada no tÔdo ou êm parte, por
ilegalldadê, de oflcio ou por provocaÇáo de terceiros, mediante parecex escrito e dêvidamente
fundamentado.
2O.4,Caso as datas previstas para a reâIizaÇão dos êventos dâ presente licitaÇão sejam declaradas
feriado e nâo havendo ratificaÇão da convocaÇâo, fj-cam transferidos âutomat icalnente para o
p!imej-ro dia útit subseqúente, no mêsmo locaI ê hora anteriormente previstos.

ê/ou apresentaÇão de documentaÇão l:ê.lativa

procuraÇâo 1egaI, poderá reprêsental mâis

revogada por razôês de interessê púbIico



20.5.0 ORC po! conveniênciê administrativa ou técnica, §e reserva no direito de parafisar a

quafquer tempo a êxecuÇão da contrataÇão, cientificando devidanente o Contratado.
20.6.Decairá do dirêito de impugnar perante o ORC nos termos do Presente instrumento. âquele
que, tendo-o aceitado sem objeção, venha a apresêntar, depoi§ do julgamento. falhas ou
irlegularidades quê o viciarâm hipótese em quê ta] comunicado não terá efeito dê recurso.
2O.7.Nos valores apresentados pelos licitantes. já deverão estar incluídos os custos con
aqu.isiÇão de material, mão-de-obra utilizada, impostos, encalgos, fretes e outros quê venhan a

incidlr soble os rêspêctivos prêÇos.
2O.8.As dúvidas surqidas após a aplesentaÇão das propostas ê os casos omissos neste instrumênto,
ficarão única ê exclusivamêntê sujeitos a interpretaÇáo do Prêgoeiro, sendo fâcultada ao mesmo

ou a autoridadê superior do oRc, em qualquer fasê da licitação, a plonoÇâo de difigência
destinada a esclarêcer ou a colnpLelnentar a instluÇão do processo.
20.9.para dirimir contrové!sias decorrentes destê certame, excluído qualquer outlo, o foro
competêntê é o da Comarca dê Itabaiana.

Mogei ro PB, 06 de A.bril de 2022.

ELAVIANO CIEBSON ARAUJO
Pr.egoeiro oficial



ESTÀDO DÀ PÀR,ÀIB.A
PREFEITURÀ MUNÍCIPÀI DE }.{OGEIRO

COMISSÀO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÀO

ÀNEXO

TER14O

f

DE REEERÊNCIA

.CI]Á SABOR CÀMOMTLÀ, CX COM 15 SAOUINHOS.

PREGÀO PRESENCIÀT N" OOO 17 /2022

ESPECI EICAÇÕES

1.0.DO OB,rErO
1.1.Constitui objêto desta licitaÇão: coNTRÀTAÇÃo DÊ EMPRESA PARÀ O EORNECIMENTO DE GÊNEROS

ALIMENTÍCTOS PARA ATENDER A DEMÀNDA DAS DIVERSÀS SECRETARIÀS DESTE MUNICIPIO.

2.0
2.7
ea
2.2

cóDrm
1

2

3

5
6

"l

I
9

. ,JUSTTFTCÀTWÀ

.Considêrando as necessidâdês do ORC, tem o presêntê termo a finalidadê dê definir,
dequadamente, os procedimentos necessários para viabilizar a contrataÇáo êm te1a.
.Às caractêristicas e especificaÇôes do objeto ora llcitado sáo:

té cni ca

9OO ME

80 ME

3CO ME

1OO ME

10

11

13

t4

15
76

1l

18

19

2A

21

22
23

24

25
26

21

4

D I S CRIMINÀÇÁO

AcHocoLÀTÀDo EM Pó 20 oq
ÀÇUCÀR TIPO CRISTAL EARDO COM 3OKg

ARROZ TIPO ÀGULI]À, CLÀSSE BRÀNCA, TIPO 1,
I,ÀRVÀS, EM PÀCOTES DE 1 KG.

ÀRRoz pARBoT,rzADo rrpo 1, col,l EMBÀLÀGEM rNTÁcrA E ACoNDTcToNADA EM

PACOTES DE 1Kg,
ADOÇANTE LÍOUIDO, TIPÔ SACARINA,. PR]MEIRA QUA],IDAD.-E COM lOOML.

ÂMÍDO DE MITHO PRIMEII(À CLÀSSE, CÀAÀCTERÍSTICAS PRóPRIÀS DO PRODUTO, SEM

SUJIDÀDES, PARÀSITÀS E DETRITOS. EMBALÀGEM COM 5OOg.

ÀVEIA EM ELOCOS trMBÀI,ÀGEM COM 2OOg, CÀIXA COM 28 UNIDÀDES.

ÀVEIA EM FLOCOS EINO EMBALÀGEM COM 5OOG

BATATÀ PALHA EMBALÀGEM COM 280G.
BANÀNÀDA A BASE DE POLPA DE BÀNANA, AÇÚCAR, ÁCIDO EOSEÓRICO, EMBALÀGEM

6009.
BEBÍDA I,ÁCTEA SORO DE LEITE, AçUCÀR. PREPÀRÀDO DE FRUTAS, SÀBOR E ÀROMA

DE MOFÀNGO. EMBALÀGEM DE 9OOML.

BISCOITO SAÍ,GADO CREÀ},I CRACKER À BÀSE DE EARINI]À DE TRIGO, GORDURÀ

VEGETAL HIDROGENDADÀ, ISENTO DE MOFO E SUBSTANCIÀS NOCIVÀS. EMBALÀGEM

TIPO 3 EM 1 DE 4OOG.

BISCOITO SÀLGADO INTEGRÀL. A BASE DE FARINHA DE TPIGO, TSENTO DE MOFO E

SUBSTANCIAS NOCIVAS. EMBÀLAGEM TÍPO 3 EM 1 DE 4OOG.
.BÍSCOITO DOCE TIPO MABIA, A BASE DE FARINHÀ DE TRIGO, ISEN1O DE
,EMBÀ],ÀGEM TIPO 3 EM 1 DE 4OOG.

MOEO,:

BISCoITO RECHEADO SÀBOR MORÀi.idO EMBALÀGEM DE 60 êBÀMAS.

BrscoITo rrpo RoseuTNHA Nos sABoRES DF cHocoLATE, BÀuNrlHA E ôôco, pacorr
coM 400G.
cÀFÉ TIPo ToRRADO E MOÍDO TORRÀDO EM EMBÀLÀGEM à VÁCUO CRÀYOVAC, EMBAIÀGEM

COM 250G. FÀBDO COM 20 PACOTES.

CAFÉ SO!ÚVEI DECÀEEINADO DF PREPÀPO INSTANTÁNEO EII ACUE QUTITC,
ÀCONDICTNADO EM VASII,I]ÀME DE VIDRO, EMBÀIÀGEM DE 5OG.

CÀNELA EM PO. EM EMBALAGEIY INTÀCTÀ, CARACTFRTSTICAS PFOPR]AS UN]DADE
COM 20 G CÀDA.
CAIDO DE GALINHA À BASE DE TRÂNGO DESIDRÀTÀDO, LIOEII,IZAD, SÀL, AMIDO DE

MILHO SEM SÚ.]IDÀDEI PARÀsITAS ' TIBÀS COM 24 UN]DÀDES '
CALDO DE CARNE A BASE DE CARNE. DESIDRATADO, LIOFILTZAD, SAL, A.M]DO DE

MILHO SEM SUJIDADE, PÀRÂSITAS. TIRÀS COM 24 UNIDADES.
CÀTCHUP EI'IBÀLAGEM DE 40OG ACONDICIÔNÀDO EM SACHE ORIGINÀL.
CHOCOLATE PRETO EM BÀRRÀ DE 1' QUALIDÀDE SABOR ÀMARGO, EMBAI,ÀGEM 1,O5OKq

I'NIDÀDE
UND

FÀRDO

Kg

QUÀNIIDÀDE PE
300 Ms

90 ME

10 0 !,18SEM SUJE]RA, PARASÍTAS E

1

Kg

ÚND

cx
50 ME

2CO ME

CX

UND

UND

UND

(CAIXA COM,1,0 UNIDADES ) HÀBÂL.D.

'CBOCOLATE BBÀNCO EM BÀRRA. DE 1A OUÀLIDADE EMBALAGEM 1,O5OXG ( CAIXA COI'!

350 ME

250 ME

1400 ME

200 !'ÍE

14 00 ME

PCT

PCT

PCT

PCT

FÀRDO

UND

UND

T]BÀS

TIRAS

UND

CX

CX

PCT

UND

UND

PCT

UND

300
300

l5

150

50

50

50

150
8

I

75
30

ME

ME

ME

ME

ME

ME

ME

ME

ME

ME

MÊ

ME

IO UN I DADES ) HARALD.
CHocoLcÀTE Eú Pó DE 1. OUAÍ,]DAôE i.ôI CÀCAU. EMBALÀôEM 1.050 ilc. HARA]-D.

CEREAL INFANTIL. INDICADO A PART]A DO 6'MÊS DE VIDA, A BASE DE ÂRROZ E

ÀVEIA. R]CO EM VITÀM]NÀS E MINERÀÍS, ZERO ÀDIÇÃO DE AÇUCÀR. PÀCOTE COM

150G.
CEREAL TNEANTT!, rNDrcÀDo A PARTTR Do 6' MÊs DE vrDÀ, À BÀsE DE ARRoz,
RICo EM VITÀMINAS E MINERAIS. ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCAR. PACOTE CÔM 150G,

CHA SABOP EBVA DOCE, CX COM 15 SAOUINHOS.

30 ME

lC(] ME

l(]C ME

3OO MElcôLoRÍElco EMBATAGEM lNTÁcrA, cABÀcrERTsrrcAS PRoPRrAs, sEM suJÍDADE,
SABOR E AROMA CABÂCTERISTICO. PÀCOTE DE lOOG,

28
29
30

cx

PCT



32

33

35

36
3't

38

4o

41

42

43
A4

45

46

41

48

4g
50

51

52

53

55

56
51

58

59

iER

CX

UND

UND

KG

KG

(G

KG

KG

EÀRDO

(G

CX

UND

1OO ME

250 ME

450 ME

3OO ME

2OO ME

CONDI}.4ENTO À BÀSE DE COMINHO EMBALAGEM INTACTÀ, CÀRÀCTERISTICAS
PROPRIÀS, SEM SUJ]DADE, SÀBOR E AROMÀ CÀRACTERISTlCO. PÀCOTE DE 1OOG,

CPEME DE LETTE UHT HOMOGLNIZADO, CPEME COM AS CARÀCTER]STICAS PPÓPRTAS.
.EMBALAGEM DE 2OOG.

CPEMOGEMÀ. EMBALACEM lNTACTA, CARACTERISI]CAS PBOPPIAS DO PRODUTO.

PCT

CX

POTES

PCT

300 uE

3OO ME

VTLHA E MILHO VERDE( DUETO) EM CONSERVÀ, EMBÀLÀGEM DE 2OOG

EXTRATO DE TOMÀTE A BASE DE TOMATE, AÇUCAR, SAL, ISENTO DE FERMENTAÇÕES '
EMBÀLAGEM DE 34OG CADA.

EARtNHÀDEMANDIoCA.ToRRÀDÂDE.I.oUALIDÀDE,EMBALAGEMDEIKC.
FARINHÀ DE TRIGO ESPECIÀT COM EERMENTO. DE 1' OÚÀLÍDÀDE. EMBÀLÀGB{ DE

1KG.

I'EIJÃO CARIOCA/MULÀTINHO TIPO 1, LIVRE DE SU,]IDÀDÉ, GRÁOS NA COR

CÀRÀCTERISTÍCÀ DO PRODUTO. EMBALAGEM DE 1I(G.

EEIJÃO MÀCASSAR TIPO 1, IIVRE DE SUJIDADE, TAMÀNHO E FOTMÀTO NATUBÀL,,
NA COR CARACTERIST]CO DO PRODUTO. EMBALÀGEM DE 1KG.

EEIJÀO PRETO TIPO 1, LIVRE DI- SUJTDADE, GRÀOS NA COR CARÀCTCRISTICÀ DO

PRODUTO. EMBALAGEM DE 1XG.

FLOCOS DE M1LHO IT]PO FLOCÃOJ PRE COZIDO, EMBALAGEM COM 5OOC , ÊAPDO

COM 30 PACOTES.

GEI,ÀTINÀ DIET SÀBORES MORÀNGO, FRÀMBOESÀ, TUTI'ERUTI E UVA. EMBÀLAGEM

COM 85G.
GELÀTINÀ VEGETÀI,. DIVERSOS SABORES, EMBÀLÀGEM COM 85G.

GOIABÀDÀ À BASE DE POLPÀ DE GOIABA, ÀÇUCÀF, ÁCIDO FOSFÔRICO. EMBA],AGEM

600G.
GOMÀ DE TÀPÍOCA DE PRIME]RÀ QUAITIDADE , E]NÀ' BRÀNCA' Í'ÍVRE DE PARÀSITA'

EMBALAGEM DE 1 KG.

LEITE CONDENSADO EMBÀLAGEM INTACTA, COM CARÀCTERÍST]CÀS PROPRIAS

PFESEFVADAS. CAIXÀ COM 395G.
Í,EITE EM PO ZERO I,ÀCTOSE EMBALAGEM DE 3OOG,

IEITE EM PÔ INTEGRÀL COMPOSIiÃO NUTPIC]ONAL COY 26g, NO 14INIIYÔ, DE

GORDURÀ E PROTEíNÀS. EMBÀLAGEM DE 2OOG.

IEITE EM PO DESNATÀDO EMBALÀGEM DE 2OOG

UND

UND

50 ME

250 MN

600 ME

50O ME

3OO ME

350 MÉ

50 ME

2OO ME

2OO ME

50 ME

2CO ME

80 ME

20 ME

2OO ME

4OO ME

100 t{E

80 ME

lOO ME

3OO ME

20 ME

20 ME

2A $L
20 ME

40 ME

UND

UND

UND

UND

UND

UND

CX

PCT

PCT

I(G

KG

KG

KG

UND

UND

60
61

EERRO , ZINCO E VITÀMINAS À,

UND

UND

20 ME

10 00 ME

UND

UND

3OO ME

2OO MELEITE EM PO ZERO LÀCTOSE TORTIFICADO COM

E D, ENSENCIÀIS PÀRÀ NUTRIçÃO DE CRÍANÇAS EMBALAGEM COM 380G.
FERRO E VITÀI,4INÀS À, CEDI-EITE INTEGRÀL INSTÀNTÀNEO ENRIOUECIDO COM

SIMILAR A NINHO). EMBAI,ÀGEM D 4OOG.

C

(

ELEITE DE COCO. PRODUTO OBTIDO DO I.EITE DE COCO PÀUSTERIZADO GARRÀEÀ

HOYOGEN] ZÀDO. GARRÀEÀ COM 2OO}{L.

LEITE DE SOJÀ EM PO EMBÀLÀGEM DE 4OOG.

MÀ'APRÁO IINO T]PO T,SPAGUETF. PACOIE DF

YA -APRAO T I PO N]NHO PACOTE COY 'OOG.
MAIONESE EMBALAGEM ÀPROXIMÀDA DE 2OOG

sOOG EARDO COM 20 PÀCOTES

REERIGERÃNTE O2 L]TROS, SÀBORES COÍ,4. LABÀN,]ADA, GUAFÀNÁ, EMBÀLAGEM PET:

UND

EARDO

FARDO

UND

POTES

62

FARDO COM 20 UNIDÀDES

MÀRGÀRINÀ COM SAL DE 5OOG O POTE. ACOND]CIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO

EÃtsP I'ÀNTE.
MÀRCÀRINÀ COM SÀL DE 5I(G O POTE. ÀCONDICIONADÀ EM EMBALÀGEM ORIGINAL DO

FÀBRICÀNTE.
MILHO PÀRÀ MUNGUZÁ TIPO 1 NÀ COR CÀRACTERISTICA, EORMÀTOS E TÀI{ÀNIIOS

riiixtru:i:::"r 
i;ii:'m.::fi 

r'Êik^rií",i',EMBALAGEI4 
DE 500c

MUCILAGEM DE ARROZ EMBÀLAGEM DE 230G.
MUC I LACÊM Df I'4I LHO II"]BALAGEM DI^ 23OC

MUCILÀGEI.I DE ÀRROZ E AVEIÀ iMBÀI,ÀGEM DE 230G.

MUCILÀGEM MULTICEREÀIS EMBÀLÀGEM DE 230G.
oLEo DE soJÀ pRoDUTo DERrvÀDo DE soJA coMESTÍvEL E REErNÀDo 90OML. cÀrxÀ
COM 20 UN ] DADES.

PÃo PARÀ CÀCHORRO OUENTE PRODUTO ERÊSCO. EMBÀLÀGEM COM 10 UNTDADF,S.

pÃo DE roBMÀ PRoDUTo ERESCo E EATIADo.
POLPA DE CRAVTOLA EI"IBALÀGTM 1 KC, CONGELÀDAS IOOT NAlURAL.

POLPA DE CA]A EMBALACCM ]TC, CONGELADAS IOOT NATURAL'

POLPA DE MÀNGÀBÀ EM8ÀLÀGEM 1 KG/ CONGELÀDÀS lOOg NATUAÀL.

PoLPA DE ÀBACÀXI COM HORTELÂ EMBALÀGEM 1KG, CONGELADÀS lOOt NATURÂL.

POLPÀ DE ÀCEROIA EMBÀLAGEM 1 XG, CONGELADA lOOt NATUBÀL.

POLPÀ DE GOTÀBA EMBALÀGEM LKG, CONGE!ÀDÀS 1OOâ NATUBÀL.

PRoTEINÀ DE SOJÀ PROTEÍNA TEXTUREZÀDO DE SOJÀ. E],IBALÀGEM DE 1(G.

ouErJo RÀLÀDo rrpo PÀFxEsÃo EMBALAGEM 100G

63
64
65

66

6'1

68

69
l0
'71
'72

'73
'74

15
16
1',7

500
200
2oa
200
2oo
2AA
2A0
200
204
100
100

ME

ME

ME

ME

ME

ME

ME

ME

ME

ME

ME

50O ME

180 ME

600 ME

600 ME

4OO ME

4OO ME

350 MÉ

3OO ME

2OO ME

1200 ME

78
19
80
81

DE 2 LITROS. 
-,,-,-xrrnrcnRat{ts íúãir,lcett prr 25oML sABoRES vÀRrADos.

SÀL IODÀDO, REEINADO. EMBÀLAGEM COM 1KG'

SÀRDINHÀ EM CONSERVÀ AO OLEO COMESTÍVEL. EMBA],AGEM 125 G.

io*ri"ro 
", 

coNsEBvAAo óLEo coMFSTTvEL Ào MoLHo DE Tol'lATE. ellaelecru izs
C

SUCO CONCENTBÀDO SABOR CÀJU, EMBÀLÀGEM 5OO ML.

SUCO CONCENTBÂDO SABOR GOIÀBÀ. EMBALÀGEM 5OO ML

V] NAGPE DF }L^OO! TMBAL}CTM DE SOOVL '

LINGUIÇA CÀLÀBRESA

UND

KG

uNo
UND

UND

ÚND

UND

KG

KG

K6

82
83
84
85
86
8l

LINGUIÇA TOSCÀNA DE ERÀNGO

CARNE BOVINA COM OSSO (ÀCEM) EMBALAGEM E VÁCUO

UND

5C ME

)



l8
:q

I .CARNE BOVINÀ SEM OSSO EMBALAGEM E VÁCUO

1:
tr
T

G:
G:

I00,
50

100
4000

9

90

91

93

91
i98

94 :EIIÉ DE

ss ----:Érr,É or
96

PEITO DE EBÀNGO

iCARNE MoÍDA BovrNA CoNGELADÀ

ARNE DE CIIAROUE PONTA DE AGULHA BOV]NA
OXA E SOBRECOXA DE FRÀNGO

BOVINO CONGELADO

KG

K

K

KG

KG

30
60";

PE]XE MELUZA (G 25
.PEIXE EM POSTÀ

BRÀÇO.BOVINO
MOCOTO BOVINO

co][GgLApO

199
r 10
I 10
I 10
I 10

I ro

IMORTADELÀ DE EBÀNGO PÀCOTE DE 3,5 KG

0

1

2

3

4

:SÀLSICI]À MISTA
PRESUNTO,..DE ERANG

:TOUCINIIO,DE BACON CONGEÍ,ADO PAC. DE 1OOG

iPÀ1O

RRE I

PCT 4OOG

proposta no próprio modelo fornêcido,

30

105 ,OUE
10 6 :OUE

IJO MUSSARELA
I.]O TIPO COÀLHO

PE - Participação Excfusiva ME/EPPr Art. 48, 7, da Let 123 / A6

deste Termo de Referência o modelo de proposta de preÇos

2.3.pata o iten com a indicaÇão "ME" a participaÇão é exclirsiva a Microêmpresas e Empresas de
Pêquêno Porte, nos termos da lêgis1aÇão viqente.

3. o.oBRreÀÇõEs Do coNTRATÀDo
3 . 1. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaçôes concernentes à Ieglslação fiscaf, civi1,
tributáiia ê trabalhista, bem como por todas as despesas ê compromissos assumidos, a qualquer
títuIo, perante seus fornecedores ou terceiros êm razão dâ execuÇão do objêto contratado.
3.2.Substituir, arcando com as despesas dêcorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem
a1têraÇôes, deterioraÇôes, imperfeiÇõês ou quaisquêr irr.egularidadês discrepantês às exigências
do instralrmênto de ajustê pactuado, ainda quê constatados após o recebimento e/ou paqiamento.

3.3.Nâo transferir a outrem, no todo ou êm parte, o objêto da contrataÇão, salvo mediante prévia
e expressa autorizaÇão do Contratante.
3,4.úanter, durantê a vigência do contrato ou outros instnnnêntos hábeis, êm compatibilidade
com as obrigaÇôês assumidas, todas as condiÇôes de habilitaçáo e qualiticação exigidas no

rêspêctivo processo licitatório, apresentando ao Conlratante os documentos nêcêssários, sempre
que sol icitado.
3.5.Emitir Nota Eiscal correspondente à sede ou fitial da empresa que apresentou a documentaçáo
na fase dê habilitaÇão '
3.6,Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigêntê, enquadrando-
sêr rj,gorosanente. dentro dos pr:eceitos Iegais, nolmas e especificaÇõe§ técnicas
corrêspondentês .

4.O.DO CRITÉR]O DE ÀCEITÀBILIDÀDE DE PREÇOS

4.1.Havendo proposta ou lance vencedor com valor para o rêspectivo itêm relacionado acimê, na

coluna código:
4.1.1.Com indícios quê conduzam ê uma presunÇão relativa dê inexequibilidade, pelo critério
definido no Art. 48, II. da Lei 8.666/93, em ta1 situaÇão, nâo sendo possivel a imediata
confirmêÇão, poderá ser dada ao ficitantê a opoltunidade de demonstrar a sua êxequibilldade,
sêndo-Ihe facultado o prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar a viabilidadê dos preÇos,
conforme parâmetros do mesmo Art. 48, II, 6ob pena de dêsconsideração do itêm'
4,2.Sa1iê;ta-se que tais ocorrências não dêsclassificam automaticamentê a ploposta, quando for
o câso, ôpenas o item corresponden!e.
4.3.os lances verbais serâo êfetuados em unidadê monêtária nacional'

5.O.MODELO DÀ PROPOSTÀ
rant correspondentê,

desde quê sêj a

dêvidamente preench conforme fêcufta ô instrumento convocalório - Alexo 01.

5.1.É parte integ
podendo o 1i-cltante presentar a sua

G

s
LIMÀ

ECRETÁRIO

:FRANGO INTEIRO CONGELADO

I0 oi'.ME

KG

ME

ME

ME

.OVOS, BANDEJÀ COM 30 UNIDADES

KG 2OO ME

300 M-E

3oo. ME

KG

KG

UND

BANDEJA
KG 300rME
KG

PCT

PCT

KG

KG

ME

ME



ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREE EÍTIJRÀ MUNICIPÀI DE MOGEÍRO

COMISSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÃO

PROPOSTÀÀNEXO 01 ÀO TERUO DE REEERÊNCTÀ

PREGÃO PRESENCIP\L N" OOOI7 /2022

PROPOSTÀ

REF.: PREGÀO PRESENCIÀI N" OOOLT /2022

oB.IETo: CoNTRÀTAÇÃo DE EMPRESÀ PARÀ O EORNECÍMENTO DE GÊNEROS ALÍMENTÍCIOS PARÀ ATENDER A DEMÀNDA

I]AS DTVERSÀS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.

PROPONENTE:

Prêzados Senhores,

4

5

6

1

Nos temos da licitaÇão en epígÍafe, apresêntamos proposta conforme abaixo:

CóDIGO DISCRIMIXÀÇÃO MARCÀ/T'TODEIP UNIDÀDE QUÀIÍIIDÀDE PREÇO !'NIT' PREÇO ToTÀÍ'

1 ÀCIjOCOLATÀDO EM PÓ 2OOg UND 3CO

2 ÀÇucAR TIPO CRISTAL EÀRDO COM 30(,g FÀRDO 90t

3 ÀRROZ TIPO ÀGULHA, CLÀSSE BRÀNCA, TIPO 1, Kg 7OO

SEi.1 SUJEIRÀ, PÀB-AS]TÀS E LÀRVÀS, EM

PÀCOTES )E 1 íG.
ÀRROZ PÀRBOLIZÀDO TIPO 1, COM EMBÀLAGEM

rNTÁcrA E ACoNDTCToNADA EM pACorEs DE 1Kg.
ÀDoÇANTE LÍQUIDO, TIPO SACARINA, PRIMEIRÀ

QUALIDÀDE COM 1OOML.

ÀMIDO DE MI].HO PRIMEIRA CÍ,ASSE,

cÀRÀcrERÍsrrcÀs pRópRrÀs D0 PRoDUTo, sEM

SUJIDÀDES, PÀRÀSlTAS E DETRITOS, EMBÀIAGEM

COM 5009.
AVEIA EM E]-OCOS EMBÀLAGEM COM 2OOg,

CÀIXÀ COM 28 UN]DÀDES.
ÀVEIÀ EM ELOCOS TINO EMBATAGEM COM 5OOG

BATATÀ PALHA EMBAI,AGEM COM 280G.

.KS
,. UND

CX

900
.

5o

200

300

254

1400

2AA

1400.

i]-
150

CX

I UND

UND

UND

10 0'
350

9

10

11

13

14

I5

16

L?

BANANÀDA À BASE DE PO],PÀ DE BANÀNÀ,

ÀÇúcÀR, ÁcÍDo EosEóRrco, EMBALÀGEM 6009.
BEBrDÀ LÁcrEÀ soRo DE rErrE, ÀÇucÀR
PREPÀRADO DE ERUTAS, SABOR E ÀROMA DE

MORÀNGO. EMBALAGEM DE gOOML.

UND

PCT

PCT

PCT

FARDO

BÍSCO]TO SÀLGADO CREA}'í CRÀCKER A BÀSE

DE FARINHÀ DE TRIGO, GORDURÀ VEGETÀL

HIDROGENDÀDÀ, ISENTO DE MOEO E

SUBSTANCIAS NOCIVAS. EMBALÀGEM TIPO 3 EM

I DE 400G.
BlSCOITO SÀLGÀDO INTEGBÀL. À BÀSE

FARINTIA DE TRIGO, ISENTO DE MOEO

SUBSTÀNCIAS NOCIVAS. EMBAIAGEM TIPO 3

1 DE 400G.
BISCO]TO DOCE 1IPO MÀBIÀ, À BASE DE

FÀRINITA DE TRIGO, ISENTO DE MOEO,

EMBÀ!ÀGEI'I T1PO 3 EM 1DE 4OOG.

_ -i_
DE

E

EM

BISCOITO RECHEADO SÀBOR MOBÂNGO

EMBALAGEM DE 60 GRÀMÀS.

BISCO]TO T]PO ROSQUINHA NOS SABORL,S DE

CHOCOI,ATE, BÀUNILHA E COCO, PÀCOTE COM

400G.
cAFÉ Trpo roRBÀDo E MoÍDo roRRÃDo EM

EMBALAGEM à VÁCUO CRÀYOVAC, EMBALAGEM COM

250G, EABDO COM 20 PACOTES.

cÀFÉ SoLUVEL DECAFEINÀDO DE PPEPARO

INSTÀNTÂNEO EM ÁGUÀ OUENTE, ÀCONDICINADO
EM VASILHÀ}ÍE DE VIDRO, EMBÀLAGEM DE 5OG.

CANELA t,M PO. EM EMBALAGEM TNTACTA,

CÀRACTERISTICAS PROPRIÀS UNIDÀDE COM 2O

G CÀDÀ.

i

] PCT

300:

3ôdl'-

'1

UND

19 UND 50.



23

25

Tl FÂS20

TIRAS 527

15UND22

CX

cx24

PCT

UND26

21

CX28
1CX29
30PCT30

300PCT31

30CX32

10CX33

UND 254
34

450UND35

3KG36

2CKG31

600(G
38

50KG39

KG 300
40

FARDO41

50UND42

UND43

UND 25

2AaKG45

2A
46

2UND
41

1000UND
48

300UND
49

44

CALDO DE GAL]NHA À BASE DE TRANGO

DESIDRÂTADO, LIOÊ1LI2ÀD, SÀL, AMlDO DE

],IILHO SEM SU.'IDÀDE, PARASITAS. TIRÀS COM

]24 UNIDADES.
CÀLDO DE CÀRNE A BASE DE CÀRI'IE,
DESIDRÀTÀDO, LlOF]LIZÀD, SAL, AMIDO DE

MÍ],HO SEM SUJIDADE, PARÂS1TÀS. TIRÀS COM

24 UNIDADES.
CATCHUP EMBÀLAGEI4 DE 4OOG ACONDICIONADO
EM SACHE ORIGINÀL.
CHOCOLATE PRETO EM BARRÀ DE ]. QUALTDADE
SÀBOR À}.íÀRGO, EMBALAGEM 1,O5OKg (CAIXA
COM 10 UN I DADES, HARALD.

CHOCOLATE B NCO EM BÀRRA. DE I' OUAL]DÀDE
EMBA],AGEM 1,OsOKG ( CÀIXA COM 10 UNIDÀDES)
HAAÀ],D.

CHOCOLCÀIE EI9 PÔ DE ]. QUÀLIDADE 50S

CÀCAU. EMBAI,ÀGEM 1.050 KG. HÀRA],D.

CEREAL INFÀNTIL. INDICÀDO A PÀRT]R DO 6'
MÊS DE VIDÀ, À BÀSE DE ÀRROZ E AVEIA, RICO
EM VITAM]NAS E MINEBÀÍS, ZERO ADÍÇÃO DE

ÀÇUCAR. PACOTE COM 150G.
CEREAL INTANT]L. IND]CÀDO À PÀRTIR DO 6'
MÊS DE VIDA, A BASE DE ARROZ, RICO EM

VITAMINÀS E MINERÀIS. ZERO ÀDIÇÃO DE

AÇUCAR, PACOTE COM I5OC.
cHÁ SABOR ERVÀ DOCE, CX COM 15 SAOUINHOS.

CHÁ SABOR CAMOMILÀ, CX COM I5 SAOU]NHOS.

coloRÍErco EMBALÀGEM lNTÁcrA,
CÀFÀCTERISTICÀS PROPRlAS, SEM SU.]IDÀDEi
SABOR E ÀROMÀ CARACTERISTICO, PACOTE DE

100G.
coNDTMENTo À BÀsE DE coMrNHo EMBÀLAGEM

INTACTÀ, CARÀCTERISTÍCAS PROPRIÀSI SEM

SUJIDADE, SABOR E AROMÀ CARÀCTERlSTICO.
PÀCOTE DE 1OOG.

CPEI.4F DE LEIIE UHT HOMOGENIZÀDO, CREME COM

AS CARACTERÍSTICÀS PRÓPRTÀS. EMBÀLAGEM DE

200G,
cREMocEMÀ. sr,ÍsalaCÊIq rNTAcrÀ,
CABÀCTERISTICAS PROPRIÀS DO PRODUTO.

ERVT],HA E MILHO VERDE( DUETO) EM CONSERVA,

EMBALAGEM DE 2OOG.

EXTRÀTO DE TOMÀTE À BASE DE TOMATE,

ÀÇUCAR, SAI, TSENTO DE FERMENTÀÇÕES '
EMBALÀGEI'1 DE ]4OG CADÂ.

FÀRÍNHA DE MÀNDIOCA. TORRÂDÀ DE 1'
OUAL]DADE, EI'4BÀLAGEM DE ] KC.

EARINHA DE TR]GO ESPECÍAL COM EERMENTO.

DE 1' QUÀLIDÀDE. EMBÀLÀGEM DE 1«G,

EETJÃO CAR]OCA/MUI,AT]NHO TIPO 1, LIVRE
DE ST]JIDADE, GRÃOS NÀ COR CARÀCTERISTICA
DO PRODUTO. EMBÀI-AGEM DE 1KG.

EETJÁo MÀCASSAR TrPo 1, LIvPE DE

SUJIDÀDE, TÀMANHO E EOTMATO NÀTUB.AÍJ, NA

COR CARÀCTERISTTCO DO PRODUTO. EMBÀLAGEM

DE IKC.
FEIJÁO PRETO TIPO 1, LIVRE DE SUJIDADE,

GRÃOS NA COR CABÀCTERISTÍCA DO PRODUTO,

EMBAÍ,ÀGEM DE 1KG '
FLOCOS DE M]LHO {TIPO FLOCÁO) PPE

COZIDO, EMBALÀGEM COM 5OOG , TARDO COM 30

PACOTES .

GEI,ATINÀ DIET SABORES MORÀNGO,

ERÀMBOESÀ, TÜTI.ERUTI E UVA. EMBALÀGEM

COM 85G.
selafrNe vEGETA!. DrvERSos sÀBoRES,
EMBA],AGEM COM 85G.
CO1ÀBÀDA A BAST DE POLPA DE GOIÀBA,

ÀÇucAR, ÁcrDo FosEÔRÍco.. EMBÀLÀGEM 600G

GOMÀ DE TAPIOCÀ DE PRIMEIRÀ QUALIDADE ,

r'ÍNA. BRANCÀ, L]VRÉ DE PARASITA.

EMBALAGEM DE 1 KG.

r.stis coNorrüsloo EMBÀLAGEM INTACTÀ, coM

CARÀCTÉRISTICÀS PROPRIAS PRESERVADAS.

cArxÀ coM 395G.
IEITE EM PO ZERO TÀCTOSE EMBÀLAGEM DE

300c.
LErrE Éú- pó TNTEGRÀL coMPosrÇÃo
NUTRTC]oNAL coú 269, No MlNrMo, DE GoRDURA

E pRorEÍNÀs. EMBÀLAGEM DE 200G.,.,. . 

--
' LÉrrs eM Po DESNATÀDo EMBÀI,ÀGEM DE 200G'

350

I

I

l5

3a

3C

100



52

50 I],EITE EM PO ZERO LÀCTOSE FORTIEICADO COM
]EERRO , ZINCO E VITÀMINÀS A, C E D,
ENSENCÍA]S PARÀ NUTRÍÇÃO DE CRIÀNÇAS.
EMBALAGEM COM 380G.

ÚND 200

51 ElTE ]NTEGRÀL INSTÀNTANEO ENRIOUECIDO
EERRO E VITÀMINAS À, C e D ( SIMILÀR

NINHO) . EMBALAGEM D 4OOG.

UND 50

LEITE DE COCO. PRODUTO OBTIDO DO IEITE DE

COCO PÀUSTERIZÀDO E HOMOGENIZÀDO. GARRÀFA

coM 200ML.

GARRÀ!'À 5C

53 LE]TE DE SO.]A EM PO EMBALAGEM DE 4 OOG. 'JIiD 2CC

54 MÀCARRÃO F
.5OOG FARDO

INO TIPO ESPAGUETE. PACOTE DE

COM 20 PÀCOTES

EÀRDO 80

55 l,IÀCARRÃO
EÀRDO COM

TÍPO NINITO
20 ÍJNIDÀDES.

PÀCOTE COM 5OOG. FÀRDO 2A

56 I,ÍAIONESE EMBALAGEM ÀPROXII.'ÀDÀ DE 2OOG. UND 200

NA COM SAI DE 5OOG Ô POTE.
DÍC]ONÀDÀ EM EMBALAGEM ORIGINÀL

ÀBR]CÀNTE.

POTES 400

100MARGARINÀ COM SAI, DE 5KG O POTE.
ACOND]CIONADÀ EM EMBALAGEM ORIGINAL DC

FABRICÀNTE.

POTES

59 MILHO PABÀ
CARACTERIST
NATURAÍS. P

MUNGUZÀ TIPO 1 NÀ COR
E TAMÀNHOSICA, EOFJ'IATOS

ÀCOTE DÊ 5OOG.

PCT 80

PÀRÀ PIPOCÀ PRIMEIRÀ OUAL]DADE ,
PO 1. EMBALAGEM DE 5OOG.

UND 100

61 S TURÀ PARÀ MINGÀU (

DE 230G.
TIPO NESTON). UND 300

62 ILÀGEM DE ARROZ EMBALÀGEM DE 230G, UND 2A

€3 ILAGEM DE MILHO EMBÀIAGEM DE 23OG UND 2a

64 ILAGEM DE ARROZ E ÀVEIA E}.lBALAGEM

30G.

UND 20

65 LAGEM MU].TICEREÀÍS E}..íBALÀGEM DE 23OG ÜND 2A

66 DE SOJA PRODUTO DERIVÀDO DE

ÍvEI, E REFINÀDO gOOML. CAIXA COM 2

]DÀDES.

CX 4C

e'1 PABÀ CACHORRO OUENTE PRODUTO TRESCO.

COM 10 UNIDÀDES.

PCT 500

68 DE FORMA PRODUTO ERESCO E EÀTÍADO' PCT 200

69 PA DE GÊÀVIOIÀ EMBALÀGEM 1 KG,

lOOg NATUNÂL.

KG 2AA

KG 2C0'74 ÀDE EMBÀLÀGEM 1KG,

OOt NÀTUBÀL.
KG 200l1 ÀDE MANGÀBA EMBAI,AGEM 1 KG,

lOOg NÀTUFÂl.
iiG 2Al'72 DE ABACÀXI COM

KG CONGEI,ADAS 1OO* NATURAÍ,
'73 PA DE ACEROI,À EMBALAGEM 1 KG,

].OOt NÀTUBÀL.

KG 240

14 PA DE GO]ABÀ EMBAI,ÀGEM 1KG, CONGELA

OOT NÀTURÀL.

íG 2AA

KG 20075 ÍNÀ DE SOJA PROT TEXTUREZ

SOJÀ. ÊMBÀLAGEI.I DE ]KG.
UND 10016 JO RÀLADO TIPO P

10 0G

ERIGEBÀNTE O2 Í,ITROS, SÀBORES COLÀ,

JÀDÀ, GUÀRÀNÁ, EMBA!ÀGEM PET DE

TTROS.

UND 700

78 E EMBÀLAGEM PET 25OM]- SÀBORE

ÀDOS .

'19 IODADO RE!'INADO. EMBALAGEM COM 1KG.

UND 500

KG 180
UND 600

600

80 INHÀ EM CONSERVÀ ÀO OLEO COME S

INHÀ EM CONSERVÀAO COMEST VEL
DE TOMÀTÉ. EMBÀLAGEI{ 125 G

UND

82 UCO CONCENTRÀDÔ SABOR CAJU,
500 ML.

ÜND 400

83 CONCENTRÀDO SABOR GOIÀBÀ.
ML.

UND 400

84 INAGRE DE EMBALAGEM DE sOOML. UND 350

85 INGUI CÀLABRESÀ KG 300

86 INGUIÇA TOSCÀNA DE FRÀNGO KC 200

B1 BOVINÀ COM OSSO (ÀCEM) EMBÀLAGEM

88 BOVINA SEM OSSO EMBAIAGEM E V UO

(G 1200

800

89 DA BOVINÀ CONGELÀDA KG 800

9a DE CITARQUE PONTÀ DE ÀGULHÀ BOVINÀ XC 500

91 E SOBRECOXA DE ERANGO KG r000
KG 4000

51

38

60

11

81

92 GO INTEIRO CONGELADO



93 EÍGADO BÔVINO CONGELÀDO KG 300

94 EILÉ DE PEÍTO DE FBANGO KG 600

95 EILÉ DE PEIXE MELUZÀ KG 250

96 'PEIXE EM POSTA CONGEI,ÀDO XG 200

:BRÀÇO BÔVINO91 KG 300

98 oro BOVINO (G 300

99 ]4ORTADELA DE ERANGO PACOTE DE3 5KG UND 100

100 iOVOS, BÀNDEJA COM 30 UNIDÀDES BANDEJÀ 30c
101 SAI,SICHÀ MISTÀ KG 300

IA2 PRESUNTO DE ERÀNGO KG 100

103 TOUC]NHO DE BACÔN CONGELÀDO PAC. DE IOOG. PCT 30

104 PAIO PCT 4OOG PCT 30

105 OUEÍJO MUSSÀREI,À (C 100

106 QUEIJO TIPO COALHO KG 100

VALOR TOTAL DA PROPOSI|A - RS

PRAZO - Item 5.0:
PAGAMENTO - Item 18.0:
VALIDADE DÀ PROPOSTA - IIEM 8.0!

CNPJ

de de

ResponsávêI



EOLHA 01,/ O 2

ESTÀDO DÀ PÀRÀIEÀ
PREFEITURÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÂO PER}íÀNEMTE DE LICITÀÇÀO

ÀNEXO II - PREGÂO PRESENCIÀT NO OOOIT /2022

MODELOS DB DECLÀRÂÇÕES

REE.: PREGÂO PRESENCIAL N" OAAT? /2022
PREEEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CN PJ

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Àrt. ?o, Inciso XxxIIÍ, da CF - Art' 2'7, Íncí6o
v, da Lei 8-666/93.

O proponente acimâ qualificado, sob penas da Lei e en acatamento ao dispo§to no art' 7o inciso
xxirri au constituição Êedera1, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara nâo possuir em seu

quadlo de pessoal, funcionários mênores de dezoito anos em trabalho notulno, pêrigoso ou

insalubre e nem menores de dezesseis anos/ eln quâ1quer trabalho; podendo existir meltore§, a

partir de quatorzê anos, na condiçáo de âprendiz na forma da legislaÇáo vj'gente'

3.0 - DECLÀRÀÇÁO de §ubmeter-se a todas as cláusulas e condiçÕes do correspondentê instlumento
convocatófio.

O ploponênte acima qual-ificado dêclara ter conhêcimênto e

reJpectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições
acêitar todas âs cláusulas do
nele estipuladas,

Local e Data.

OBSERVAÇÃO:
ÀS DECLARAÇÔÊS DEVERÃO SÉR ELABORÀDA§ EM PAPEL TIMBRÃDO DO LICTTANTE, OUANDO EOR O CASO.

2.0 - DECLÀRÂCÃO de superveniência de fato impêdj-tivô no que diz respêj-to a palticipação na

licitação.

conformê exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2o, o ploponentê acima qualificado, declara
não haver, até a presente data, fato ünpêditivo no que diz respeito à habilitação/participaÇão
na presente licitaÇão, não se encontrando em concordata ou êstado falinental. estando cientê da

obriqatoriedade de informar ocorrências postêrj-oles. RessaIta, ainda. nâo estar sofrendo
penaiidade de decfaraçáo de idoneidade no fuúito da administraÇão Eêdera1. Estadual, Municlpal
;u do Distrito Federal-, arcando civil e crimlnalmente pela presente afirmaÇão'

NOME,/AS S INATURA/ CÀRGO

Representante legal do proponentê.



FAUte A2 /02
REF.: PREGÃO PRESENCIAL N" OOOT'7 /2022
PREFEITÚRÀ MUNTCIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE:
CNPJ:

4.0

Local ê Datâ '

DECÍ,ARÀÇÀo de elaborâÇáo independentê de prôpostâ.

(identificaÇáo completa do rêpresentantê do ficitantê), como rêpresentante devidamentê
constituído dê (identificação complêta do licitante ou do consórcio) r doravante dênominado
(licitante/consólcio), para fins do disposto no item 7.5.1. do Edita1 do Pregão Presência1 no

oool-'l /2022, declara, sob as penas da 1ei, êm êspecial o aÍL. 299 do Código Penal Brasileiro,
que i

a) a proposta aplesentada para participar do Plegâo Presenciaf n" O0O1'7 /2022 foi êIâborada de

maneita independentê pelo licitante, ê o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em Palte,
dlxeta o indiretamente, informado, discutido ou lecebido de qualquer outro participânte potenclal
ou de fato do Pregâo Presencial n" 00077 /2022, por gualquê! neio ou por qualquêr pessoa;

b) a intenÇáo de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Plêsêncial n"
OOOI7 /2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro parlicipante potênciaI ou

de fato do Pregão PresenciaL n" oool't /2022, por qualquer meio ou Por qualquer pêssoa;

c) que não tentou, por qualquer mêio ou por qualquêI pessoa. inffuil na decisão de quâlquer
outro participante potencial ou dê fato do Preqão Presenciaf \Ó 00017/2022 quanto a participar
ou não dâ referida licitação,

pala participar do Pregâo Presencial 1" 00A77 /2022
indirêtamentê, comunicado ou discutido com qualquêr
Pregão Presencial n' 0001-'7 /2022 antes da adjudicaÇáo

d) que o conteúdo da proposta apresentada
não será, no todo ou em parte, direta ou
outro paiticipante potenclal ou de fato do
do objero da referida licitaÇâo;

e)queoconteúdodapropostaaplesentadâparaparticipaçãodoPregáoPIesencia1rl"00ol'.1/2022
nâo foi, no todo ou em partê, dirêta ou indiretamente, discutido ou lêcebido de qualquel
integrante dâ Prefeitura Munlcipal de l4ogeilo antês da abêttula oficial das plopostasi ê

f) que êstá plenamentê ciente do teor e da extensão destâ declalação e que detém plenos poderês

e informaÇôes para f i rmá- Ia.

NÔME /ASS INATIRÀ/CÀRGO
Replesentante 1egal do Proponente

OBSÉRVÀÇÃO:
AS DECI,ARÀÇÔES DEVERÃO SER ELÀBORÀDAS EM PAPEI, TIMBRÀDO DO LICITANTE, QUÀNDO EOR O CASO.



ESTÀDO DÀ
PREEEITURÀ MUNICÍPÀI DE MOGEÍRO

COMISSÀO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÀO

ÀNEXO ITI - PREGÃO PRESENCIÀL Nô OOOL? /2022

MODELOS DÀ DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO

REP.I PREGÁO PRESENCIÀL N" OOOIT /2A22
PREEEITURÀ MUNICTPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLÀRAÇÃo DE RIGUIÀRrDÀDE pala habilitaÇão previsto no À!t' 4ó, Ínciso vII' da Lei
t0 .520 /02 .

o proponente âcima gualificado, dêc1ara, em conformidadê com o disposto no Àrt' {Ô' rnciso vII'
da'Lei 10.520/02, que está apto a crmprir plenanente todos os requisitos de habllitaÇáo exigidos
no respectivo instrumento convocatório que reqe o certêmê acima indicado'

Local e Data.

NOME /AS S INÀTURA,/CARGO
Representante lêga1 do proponênte.

OBSERVAÇÃO:
a óecrAlÀçao DEVERÁ sER EIÀBoRADÀ EM PAPEL TIMBRÀDo Do LrcrrANTE' ouANDo EoR o cÀso'
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ÀlrExo rv - pnpoÃo pREsENcÍÀrJ N" oooll /2022

MÍNUTA DO CONTRÀTO

pnrcÃo pEssNcr Ar. No ooo!7 /2022
PROCESSO ADMINIS?RÀTIVO N" PP AAAI] /2022

CoNtRÀTO Nor ..../...-CPL

ESTÀDO DÀ BÀ
PREEEIEUBÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO

covrssÀo PERMÀNENTE ne r,rcrreçÀo

MOGEIRO E
TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CELEBRÀM À PRIFEITURÀ MUNICIPAL DE

, PARÀ EORNECIMENTO CONEORME DISCRIM]NADO NESTE

PêL
Pre
rep
dom
Car

INSTRUMENTO NA EORMÀ ÀBAIXO

o presente instrumênto de contrato, de um fado Prefeitura Municipal de Mogeiro - Av'
sláente .loão Pessoa. 47 - centro - Mogeiro - PB, CNPJ n" 08'866'501/0001-61, nêste ato
lesentada pelo Plefeito Antonio José Eêrreira. Blasilei!o, soltêilo, EmPrêsario, lêsidêntê e

iciliado nà Sitio pintado de Cina, 138 - Àrea Rural - Moge.iro - PB, CPF n' 840.199,644-91,
têira dê Identidade n. 3360118 SSPPA, dolavante simplêsmentê CoNTRÀTÀNTE, e do outro lado

. ', CNPJ n"

, dolavante simplesmente CoNTRÀTÀDo,

, neste ato representado
por
CPF
as

rêsidentê e doniciliado flê .".,
Carteira dê Identi.dade n decidir

condiçÕ
segulntes i

cúusur,a pRrlrErn,a - Dos ruNDÀüEltros :

Este contrato decorre da IicitaÇáo modalidade Pregão Presencial ^" 000L'l /2022, processada nos

têrmôs da Lej- rederal n. 10.520, de 1? dê Julho de 2002 e subsidiarlamente a Lei !'ederal rl"
8.666, de 21 de .]unho de 1993; Lêi Conplementar no 123, de 14 de Dêze[üro de 2006; Decleto
uunicipal n. 016, de 10 de NovêÍülo de 2OO6; e 1êqislaÇáo pertinênte, consideradas as a1têraÇões
postêriores das referidas normas.

am
espartes contratantes assioar o presente contrato. o gual se rege!á pelâs c1áusulas e

CÍ,ÁUSUÍ.À SEGT'NDÀ - DO OBJETO:
o plesente contrato têm por objeto: coNTRÀTAÇÃo DE BMPRESA PÀRÀ

ALJMENTÍCIOS PARÀ ATENDER A DEMÀNDA DÀS DIVERSÀS SECRETARÍAS DESTE

crÁusuÍ,À tERcErRÀ - Do vÀr,oR E PREqos:
o vâfor totaf destê contrato, a base do preço proposto, é dê RS

O FORNECIMENTO DE GÊNEROS

MUNICI P1O.

O fornecimênto dêvêrá sêr exêcutado rigorosamente de acordo com as condiÇões expressas nestê
instrumento, proposta apresêntada, espêcificaÇões técnicas correspondentês ' processo de

Iic.itaçâo modal.idade Pregão Presêncial n' 00017,/2022 e instruÇóês do contratantê, documentos

""""" 
qrr" fican fazendo partes integrante§ do presente contrato/ independente de transcriÇão; e

será realizado na forma parcelada.

crÁusu.À QUARTÀ - DO REÀin SrÀÀ{ENlo EM SENIÍDO ESTRTIO:
os prêÇos contralados sáo fixos ê irreajustávêis no prazo de r'm ano'
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do ConLratado, os preços pode!ão

sofrer realuste após à interreqno de um ano, na mesna proporÇão da variação vêrificadâ no IPçA-

IBGE acumulado, tomaOdô Sê por base O mês de apresentaÇão da Iespêctiva ploposta' êxclusivamentê
para as obrigaÇõês iniciadas e conctuldas após a ocorrência da anualidade'
i.tos .e"1r:stei subsequêntes âo primêiro, o interregno mínimo de um ano sêrá contado a pâttir dos

efeitos financeiros do ú1timo reajuste.
No caso de atraso ou náo divulgaÇã; do indlce de reâjustamênto, o contratante pagará aô contlatado
a importância calcul-ada pê1a última variaÇão conhecida, liquidando a difêrenÇa correspoodentê
iao ioqo seja divulgado o ir.rdi"" definitivo, Eica o Contratado obrigado a apresentar mêmória de

cá1culã refàrente ao reajustamento dê prêços do valor renanêscente, sempre quê estê ocorrer.
Nas afêriÇôes finaisi o indice utili.zado para lêaju§te será, obrigatoriamentê, o dêfinitivo.
caso o índice estabelêcido para !êajustamênto venha a ser extinto ou dê qualqllêr forma náo possa

mais ser utilizado, 5êrá adotado, êm substituiçáo, o que viel a ser dêterminâdo pela legislação
entáo em vigor.
lla ausência' de previsâo 1ega1 quanto ao índice substituto, âs paltês elegerão novo indice
oficiaf, pa!a reajustâmênto do preÇo do valor rêmanescente, por meio dê termo aditivÔ'
O reaiustê podêrá ser realizado por apostilamento'



cúUsu.À QUINTÀ - DA DoTÀçÀO:
Às dêspesas correrão por conta da seguj,nte dotação, constante do orÇanento vigentê:
Rêcursos Próprios do Municipio de Mogrêiro: LEI MUNIClPÀL 358/202L 02,020-SEC,DE ADMINISTRÀCÀO E

PLANEJAMENTO O2.O3O-SEC.DE EDUCÀCAO, CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO O2.O4O_SEC. MUNICIPÀI DE SÀUDE

/ FMS 02.O5O-SEC.DE ACAO SOCIÀL / EMÀS O2.O6O-SE.DE lND.COM.COMPRÀS E TRÀNSPORTES O2.O7O.
SEC.AGRIC,,MEIO ÀMBIENTE, PDSCÀ E PECU 02.OBO_SEC.DE INDUST. COMERCIO D INTRÀ ESTRUTURÀ 02.140-
SECRETARIA DE FINÀNCÀS 3.3.90.30.00.00 MATERÍAL DE CONSUMO

CLÀUSUI.À SEXÍÀ - DO PÀGN{ENEO:
O pagamento será efetuado mêd.iante processo regular
adotados pelo Côntlatante, da seguinte maneira: Para
do periodo de adimplenento.

em observância às normas e procedimêntos
ocor!êr oo prazo de trinta dias, contadôs

cúusulÂ sÉTrr,íÀ - Do pRÀzo E DÀ vrcÊNc!À:
O prazo rnáximo de entrega do objeto ora contratado,
hipóteses prêvistas no Àrt. 57, § 1o, da Lef 8.666/93,
da emissâo do Pedido de Compra:
a - Entreqa i Imediata.
À vigência do presente côntrato será detêrminada: até
considerada da data de sua assinatura.

CIÁUST,Là DÉCIMÀ PRIMEIRÀ - DO RECEBIMEIÍTO:
Executado o presente contrato e obselvadas,
os procedimentos e prazos para receber o

caso, às disposiÇôes dos Arts. '73 a 16, da

que admite prorrogaçâo nas condições e

está abaixo iodicâdo ê será consider:âdo

o final do exercicio flnanceiro de 2Q22,

cuíusu,,À oÍÍÀvÀ - DÀs oBRrGÀÇõES DO CONrRÀTÀNTE:
a - Efetuar o pagamênto !e1at-ivo ao fornecimênto efetivamente realizado, de acordo com as

respêctivas c1áusufas do prêsênte contrato;
b - proporcionar ao Contratado todos os mej-os necêssários para o fj-e1 fornecimênto contratado;
c - Notificar o Contratado sobrê qualquer irrêgularj.dade encontrada quanto à qualidade dê produto
fornecido, exercendo a mais ampla e complêta fiscalização, o que nâo exime o Contratado de suas
responsabilidade§ conEratua is e legais;
d - Desi.gnar representantes com atribuiÇões de Gestor e Elscal de§te contxato, nos têrmos da

norinâ vigente, êspecj.almente pa!a acompanhar ê fiscalizar a sua exêcuÇáo, respêctivamênte,
permitida a contratação de terceiros para ass-istência ê subsidio de infomaÇões pertinentes a

essas atribuiÇôes.

cIJíUsuIÀ NONÀ . DÀS OBRTGÀçôES DO CONTR.ATÀDO:

a - Executat dêvidamentê o fornecimênto descrito na C-táusufa correspondente do presente contlâto,
dentro dos mêlhores parâmetros de qualidadê estabelêcidos pala o ramo de atividade rêlacionada
ao objeto contlatual, coÍn observância aos prazos estipulados;
b - nàsponsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇÕes concernentês à legislaÇão fisca], civil,
tributá;ia ê trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, â qualquêr
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execuÇáo do objeto contratado;
c - Mantêr preposto capacitado e idônêo, aceito pelo Côntratante, quando da execução do contrato,
que o represente integrafmente em todos os seus atos;
á - permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e

esclârecimen!os soliciEados ;
ê - Será responsávêl pelos danos causados dirêtamente êo Contratante ou a teÍceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato, não êxcluindo ou reduzi-ndo essa raesponsabilidade
a fiscalização ou o acompanhamento pêIo órgáo intere§sado;
f - Não ceder, transfêrir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objêto deste instnmento, sem

o conhecimênto e â devida autorizaçâo êxpressa do contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibl]idade com as obrigaÇÕes assumidas,
fodas as condições de habilj-tação e qualificaÇão êxigidas no respectivo procêsso licitatório,
apresentando ao Contratante os docrmentos necessários, sempre quê solicitado'

cúusulÂ DÉcD'rÀ - DÀ ÀrrERÀÇÁo E REscrsÂo:
Este contrato poderá ser altêrado com a dêvida justificativa, unilâteralmente pelo Contrâtante
ou por acordo entte as partes, nos casos p!êvistos no Art, 65 e será rescindido, dê pfeno
di!;ito, conforme o disposto nos Àrts. '7'7, '78 e ?9, todos da Lei. 8.666,/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condlçôes contlatuais, os âcréscimos ou

supxessôês que se fizetem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1'da Lei
8.666/93, Nênhum acréscimo ou supressão podêrá êxcêder o timite estabelecido, salvo as suprêssões
rêsultantes de acoldo celêbrado entre os contratantês.

as condições de adimplemento das obrigaçÓes pactuadas,
seu objeto pelo Contratante obedeceráo, conforme o
Lei 8 . 666l93.

clÁus(,I.À DÉCIUA SEGUNDÀ . DÀS PENÀIIDÀDES:
À rêcusa injusta em dêixar dê cumprir as obrigações assumidas e preceitos lêgais, §ujeitará o

contr:atado, garantida a prévia defesa, às seguj-otes penalidades prevlstas nos Àrts' 86 e 87, da

Lêi g.666193: a - adveltência; b - multa dê mora de O,58 (zêro vírgu]a cinco por cento) aplicada
sobre o valor do contrato por dia de atraso na êntrega, no inicio ou na exêcuÇão do obieto Ôra

contiâtado; c - multa dê 1Ot (dez por cênto) sobre o valor contrêtado pela inexecuÇão total ou

parcial do contrato; d - s imultaneamentê, qualquer das penalidadês cablveis fundamentadas na

Lei 8.666193 e na Lei 1A.520/A2.



Se o valo! da mufta ou indenização devida não for recolhido no prâzo de 15 dias após a comunicaÇáo
ao Contratado, será automaticamente dêscontado da primêira parcela do pagamento a que o

contratado vier a fazer jusi acrescido de juros noratórios de 1t (urn por cento) ao nês, ou.
quando for o caso, cobtado judicialnente.

CIJ{UST'LÀ DÉCD'IA ÍERCETRÀ - DÀ COMPENSÀçÃO FINÀNCEIRÀ:
Nos casos de eventuais atrasos de paganento nos termos destê instrumentor ê desde que o Contratado
não tênha concorrj-do de alguma foma para o atraso, será admltida a compensaÇão financeira,
devida dêsde a data limite fixada para o pagÍamento até a data correspondentê âo êfetivo Pêgamênto
da parcela. Os êncargos Ínotatôrios devj"dos em razáo do atraso Do paqamento serão calculados com

utilizaÇão da seguinte fórmu.l-a: EM = N x VP x I, onde: EM = êncargos moratólios; N: númerio dê
dias êntle a data prevista para o pagamênto e a do efêtivo pagamento; vP = valor da parcela a
sêr paga; e Í = índice de compensação financeira, assim apurado: 1= (TX + 100) + 365, sendo Tx

= pêrcêntua1 do IPCA-IBGE acumulado nos úttimos doze mêsês ou, na aua fa1ta, um novo índ.ice
âdotado pelo coverno Fedêra1 que o substitua. Na hipótese do referido Índicê êstabeLecido para
a conpeosaÇão financeira venha a ser extinto ou dê qualquer. forma não possa mais ser utilizado,
será adotâdo, em substituiÇão, o quê vier â ser determj.nêdo Pela 1ê9is1aÇão entáo em vigor,

CIÁUSU1À DÉCIIA QUÀRTÀ - DO TORO:
para dirimir as questôes decorrentes dêste contlato, as pârtês elegêm o foro dã Comârca de
Itabaiana.

E, por esta!êm de plêno acoldo, foi lavrado o

assinado pelas pa!tês e por duas testenunha§.

\, TÊSTEMUNIIÀS

presentê contrato êm 02(duas) via§, qua l- vaa

Mogej-ro - PB,

PELO CONTRÀTANTE

de dê

PELO CONTRÀTADO


