
ESEÀDO DÀ
PREFEITOR;À MUNICIPÀT DE MOGEIRO

COMISSÃO PER},ANiÍE}flTE DE I,ICITÀçÀO

EDITAÍ. Licitação
PROCESSO ÀDMINISERATIVO NO PP OOO29/2022

r,rcrreçÀo N" . ooo29/2022
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

T]PO: MENOR PREÇO

Órgão Realizador do Certame:
PRETEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

AV. pRESTDENTE JoÃo PEssoA, 47 - cENTRo - MoGErRo - PB'

CEp: 58375-000 - E-mai1: l-icitacaomogeiroGuol.com.brlcompras.cotacoesGoutlook'com - Tel': (83)

32 661033.

Observação:
C€rtâm€ restrito à participação de Microenpresas,
termos da legislação vigente.

Emprôsa8 de Pegueno Port€ € Equiparados, nos

o órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.866.501/0001-67, doravante

denoainado simplesmônte oRc, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que

fará realizar através do pregoeiro oficial issessorado por sua Equipe de Apoi-o, as 08:30 horas

do dia 09 de Agosto de 2022 no endereço acima indicado, licitação na modalidade Pregão

presencial no ooo2g/2022, tipo menor preço, e o fornecimento realizado na forma parcelada;

tudo de acordo eon este instrumento " "^ 
àbt"tvância a Lei Federal no 10,520, de 17 de Julho

d,e 2OO2 e subsidiariamente a Lej. Federar no 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar no

123, de t4 de Dezerbro de 2006; Decreto Municipal no 016, de 10 de Novembro de 2006; e

legislaÇão pertinente, consideradas as alteraÇões posteriores das referídas normasi conforme

os critérios e procedimentos a segul-r definidos, objetivando obter a melhor proposta para:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O EORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DO CONTRATANTE TIPO SELT-

SERVICE NO MUNICIPIO DE MOGEIRO.

2.O.DO I,OCÀT E DÀTA E DA IMPUGNAÇÀO DO EDITÀI'

2 . 1. Os envelopes contendo a documentação re1 proposta de preços e a habilitação para
.gu". uo Pregoeiro até as 10:30 horas do

ativa à

execução do objeto desta licitação, deverão ser entr
dia 05 de Ago sto de 2022, no endereço cons tante do P reâmbulo deste instrumento' Neste mesmo

1oca1, data e horário será realizada a sessão pública para abertura dos referldos envelopes

1' 0 'Do oBi'ETo 
^â nraean.i-a r i r Ão DE EMPRESA PARA o EoRNECTMENTo DE1.1.Constitui objeto da presente Iicitação: CoNTRATAÇ'

REEEIÇÕES NA SEDE DO CONTRATANTE TIPO SELF-SERVICE NO MUNICTP]O DE MOGEIRO,

l.2.Asespecificaçõesdoobietooralicitado,encontram-sedevidamentedetalhadasno
correspondente Termo de Referência - Anexo I deste Instrumento '

1.3.A contrataÇão acima descrita, que será processada nos termos deste instlumento convocatório'

especificaÇões técnicas e informaçÕes complementares que o acompanham' quando for o caso'

justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda específica -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REEEIÇÔES NA SEDE DO CONTRÀTANTE TIPO SEÍ'F-SERVICE

No MuNrcrpro DE MoGErRo -, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medj'da de

interesse público; e ainda, pela neces"idua" de desenvolvimento de ações continuadas para a

promoçáo de atividades pertlnàntes, visando à maximízação dos recursos em relaÇão aos objetivos

programados, observadas as dj-retri-zes e metas definidas nas ferramentas de planejamento

aprovadas.

2 ,2 . Informaçõ es ou escfarecimentos sobre esta Iicitação,
de expediente das 08:00
licitacaomogeiroGuol . com. br/ comp ras . cotacoes Goutlook. com

2,3.Qua1quer Pessoa cidadão ou ficitante - poderá soli cítar esclarecimentos, providências ou

impugnar o ato convo catório deste certame, se manifestada por escrito e dirlgida ao Pregoeiro,

até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebj'me nto das propostas

2.4.Caberâ ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores respons áveis pela elaboração deste ato

convocatório e seus anexosf decidir sobre a Petição no Prazo de até 24 (vinte e quatro) horas,

considerado da data em que foi devidamente recebido o pedido'

serão prestados nos horários normais
1-2: O0 horas ' E-mail:

2.5.4 respectiva petiÇão será apresen
2.5,l.Protocolj-zando o ori-gi-na1, nos

seguinte endereço: Av' Presidente Joã

3.O.DOS Er.EÀ{ENtrOS PÀRÀ r.rcrÍÀÇÃo

tada da seguinte forma
horários de exPediente acima indicados, exclusivamente no

o Pessoa, 47 Centro - Mogeiro PB.



3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
aa

.Aos participantes, serão fornecidos os seguintes elementos:

.1.ANEXO Í - TERMO DE REEERÊNC]A - ESPECIFICAÇÕES;

.2.ANEXO II - MODELOS DE DECLARAÇÕES;

.3.ANEXO III - MODELO DE DECLARÀÇÃO DE REGULARIDADE _ HABILITAÇÃO'

.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO,

.A obtenção do Edita1 poderá ser feita da seguinte forma:

.1.Junto ao Pregoeiro: gratuitamente,' e

, 2 . Pelos sites : www.rnogeiro . pb. gov. br/licltacoes; wwr,. tce . pb. gov ' br '

4.O.DO SUPOREE LEGÀI,
4.1.Esta licitação reger-se-á pela Lei Eederal no 10.520, de 1'7 de Julho de 2002 e

subsidiarlamente a Lei Federal no 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar no 723, de 14

de Dezembro de 2006; Decreto Munj-cipal no 016, de 10 de Novembro de 2006; e legislação pertinente,
consideradas as al-terações posteriores das referidas normasi que ficam fazendo Partes integrantes
deste instrumento, independente de transcriÇão.

s.O.DO PR;AZO E DOIàÇÂO
5.1.O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as

necessidades do ORC, e que admite prorrogaÇão nos casos prevj-stos pela Lei 8'666/93, está abaixo
indicado e será considerado a partir da emissão do Pedido de compra:

Entrega: Imediata.
5.2.O fornecimento será executado de acordo com as especifi-caçÕes definidas no correspondente
Termo de Referência1, anexo a este instrumento. Na hipótese do referido termo não estabelecer o

local para a entrega, observada a demanda e oportunidade, essa será feita na sede do oRC ou em

uma das unidades aáministrativas, por efe lndicada, que compõe a sua estrutura operacional.
5.3.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do exercício
financeiro de 2022, considerado da data de sua assinatura'
5.4.As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte dotação:

Recursos eróprios do Municipio de Mogeiro: LEr MUNTCTPAL 340/2020 02.010 GABTNETE Do PREEETTo

02.o2o sEc DE ADMTNTSTRAÇÃo-s pLaNeJAMENTo 02.030 sEC DE EDUCAÇÃo, CULTURA, ESP, LAZER E TURrsMo

O2.O4O SEC MUNICIPAL DE SAUDE O2,O5O SEC. DE ACAO SOCIAL F14AS 02'060 SEC DE IND' COM' COMPR'AS E

TRANSPORTES 02.070 sEC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU 02.080 sEC. DE INDUST' COMERCIO E INFRA

ESTRUTURA 02.:.4O SECRETARIA DE EINANCAS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3'3'90'39'OO OUTROS

SERV. DE TERC. PESSOA JURIDTCA

6.0.DÀS CO!{DIÇõES DE PàREICIPÀçÀO
6.1.os proponentes que desejarem participar deste certame deverão entregar ao Pregoeiro dois

envelopes fechados j,ndicando, respectivamente, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO, devidamente

identificados, acompanhados da respectiva declaração de curnprimento dos requisitos de

habilitação, nos termos definidos neste instrumento convocatório.
6,2.4 participação neste certame é restrita às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e

Equiparados, nos termos da legislação vigente'
6.3.Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar' empresas

estrangeiras que não funcionem no pais, nem aqueles que tenham sldo declarados inidÔneos para

licitar ou contratar com a Administração Púb1ica ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão

do direito de licitar e contratar com o ORC '
6,4.os lici-tantes lue desejarem enviar seus envelopes Proposta de Preços e Documentação via
postal - com eviso àe Recebimento AR -, deverão remetê-fos em tempo hábi1 ao endereÇo constante

do preâmbufo deste instrumento, aos cuidados do Pregoeiro - Flaviano clebson Araújo' Não sendo

rigorosamente observadas as exigências deste item, os respectivos enveloPes não serão aceitos e

o licitante, portanto, desconsiderado para efeito de participaÇão no certame'

6.5,Quando observada a ocorrência da Lntrega apenas dos envelopes junto ao Pregoeiro' sem a

permanência de representante credenciado nu-.""puctiva sessão pública, ficará subentendido que

ã tlcitante abdlcou da fase de lances verbais '
6.6.É vedada à participaÇão em consórcio'

7.0.DÀ REPRESENTAÇiO E DO CREDENCIÀMENTO

7.1.O licitante deverá se apresentar/ para credenciamento junto ao Pregoeiro, quando for o caso'

através de um representante, com os documentos que o credenciam a participar deste procedimento

licitatório, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances verbais ' cada licltante
credenclará apenas um representante que será o único. adrnitido a intervir nas fases do certame

na forma prevista neste instrumento, podendo ser substituído poster'iormente por outro devidamente

credenciado
1 .2.Para o creden ciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos

7.2.1.Tratando-se do representante l-eg al: o instrumento constitutivo da ernpr esa na forma da Lei.

quando for o caso, devidamente registr ado no Órgão competente, no qual- estejam expressos seus

poderes Pa ra exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de ta1 investidura;
7 ,2 .2.Tratando-se de procurador: a procuraÇão por instrumento púbIico ou particular da qual

cons tem os necessários poderes para formular ve rbalmente lances, negociar preÇos, firmar
declarações, desistir ou apresentar as razões de recurso e praticar todos os demais atos

pertinentes ao certame; acompanhada do corresponden te instrumento de constituição da empresa,

quando for o caso, que comProve os Podere s do mandante Para a outorga. Na hipótese de procuração

seja Particul-ar deverá ser reconhêcida a fima em cartório do respectivo signatário'
'7 .2,3.O representan
que contenha foto.

cial

\ü

telegal-eoProcurado r deverão identificar-se apresentando documento

^/



7.3.Estes documentos deverão ser entregues ao Pregoeiro - antes do iníclo da sessão púbIica -
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoej-ro
ou membro da Equipe de Apoio.
7,4 .A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de qualquer dos documentos de
credenciamento impedirá a partlcj-pação ativa do representante do licltante no presente certame.
Esta ocorrência não j-nabil-itará sumariamente o concorrente, apenas perderá o direito a

manifestar-se nas correspondentes fases do processo licitatório, Para tanto, o Pregoej-ro receberá
regularmente do referido concorrente seus enveJ-opes, declarações e outros el-ementos necessários
à particj-paÇão no certame, desde que apresentados na forma definida neste instrumento.
7.5.No momento de abertura da sessão púb1ica, cada licitante, por intermédio do seu representante
devidamente credenciado entregará ao Pregoeiro, em separado de qUalguer dos envelopes, a seguinte
documentaÇão:
7.5.1.Declaração de Elaboração Independente de Proposta - Anexo II.
i.5,2.Dec1aração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme
modelo - Anexo III,' e
7.5.3.Comprovação de que o licitante se enguadra nos termos do Art. 3o da Leí 1'23/06, sendo
considerado microempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto, tratamento
diferenciado e simplificando na forma definida pela legislação vigente. Tal comprovaÇão poderá
ser feita através da apresentação de qualquer um dos seguintes documentos, a crj-tério do

licltante: a) declaração expressa formalmente assj-nada por profissional da área contábi1,
devidamente habifitado; b) certidão slmplificada emitida pela junta comercial da sede do

Iicitante ou equivalente, na forma da legisJ-ação pertinente. A ausêncla da referida declaração
ou certidão simplificada impedirá a participação do licitante no presente certame.
7.5.3.1.O pregoeiro poderá promover diligência, na forma do Art. 43, § 3o, da Lei 8.666/93,
destinada a esclarecer se o licitante é, de fato e de direito, considerado mj-croempresa ou

empresa de pequeno Porte.
7.6.euando os enválopes Proposta de Preços e Documentação forem enviados via postal, a

documentação relacionada nos itens 7,5.1, '7.5.2 e 7.5,3 deverá ser apresentada dentro do envelope
Proposta de Preços.

8.0.DÀ PROPOSTÀ DE PREçOS

8.1.A proposta deverá ser apresentada em O1(uma) via, dentro de envel-ope lacrado, contendo as

seguintes indicaçÕes no anverso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
pRoPosrA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCTAL No. 00029/2022
NOME PROPONENTE

ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

o ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes efementos:

g.2, proposta elaborada em consonância com as especj-ficações constantes deste instrumento e seus

elementos - Anexo I -, em papel- timbrado da emprêsa, quando for o caso, assinada por seu

representante 1egal, contendo no correspondente item cotado: dlscriminaÇão, marca e/ou modelo e

orriru" caracteristicas se necessárj.o, quantj-dade e valores unitário e total expressos êm

algari-smos.
g.3.Será cotado um único preço para cada j-tem, com a utilizaÇão de duas casas declmais. IndÍcação
em contrário está sujeitá a correção observando-se os seguintes critérios:
8,3.1,Ea1ta de dígitos: serão acrescidos zeros;
g.3.2.Excesso de dígitos: sendO o primeiro dlgito excedente menor que 5, todo o excesso será

suprlmido, caso conúário haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os demais itens
.excedentes suPrimidos.
8.4.4 quantidãde mlnima de unidades a ser cotada, por item, não deverá ser inferior a 100* da

estimativa detalhada no correspondente Termo de Referêncla - Anexo I. DisposiÇão em contrário
,não descfassifica automaticamentê a proposta apenas o respectivo item será desconsiderado'
:g.S.À proposta deverá ser rediglda em língua portuguesa e em moeda nacionaf, elaborada com

'clareza, sem alternativas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadas e a ú1tima
datada e assinada pelo responsáve1, com indicação: do valor total da proposta em algarismos,
dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento, da sua validade que não poderá

ser inferior a 60 dias, e outrás informações e observaÇões pertinentes que o licitante julgar
necessári-as .
g.6.Existindo discrepância entre o preço unitário e o valor totaI, resultado da multiplicação
do preço unitário pela quantidade, o preÇo unitário prevalecerá.
g.7.Eica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo produto ou

serviço, prevalecerá o de menor valor.
B.g.No caso de alteraÇão necessária da proposta feita pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio,
decorrente exclusivamente de incorreçÕeJ na unidade de medida utj-1izada, observada a devida
proporcionalidade, bem como na multiplicação e/ou soma de valores, prevalecerá o valor corrigido'
ã,g.e não indicação na proposta dos prazos de entrega ou execução, das condiçôes de pagamento

ou de sua validade, ficárá subentendido que o licitante aceitou integralmente as disposlções do

.ato convocatório e, portanto, serão consiáeradas as determinações nele contidas para as referidas
exigências não sendo suficiente motivo para a desclassificação da proposta'
,g.1ó,É facultado ao licitante/ apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo oRC, desde

que esteja devidamente preenchi-do.
d.ff.O pãrticipante indicará a origem dos produtos ofertados. A

i-ndicação não desclassificará o licitante'
eventual falta da ref

ô
rida



8.12.Será descfassificada a proposta que dej-xar de atender as disposições deste instrumento.
8.13.Eica facultado ao lici-tante a apresentação da proposta também em mÍdia, ou seja, em CD ou
PENDRIVE.

9.0.Dà EàBrÍ,rlÀÇão
9.1.Os documentos necessários à habifi-tação dos licitantes, deverão ser apresentados em 01 (uma)

via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguj-ntes j-ndicações no anverso:

PREPEITURA MUN]CIPAL DE MOGEIRO

DOCUMENTAÇÃO - PNPEÃO PRESENCIAL NO

NOME PROPONENTE

ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

00029 / 2022

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes e.Iementos

9.2 . PESSOA JURÍDICA:
g.2.l.prova dê inscrição no cadastro Nacional- de Pessoa Jurídica - CNPJ.

9.2,2.prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo à sede do

1i-citante .

9.2.3.Ato constj-tutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente regj-strado, em se

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de socledades por ações, acompanhado de documentos
de efeiÇão de seus administradores, Inscríção do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício. Decreto de autorizaçáo, em se tratando de empresa

ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorj-zação Para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a ativldade assim o exigir. Registro
comercial, no caso de empresa individual, Estas exigências não se apli-cam ao licitante que,

quando da etapa de credenciamento no certame, 1á tenha aPresentado de forma regular nos termos
áo presente instrumento convocatório, a referida documentação solicitada neste subltem.
:9.2.4.Bafanco patri-monial e demonstrações contábeis do ú1timo exercicio social, já exigíveis e
tapresentado" nà tor*a da lei, com indicação das páginas correspondentes do livro diárJ-o em que

)o mesmo se encontra, bem como apresentação dos competentes termos de abertura e encerramento,
assinados por profissional habilitado e devidamente registrados na junta comercial competente,
'.vedada u ",r. substituição por balancetes ou balanços provisórlos. Tratando-se de empresa

constÍtuida há menos de um ano, ou aquel-a que ainda não tenha realizado o fechamento do seu

primeiro ano de existência no prazo legal, poderá apresentar o BalaÇo de Abertura assinado por
-profissional habilitado e devidamente reqistrado na junta comercial- competente.
b.Z.S.Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos

Tributos Federais e à DÍvida Ativa da União.
9.2.6.Certidões negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante, ou outro
equivalente, na forma da 1ej-.
g.Z.'t.ComprovaÇão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,

apresentando o respectivo certificado de Reguraridade fornecida pela caixa Econômica Eederal.
g-,Z.g.prova de j-nexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentaÇão de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Títufo VTI-A da

ConsolidaÇão das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452, de 1o de maio de 1943'
g.2.g.Declaração do l-icitante: de cumprimento do disposto no Art. '7o, Inciso XXXIII, da

Constituição Federal - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93i de superveniêncj-a de fato impeditivo
no que diz respelto à participaÇão na licitaÇão; e de §ubmeter-se a todas as cláusufas e

condlções do presente instrumento convocatório, conforme modelo - Anexo II.
g.2.70,Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distr.ibuidor da sede do

licitante, no máximo 30 (tri-nta) dias da data prevista para abertura das propostas.
g.2.Lt.ComprovaÇão de capacidade de desempenho anterj-or satisfatório, de atividade igual ou

assemelhadà ao objeto da licitação, feita através de atestado fornecido por pessoa jurídica de

,direito púb1ico ou Privado.,.g.Z,l2.Alvará de lotalização e funci-onamento e/ou declaração da Prefeitura do loca1 da sede da

iEir*u, informando que a mesma funciona no endereço mencionado nos documentos.
i

ij9.3.Os documentos de Habilitação deverão ser organizados na ordem descrita neste instrumento,
lorecedidos por um indj-ce correspondente, podendo ser apresentados em original, por qualquer
'irà""r." de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de

ipoio ou publicação em órgão àa imprensa oficial, quando for o caso. Estando perfeitamente
'1àgiveis, 'sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas, dentro do prazo de validade, e
'encerrados em envefope devidamente lacrado e j-ndevassáve1. Por ser apenas uma formalidade que

visa facilitar os trãbalhos, a ausência do referido índice não inabilitará o ficitante'
.9.4.A falta de gualquer documento exigido, o seu vencimento, a ausência das cópias devidamente
autenticadas ou das vias originais para autenticaÇão pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio
.ou da publicação em órgão na imprensa oficial, a apresentação de documentos de habilitaÇão fora
do envelope especificã, tornaiá o respectÍvo licitante inabilitado. Quando o documento for
obtido via Internet sua legalidade será comprovada nos endereços efetrônicos correspondentes.
poderá ser utilizada, a critério do pregoeiro, a documentação cadastral de fornecedor, constante
ào" .rqrrirros do oRC, para comprovação da autentj-cj-dade de elementos apresentados pelo ficitante,
quando for o caso.

ú

10. O.DO CRIEÉRIO PàRÀ .I'LCÀ}íENTO
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10.1.Na seleção i-nj-cial das propostas para identificação de quais irão passar a fase de Lances
verbais e na classificaÇão final, observadas as exigências e procedimentos definidos neste
instrumento convocatório, será considerado o critério de menor preÇo apresentado para o

correspondente item.
10.2.Havendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas escritas, e após obedecido o
disposto no Art. 3", § 2o, Inciso Íf, da Lei 8.666/93, a classificação inicial para a fase de

lances verbais, se fará através de sorteio.

11.O.DA ORDEM DOS TRABA,.EOS
11,1.para o recebimento dos envelopes e início dos trabalhos será observada uma tolerância de

15 (quinze) minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes,
nenhum outro será aceito.
11.2.Decfarada aberta à sessão pública pelo Pregoeiro, será efetuado o devido credenciamento
dos interessados. Somente participará ativamente da reunião um representante de cada licitante,
podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pesSoa gue Se interessar.
11.3.O não comparecimento do representante de qualquer dos licitantes não impedirá a efeti-vação
da reunião, sendo que, a simples participação neste certame implica na total- aceitação de todas
as condições estabelecidas neste Instrumento Convocatório e seus anexos.
11,4.Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentaÇão de documentação e/ou
substituição dos envelopes ou de qualquer efemento exigido e não apresentado na reuni-ão destinada
ao recebj-mento das propostas de preços.
11,5.O pregoeiro receberá de cada representante os envelopes Proposta de Preços e DocumentaÇão

e a declaração, separada de qualquer dos envelopes, dando cíênci-a de que cumpre plenamente os

requisi-tos de habifitaÇão.
ll.6,posteriormente abrirá os envelopes Propostas de Preços, rubricará o seu conteúdo juntamente
com a sua Equipe de Apoio, conferj-ndo-as quanto à validade e cumprimento das exigências
constantes no instrumento convocatório e solicitará dos licitantes que examinem a documentação
neles contidas.
1l-.T.prosseguindo os trabalhos, o Pregoeiro analisará os documentos e as observaÇões porventura
formuladas pelos licitantes, dando-1hes ciênci-a, em seguida, da classificação inicial, indicando
a proposta de menor preço e aquelas em valores sucessivos e superiores em até dez Por cento,
.relativamente à de menor valor, para cada item cotado. Entretanto, se assim julgar necessário,
{poderá divulgar o rêsul-tado numa nova reunião.
tf.g.Nao havendo para cada item licitado pelo menos três propostas nas condiçôes acima definidasl
serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máxi-mo de três, quaisquer que

sejam os prêÇos oferecidos.
f1.S.Sn sãguida, será dado inicio à etapa de apresentaÇão de lances verbais pelos representantes
dos liclta;tes inicialmente classificados, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em

valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta de maior preÇo. Serão realizadas
tantas rodadas de lances verbais quantas se fizerem necessárias ' Esta etapa poderá sêr
interromplda, marcando-se uma nova sássão pública para contj.nuidade dos trabafhos, a critério
do Pregoeiro.
11,10.Não serão aceitos lances com valores irrisórios, incompativeis com o valor orçado, e

deverão ser efetuados em unidade monetária nacional. A desistência em apresentar lance verbal,
quando convidado pelo pregoeiro, irnplicará na exclusão do licltante apenas da etapa de l-ances

verbais para o correspondãnte item cotado e na manutenção do ú1timo preÇo apresentado, para

efeito de cfassificação final das propostas.
11.L1.Dec1arada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro examÍnará a

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a

respeito.
L:-.1-Z.Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação

de habilitaÇão somente at licitante que a tiver formul-ado, para confirmaÇão das suas condições
habilitatórias. Constatado o atendimento pleno das exigêncj.as fixadas no instrumento
tconvocatório, o ficitante será declarado vencedor, sendo-fhe adjudicado o respectivo item,
objeto deste certame, após o transcurso da competente fase recursal, quando for o caso.

11.13.Se a oferta não for aceitáve1 ou se o licitante não atender as exigência habilitatórias,
io pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificaÇão, verificando a sua

laceita-litldade e procedendo à habilitaÇão do proponente, e assim sucessivamente, até a apuração

lde uma proposta que atenda as disposiÇões do instrumento convocatório.
;11.14.Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas todas as ocorrências
e que, ao fÍna1, será assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e licitantes presentes.
,11.15.8m decorrência da Lei Complementar L23/06, a comprovaÇão de regularidade fiscal e

trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de

,assinatura do contrato, observando-se o seguinte procedimento:
11. 15.1.4s microemPre sas e empresas de Pequeno Porte, Por ocasião da partj-ciPação nesta

,Iicitação, deverão aPre sentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade
fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de

Habilitação e integrantes do envelope Document ação, mesmo que esta apresente alguma restrição;
11.15.2.Havendo alguma restrição na comprova ção da regularidade fiscal e trabalhista, será

assegurado o Prazo de 05 (cinco) dj-as úteis, cu jo termo inicial corresponderá ao momento em gue

o fi-citante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual periodo, a critério do ORC, para a

regularização da documentação, Pagamento ou Parcel amento do débj.to, e emissão das eventuais
.certidões negativas ou Pos itivas com efeito de certidão negativa;
11. 15.3.4 não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará de cia do

sendo
cadên
6/93,

L"

direito à contratação, sem prejuízo das sanÇões previstas no Art' 81, da Lei 8'66



facultado ao oRC convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assJ-natura
do contrato, ou revogar a licj-tação.
11.16.Os documentos apresentados pelos licitantes no Credencj-amento e os elementos constantes
dos envelopes Proposta de PreÇos e Documentação que forem abertos, serão retidos pelo Pregoeiro
e anexados aos autos do processo. No mesmo contexto, o envelope DocumentaÇão, ainda lacrado, do
llcitante descl-assificado ou que não logrou êxito na etapa competitiva que não for retirado por
seu representante legal- no prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos da data de homologaÇão do
presente certame, será sumariamente destruldo.

12.O.DO CRTTÉRIO DE ÀCEITABII,TDÀDE DE PREçOS
12.1.Havendo proposta ou lance vencedor com va1or para o respectivo item rel-acionado no Anexo T

- Termo de Referência - EspecificaÇões, na coluna código:
12.7.1.Com indícj-os que conduzam a uma presunção relativa de inexequibilidade, pelo cri-tério
definido no Art. 48, II. da Lei 8.666/93, em ta1 situação, não sendo possível- a imediata
confirmação, poderá ser dada ao ticitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade,
sendo-1he facuftado o prazo de 03 (três) días úteis para comprovar a viabj-Iidade dos preÇos,
conforme parâmetros do mesmo Art. 48, If, sob pena de desconsideração do item.
12,2.Salienta-se que tais ocorrências não desclassifj-cam automaticamente a proposta, quando for
o caso, apenas o item correspondente.

13.0.DOS RECITRSOS

13.1.Declarado o vencedor, qualquer licltante poderá manifestar imedlata e motlvadamente a

intenção de recorrer, observando-se o disposto no Art. 4", Inciso XVIII, da Lei 70.520/02.
113.2.O acolhimento do recurso importará a inval-idação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento.
13.3.A falta de manifestaÇão imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito
de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
13.4.Decididos os recursos, a autoridade superior do ORC fará a adjudicação do objeto da

licitação ao proponente vencedor.
,13.5.O recurso será dirigido à autoridade superior do ORC, por intermédio do PregoeLro, devendo
,ser protocolizado o original, nos horários normaís de expediente das 08:00 as 12:00 horas,
'exclusivamente no seguinte endereço: Av. Presidente,loão Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB.

1{. O.DÀ EODáOr.OGÀçãO E ÀD,rrrDrcÀçÁo
14.1.Concluido a fase competitiva, ordenada às propostas apresentadas, anal-isada a documentação
de habilitação e observados os recursos porventura interpostos na forma da legislação vigente,
o pregoeiro emitira relatório conclusivo dos trabal-hos desenvolvidos no certame, remetendo-o a

autoridade superior do ORC, juntamente com os elementos constitutivos do processo, necessários
à AdjudicaÇão e Homologação da respectj-va licitação, quando for o caso.
L4.2,A autoridade supárior do ORC poderá, no entanto, tendo em vista sempre a defesa dos

interesses do ORC, àiscordar e dej-xar de homologar, total ou parcialmente, o resultado
apresentado pelo pregoeÍro, revogar ou considerar nula a Licitação, desde que apresente a devida
fundamentaçãà exigida pela legislação vigente, resguardados os direitos dos l-ici-tantes.

15.O.DO CONTRAEO

15.1.Àpós a homologaÇão pela autorj-dade superior do ORC, o adjudj-catário será convocado para,
dentro do prazo ae Oi (cinco) dias consecuti-vos da data de recebi-mento da notifi-cação, assinar
o respecti;o contrato, guando for o caso, efaborado em conformidade com as modalidades permitidas
pela iei 8.666/93, podendo o mesmo sofrer altêraÇÕes nos termos definidos pela referida norma.

,iS.Z.11ao atendendo à convocação para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de

validade de sua proposta, o llcitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como

vencedor da licitaÇão.
l-5,3.É permitido 

"o 
ORC, no caso do licitante vencedor não comparecer para assinatura do contrato

jno pruro e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de

'claslificaÇão e sucessivamente, para fazê-lo em j-gual prazo do licitante vencedor'
15.4.O contrato que eventualmentê venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser
alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou Por acordo entre as

partes, nos casos previãtos no Art, 65 e será rescindido, de pfeno direi-to, conforme o di-sposto
-nos Arts. '77, i8 " 

79, todo" da Lei 8.666/93; e realizado na forma de fornecimento parcelada.
15.5.O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressÕes que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1" da Lei
g,666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões

resultantes de acordo celebrado entre os contratantes '

16. O.DàS SÀNçõES ÀDMTNTSERÀÍrVÀS
16.1.Quem, convocadO dentrO dO prazo de valj-dade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação fal-sa exigida para o certame, ensejar o

retardamento da execução dã seu objeto, não mantiver a proposta, fal'har ou fraudar na execução

,do contrato, comportar--se de modo inidôneo, declarar informações falsas ou cometer fraude fiscal,
,garantido o direlto à ampla defesa, ficará ímpedido de licitar e contratar com a União, Estadosr

Distrito Federa.L ou Municípios e, será descredenciado do sistema de cadastramento unificado de

Eornecedores srcAF do Goveino Federaf e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito
,Federal, ou Municlpios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
neste Editaf e das demais cominações legais '
lf6.2.A recusa injusta em deÍxar de cumprir as obrigaçÕes assumj-das e preceitos legais,

,o contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts
eitará
e 87,

tr



I
t

:

da Lei 8,666/93: a - advertência, b - multa de mora de 0,5* (zero vírgufa cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dla de atraso na entrega, no início ou na execução do
objeto ora contratadoi c - multa de 10t (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução
total ou parcial do contratoi d - simultaneamente, qualquer das penalidades cabiveis
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 70.520/02.
16.3.Se o valor da multa ou indenj-zação devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
após a comunicação ao Contratado, será automatlcamente descontado da primeira parcela do
pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1t (um por
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
16.4.1pós a apficaÇão de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunj-cação escrita
ao Contratado, e publicado na imprensa ofici-a1, excluidas as penalidades de advertência e mufta
de mora quando for o caso, constando o fundamento legal- da puni-ção, informando ainda que o fato
será registrado e publlcado no cadastro correspondente.

1?.0.DÀ COMPROVÀÇÀO DE EXECITÇÃO E RECEBTMENEO DO OBiTEAO

17.1.Executada a presente contrataÇão e observadas as condiçÕes de adimplemento das obrigações
pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo ORC obedecerão, conforme o

caso, à disposições dos Arts. 73 a 16, da Lei 8,666/93'

18. O.DO PAGA}.{ENTO

1B . 1.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e

procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do período de adlmplemento.
18.2.O desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplementof de

acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e semPre em conformidade com a

disponibilidade de recursos financeiros.
18.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que the for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscj-mo de qualquer natureza.
18.4.Nos casos de áventuais atrasos de pagramento nos termos deste instrumento, e desde que o

.Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação
lfinanceira, devida desde a data fimite flxada para o pagamento até a data corresPondente ao

efetivo pagamento da parcela, Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento

serão cafculados com utilização da seguinte fórmul-a: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos
moratórios; N : número de dias entre a data prevista para o Pagamento e a do efetivo pagamento;

Vp = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensaÇão financeira, assim apurado: I =

(TX + 100) + 365, sendo TX : percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na

sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Eederal que o substitua. Na hipótese do referido
indice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não

possa mais ser utitizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela
legi-sIação então em vigor.

19. 0. DO REâúrUSEAI{E}ITO
19.1,Os preços contratados sãO fixOs e irreajustáveis no prazo de um ano.
19.2.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços

poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação veri-ficada
no IpCA-IBGE ""rr.r1udo, 

tomando-se por base o mês de apresêntação da respectiva proposta,
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concl-uídas após a ocorrência da anual-i-dade.

19.3.Nos realustes subsequentes ao prj-meiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do últirno reajuste.
19.4.No caso de atraso ou não divulgãção do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao

contratado a importância carculada pera úftima variação conhecida, liquidando a diferença
1ããrrã"p""à""t" üao logo seja divulgàdo o índice definltivo. Fica o contratado obrigado a

,up."""rrtur memória de cálcuIo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre

que este ocorrer.
,:i9.5.Nas aferições finais, o indice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo'
'.ió:ã.ô;;" o inài." estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquex forma não

'po""u mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela
'legislaÇão então em vigor.
:iõ:;:;;-;;"ã""i. de prãvisão lega1 quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
:oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente/ Por meio de termo adi-tj-vo'
19.8.O reajuste poderá ser realizado por apostilamento'

20. O.DAS DTSPOSTçõES GERÀrS

20.1.Não será devida aos proponentes pela elaboraÇão e/ou apresentaÇão de documentação relativa
ao certame, qualquer tipo de lndenização'
20.2.Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração 1ega1, poderá representar mais

de uma Licltante
20,3.4 presente ficitação somente poderá vir a ser revogada por razÕes de interesse púb1ico

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por

,i]egalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante Parecer escrito e devidamente

fundamentado.
.20.4.Caso as datas previstas para a realização dos eventos da presente l-icitaÇão sejam dec

.feriado e não navãndo ratifi.cação da convocação, fj-cam transferidos automaticamente

,primeiro dia úti] subsequente, no mesmo locaf e hora anteriormente prevj-stos'

laradas

/

rao



20.5.O ORC por convenj-ência administratlva ou técnica, se reserva no direito de paralisar a
gualguer tempo a execução da contratação, cientifj-cando devidamente o Contratado.
20.6.Decairá do direito de impugnar perante o ORC nos termos do presente instrumento, aquele
guê, tendo-o aceitado sem objeção, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou
irregularidades que o vici-aram hipótese em que ta1 comunicado não terá efeito de recurso.
20.7.Nos valores apresentados pelos ficitantes, já deverão estar incfuidos os custos com
aquislÇão de material, mão-de-obra utj-lizada, j-mpostos, encargos, fretes e outros que venham a
incidir sobre os respectivos preços.
20.8.4s dúvidas surgj-das após a apresentaÇão das propostas e os casos omissos neste instrumento,
fj-carão única e exclusivamente sujeltos a interpretaÇão do Pregoeiro, sendo facultada ao mesmo

ou a autoridade superior do ORC, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
2O.9.Para dirimir controvérsj-as decorrentes deste certame, excluido qualquer outro, o foro
competente é o da Comarca de Itabaj-ana.

Mogeiro - PB, de Julho de 2022.

FLA CLEBSON JO
Pre iro Oficial



ESTÀDO DA PÀRAIBA
PREEEIM'RA MUNICIPÀJ, DE IIOGEIRO

coMrssÀo PERI{A}TENTE DE úrcrrÀÇÂO

À}iIEXO I - PREGÃO PRESENCIÀL N" OOO29/2O22

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIEICAÇÕES

1.O,DO OBJEEO
1.1.Constitui objeto desta licitaÇão: CoNTRÀTAÇÃO DE EMPRESA PARÀ O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES

NA SEDE DO CONTRATANTE TIPO SELF-SERVICE NO MUNICIPIO DE MOGEIRO.

2.O.WSTIFICÀTI\TÀ
2.l.Considerando as necessidades do ORC, tem o presente termo a finafidade de definir,
e adequadamente, os procedimentos necessários para viabilizar a contrataÇão em te1a.
2.2.As característj-cas e especificações do objeto ora Licitado são:

técnica

critério
i-mediata
il.idade,
preÇos,

do for

IMENTO DE REEE

OU OVOS; - 1

T IPO DA DOIS TIPOS

OU PÃO DOCE,
SCO]TO DOCE OU SALGADO; 1 PORÇÃO DE CAFÉ OU IEITE COM 2OOMI;

DE SUCO DÀ ERUTÀ (SÀBORES DIVERSOS) 3OOML; I PORÇÃO DE

( DIVERSÀS
FORNECIMENTO DE REFE DE UND

DIVERSO); - 1 PORÇÃO DE ARROZ (SÀBOR DIVERSO) 
' 

_ I PORÇÁO DE

IVERSOS), -TIPO E SABOR DIVERSO); - 1 PORÇÃO EAROFA (SÀBORES DE

(MÍNIMO 2 VÀRIEDÀDES) L PoRÇÃo LEGUMES (MÍNIMO 2 VÀRIEDÀDES);

1 PORÇÃO DE CÀRNE (MÍNIMO 3 VARIEDADES); - 1 PORÇÃO DE PURÊ DE BATATA;

1 PORÇÃO DE SUCO DÀ PRUTÀ (SÀBORES DIVERSOS) 3OOMT; r- PoRÇÁo

JANTAR UND

CUSCUZ; - 1 PORÇÁO DOIS TIPOS DE

rTE COM 200M1, - I PORÇÃO DE SOPA

PÃO DOCE.

PE - ParticiPação Exclu va ME /Épp: art. 48, r, da Leí 123/06

2.3.para o item com a indicaÇão I'ME" a participaÇão é exclusi-va a Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente'

3. O.OBRTGAçôSS OO CONTRÀEÀDO

3.l.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civiI,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromj-ssos assumidos, a qualquer

titulo, perante seus fornecedores ou tercelros em razão da execuÇão do obieto contratado'
3.2.Substituj-r, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem
alterações, deteriorações, imperfeiçOes ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências
do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamento'

3.3.Não transferir ã outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia
e expressa autorização do Contratante'
3,4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilldade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitaÇão e qualificação exigidas no

respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre

que solicitado.
á.S.n*:-ti. Nota Eiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação

na fase de habilitação.
3.6.Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técni-ca vígente, enquadrando-
,se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas

,correspondentes 
.

'{.O.DO CRITÉRIO DE ÀCEITàBII.IDÀDE DE PREçOS

4.1,Havendo proposta ou lance vencedor com valor para o respectivo item relacionado acima' na

coluna código:
4.1,1.Com indicios que conduzam a uma presunÇão refativa de inexequibilidade, pelo
definido no Art. 48, IÍ, da Lej- 8.666/93, em ta1 sj-tuação, não sendo posslvel a

confirmação, poderá ser dada ao licj.tante a oportunidade de demonstrar a sua exequib
sendo-lhe facultado o prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar a viabj-lidade dos

;;;i;;; parâmetros do mesmo Art. 48, rr, sob pena de desconsideração do item.
4,2.Salienta-se que tais ocorrências não descl-assificam automati-camente a proposta, qu

PORÇÃO DE CUSCUZ OU INHAME OU MÀCÀXEIRÀ; - 1

- ], PORÇÃO DE MÀRGARINÀ OU MÀNTEIGÀ' - 1 PORÇÀO

TIPO ÀLMOÇO: - I

1

: - 1 PORÇÃO DE INHAME OU BATATA DOCE

CARNE OU OVOS; - 1 PORÇÁO DE CAEÉ OU

(SABORES DIVERSOS); _ 1 PÃO ERÀNCÊS,

í,

QUÀtitTIDÀDEUNIDÀDECODIGO
1500UND1

2

** 
is0ó1

I2 50

?

o caso, apenas o item correspondente.

DE
1:

ERUTAS]



4.3,Os lances verbais serão efetuados em unidade monetária nacionaf.

5.O.IdODEI.O DÀ PROPOSEÀ
5.1.É parte integrante deste Termo de Referência o rnodelo de proposta de preços correspondente,
podendo o licitante apresentar a sua proposta no próprj-o modelo fornecido, desde que seja
devidamente p ido, conforme faculta o instrumento convocatório - Anexo 01

GIL

(P



ESTâDO DÀ
PREEEIfi'RA MI'NICIPÀI DE MOGEIRO

coMrssÀo PER!. ÀENIE DE r,rcrTÀÇÃo

À}IEXO 01 ÀO TER}íO DE REEIRÊNCIA - PROPOSTÀ

PREGÃO PRESENCIAL N. OOO29/2022

PROPOS[A

REE.: PREGãO PRESENCIÀJ, NO OOO29/2022

oBJETo: CoNTBÀTAÇÃo DE EMPRESA PARÀ o EORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DO CONTRATANTE TIPO

SELF-SERVICE NO MUNICIPTO DE MOGEIRO'

PROPONENTE:

Prezados senhores,

Nos termos da licitação em epigrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

150

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$

PRAZO - Item 5.0:
PAGAMENTO - IICM 18.0:
VAIIDADE DA PROPOSTA - IIEM B. O

de

OUÀ}iITIDÀDE IPREÇO TINIÍ. PREÇO TOTàI.T'NIDÀDE
UND

UND

: - 1 PORçÃO DOIS TIPOS DE CARNE

- ]. PORÇÁO DE CUSCUZ OU INHÀME

TRÀ; . 1 PÁO TRÀNCÊS OU PÃO DOCE;

PORçÃO DE MÀRGARINÀ OU MÀNTEIGÀ;

DE SUCO DÀ FRUTÀ (SABORES DIVERSOS)

DE APaOz (SÀBOR DIVERSO); - 1

DE MÀCÀRRÂO (TIPO E SÀBOR DIVERSO);
], PORÇÃO EÀROEÀ (SÀBORES DEIVERSOS);

1 PORÇÃO SALADÀ (MÍNIMO 2 VARIEDADES);
], PORÇÃO LEGUMES (MÍNIMO 2 VARIEDÀDES);
]. PORÇÃO DE CARNE (MÍNIMO 3 VARIEDADES

- 1 PORÇÃO DE PURÊ DE BÀTATA; - 1

SUCO DÀ FRUTÀ (SÀBORES DIVERSOS) 3OOMI;
PORÇÃO DE SOBREMESÀ (SÀBORE

TIPO

2 DE REEEI TIPO ÀIMOçO: -
00MI, - I

t

FORNECIMENTO DE REEEI

DE BISCOITO DOCE OU SALGADO; -
DE CÀEÉ OU TEITE COM 2OOML; -

DE ERUTÀ§ (DIVERSÀS)

DE EE]JÁO (SÀBOR DIVERSO);

UND

DE INHÀME OU BÀTATA DOCE OU CUSCUZ;

1. PORÇÃO DOIS TIPOS DE CÀRNE OU OVOS'
DE CÀFÉ OU IEITE COM 2OOMI' - 1

DE SOPÀ (SÀBORES DIVERSOS); - 1 P

i OU PÃO DOCE.

TIPO JANTARDE

PORçÁO

3

CNPJ

Responsável

de

u,



EOLHA O1l02

ESTÀDO DÀ
PREEEIN'RJÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÃO PER!{A}iIENTE DE LICIEAÇÃO

À}IEXO TI - PREGÀO PRESENCIÀI N" OOO29/2022

MODELOS DE DECLARÀÇÕES

REF.: PREGÃO pnnsnncrAL No 00029/2022
PREEEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprlmento do disposto no Art. 7o, Inciso XXXIII, da CF - Art.27, Inciso
V, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7o inciso
XXiffi da Constituiião federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu

quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
j-nsalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores, a

partir de quatorze anos, na condlÇão de aprendj-z na forma da legislação vigente'

Z.O - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respelto a participação na

1i-citação.

Conforme exigência contida na Lel 8,666/93, Art. 32, §2", o proponente acima qualificado, declara
não haver, até a presente data, fato impeditivo no que d!-z respeito à habititação/participaÇão
na presente licitãção, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da

obrlgatoríedade de lnformar ocorrênclas posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo
p"nuÍidud" de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal
àu do Distrito Eederal, arcando civil e criminafmente pel-a presente afirmação.

3.0 - DECLnplçÃO dê submetêr-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento
convocatório.

O proponente acima qualificado decl-ara ter conhecimento e aceitar todas as

,""p""tirro instrumentã convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

Local e Data

NOME /ASS INATURÀ/CARGO
lRepresentante legaf do proponente

OBSERVAÇÃO:
ÀS-pnCmnaÇôEs DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICITANTE, QUAND6 FOR O CASO'

cláusulas do

I



toLHA 02/02
REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO OOO29/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE:
CNPJ:

4, O - DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta.

(j-dentificaÇão completa do representante do 1i-citante), como representante devi-damente

constituido de (identificaÇão compfeta do licitante ou do consórcio), doravante denominado
(Iicitante/consórcio), para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital do Pregão Presencial no

OOO29/2022, declara, rob u. penas da Iei, em especial o art ' 299 do Código Penal- BrasileÍro,
que:

a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n" 00029/2022 fo:- elaborada de

maneiia independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta o indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato do pregão presencial n" OOO29/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoai

b) a intenção de apresentar a proposta el-aborada para participar do Pregão Presencial no

OOO2I/2022 não foi informada, dj,sàutida ou recebida de qualguer outro participante potencial ou

de fato do pregão presencial n" OOO29/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa,'

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante pttun"iuf ou de fato do Pregão Presencial n" 00029/2022 quanto a participar
ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão PresencÍal a" A0029/2022

não será, no todo o, á* parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer

outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial- n' 00029/2022 antes da adjudicação
do obSeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para partlcipação do Pregão Presencial no 00

não foi, no todo ou-em- parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de

i-ntegrante da prefeitura Municipal de Mogeiro antes da abertura ofici-af das propostas;

029 / 2022
qualquer

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes

e informações Para fi-rmá-1a.

Local e Data.

NOME /ASS INAT IRÀ/CARGO
Representante lega1 do proponente

OBSERVAÇÃO:
ai onclÀnaÇÕEs DEVEBÂ9 SER ELAB6RADA5 EM PAPEL TIMBRAD6 Do LIC1TÀNTE, QUAND6 EoR o CAS9'

t-



ESEÀDO DÀ
PREFETTSR]à MT'NICIPÀI DE MOEEIRO

COMISSÀO PER!'ÍANENIE DE I,ICIEÀçÀO

À}IEXO III - PREGÃO PRESENCIÀ! N" OOO29/2O22

MODELOS DA DECLARAÇÃO DE REGULAR]DADE - HABILITAÇÃO

REE.: PREGÃO PRNSNNCIAL NO OOO29/2022
PREFE]TURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

Local e Data.

NOME,/AS S INATURA/ CARGO

Representante 1ega1 do proponente

OBSERVAÇÃO:
A DECIARÀÇÃO ONVONÁ SER ELABORÀDA EM PAPEL TIMBRADO DO LTCITANTE, QUANDO FOR O CASO.

1.0 - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE para habilitação previsto no Art. 40, Inciso VII, da Lei
t0.s20/02.

O proponente acima gualificado, declara, em conformidade com o disposto no Àrt. 4o, Inciso VII,
da f,ei ).O.S2O/02, quL está apto a cumprlr plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos
no respectivo instrumento convocatório que rege o certame acima indicado.



ESTÀDO DÀ
PREETITURA MSNICIPAI DE MOGEIRO

COMISSÀO PERMA}iIENTE DE LTCITÀçãO

Àr{Exo rv - PREGÀO PRESENCTÀ! »to 00029/2022

MINUTA DO CONTRÀTO

PREGÃO PRESENCIÀ! N" OOO29/2O22
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO NO PP OOO29/2022

CONERATO No: ..../ .. .-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRÀM A PREFEITURA MUNTCIPAL DE

MOGEIRO E ........., PARA EORNECIMENTO CONEORME DISCRIMINADO NESTE

INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Mogeiro - Av.
presidente João pessoa, 4':. - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ no 08'866.501/0001-67, neste ato
representada pelo Prefeito Antonio José Ferrei-ra, Brasileiro, Solteiro, Empresario, residente e

domicillaao na Sitio Pintado de Cima, 138 - Area Rural - Mogeiro - PB, CPF no 840-199,644-9t,
Carteira de Identidade no 3360118 SSPPA, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado

. ., CNPJ no . ' . , neste ato representado
por .... residente e domiciliado na ...., " - "''
CpE n" ..., Carteira de Identidade no . .. ., doravante sj-mplesmente CONTRATADO, decidiram
as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusul-as e condições
seguintes :

CLÁU§IIIÀ PRIMEIRJA - DOS EI'NDàMEItrTOS:
Este contrato decorre da Licitação modalidade Pregão Presencial no 00029/2022, processada nos

termos da Lei Federal no 10.520, de 17 de Jufho de 2OO2 e subsidiariamente a Lei Eederal no

g,666, de 2t de Junho de 1993; Lei Complementar no L23, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto
Municipal n" 016, de 10 de Novembro de 2006; e legisfaÇão pertinente, consj-deradas as alterações
posteriores das referidas normas.

CIÁUSULÀ SEGI]I{DÀ - DO OB.'ETO:
O prêsente contrato tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARÀ O FORNECIMENTO DE REEEIÇÔES NA

SEDE DO CONTRÂTANTE TIPO SELF-SERVICE NO MUNICIPIO DE MOGEIRO.

o fornecimento deverá ser executado ri-gorosamente de acordo com as condições expressas neste
instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de

licitação modalidade eregao Presencial no OOO29/2022 e instruções do Contratante, documentos

esses que ficam fazendo pãrtes integrantes do presente contrato, Lndependente de transcriÇão; e

será realizado na forma parcelada.

crÁusurÀ TERCETRf, - DO \IÀLOR E PREÇOS3

o valor total dêste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ... (...).

cÍ,ÁusuLÀ QUÀRtrA - DO REÀTUSTâ}{EIÍTO EM SENTTDO ESrRrro:
.os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
oenlro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preÇos poderão

sofrer reajuste após ó interregno de um ano, na mesma proporÇão da variação verificada no IPCA-

IBGE acumul-ado, tomando-Se por base o mês de apresentação da respectiva proposta, exclusivamente
para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subseguentes ao primeiro, o interregno mlnimo de um ano será contado a partir dos

efeitos financeiros do último reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado
a importância calculada pela ú1tima variação conhecida, liquidando a diferença correspondente
tão iogo seja divulgado o Índice definitivo. Eica o Contratado obrigado a apresentar memória de

cálcu]o referente aó reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas aferições finai-s, o indice util-izado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo'
Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa

mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação
então em vigor.
Na ausêncj-a de previsão 1ega1 quanto ao lndice substituto, as partes elegerão novo

oficial, p"ru r"ãirstamento do preÇo do valor remanêscente, por meio de termo aditivo'
o reajuste poderá ser realizado por apostilamento'

indice



cr.Áusur.e gIrrNEÀ - oa ooraçÃo:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursàs Próprios do Municipio de Mogeiro: LEI MUNICIPAL 340/2020 02.010 GABINETE DO PREEEITO

02.o2o sEc DE ADMINISTRAÇÃo E P].ANEJAMENTO 02.O3O SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP, LAZER E TURISMO

O2.O4O SEC MUNICIPAL DE SAUDE O2.O5O SEC. DE ACAO SOCIÀL E}'ÍAS 02.060 SEC DE IND. COM. COMPRÂS E

TRANSPORTES 02.07o sEc. MEIo AMBTENTE, PESCA E PECU 02.080 sEC. DE INDUST. COMERCIO E INFRÃ

ESTRUTURÀ 02.:-40 SECRETARIA DE FINANCAS 3.3.90.30.00 MATERIAI, DE CONSUMO 3.3.90.39.00 OUTROS

SERV. DE TERC, PESSOA JURIDICA

CIÁUSULÀ SE:(Ià - DO PAGÀI'íENTO:

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos
adotados pelo Contratante, da seguinte manej-ra: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados
do periodo de adj-mPlemento.

cl.ÁusuÍ,À sÉrrua - Do PRAzo E Dà vrcÊNcf,A3
o pÍazo máximo de entrega do objeto ora contratado/
hipóteses previstas no Art. 57, § 1o, da Lei 8'666/93,

que admite prorrogação nas condições e

está abaixo indicado e será considerado
da emissão do Pedido de ComPra:
a - Entrega: Imediata.
a vigênciá do presente contrato será determi-nada: até o final do exercicio financeiro de 2022,

considerada da data de sua assinatura.

cráusuLÀ orrÀ\rÀ - DAs oBRrGàÇôes po coNtR;ÀrÀNtE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as

respectivas cIáusulas do presente contrato;
b - proporci-onar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;
c - Notifícar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto
fornecido, exercendo a maís ampla e completa fiscalização, o que não exj-me o Contratado de suas

responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar representantes com atrj-buições de Gestor e Fiscaf deste contrato, nos termos da

norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente,
permitidJ a contratação de terceiros para assistência e subsidio de informaÇões pertinentes a

essas atribuiÇões.

crÁusuLÀ NoNA - Dàs oBRrGÀÇõss oo coNTRjaEADo:
a - Executar devidamente o fornecimento descrito na C.láusula correspondente do presente contrato,
dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabefecidos para o ramo de ativi-dade relacionada
ao objeto contratual, com observâncj-a aos prazos estipulados;
b - Xãsponsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislaÇão fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pefo Contratante, quando da execução do contrato,
que o represente integralmente em todos os seus atos;
d - permi-tir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os inforrnes e

esclarecimentos solicitados;
e - Será responsávef pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou doLo na execuÇão do contrato, não excl-uindo ou reduzindo êssa responsabilidade
a fiscafização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem

o conhecimento e a devida autorização expressa do contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,

iodas as condições de habilitaÇão e qualificação exi-gidas no respectivo processo l-icitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necessári-os, semple que solicitado'

cráusrrr,À DÉcna - DÀ Àr.lERÀçÃo E tlEscrsÀo:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante
ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno

diréito, conforme o disposto nos Arts. 1'7, 18 e 79, todos da Lei 8.666/93,
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
'supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo l-imite fixado no Àrt. 65, § I'o da Lei
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabeLecido, salvo as supressões

resultantes de acordo cefebrado entre os contratantes '

cláUsuÍ.À DÉCII'ÍA PRI}ÍEIRJA - DO RECEBIMENEO:

Executado o presente contrato e observadas as condi-ções de adimplemento das obrigaÇões pactuadas,
os procedimántos e prazos para receber o sêu objeto pefo Contratante obedecerão, conforme o

.""ã, à" disposições dos Arts. 73 a'76, da Lei 8'666/93'

CIÁI,SUÍ.À DÉCIIA SEGT,!ÍDÀ - DÀS PENÀI,IDÀDES:
Â recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, suieitará o

Contratado, garantida a prévia defesa, às segui-ntes penal idades previstas nos Arts. 86 e 87, da

Lei 8,666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5t ( zero virgula cinco por cento) aplj-cada

sobre o valor do contrato por dia de atraso na ent rega, no inicio ou na execução do objeto ora
contratado; c - multa de 10t (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução to
parcial do contrato; d simultaneamente, qualque na

fou

'{/-

Lei 8.666/93 e na Lei 10'5 20/02
r das penalldades cabiveis fundamenta



Se o valor da multa ou indenização devj.da não for recofhido no prazo de 15 dias após a comunicação
ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o

Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1t (um por cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmente.

cI,Áusur.A DÉclla tERcErRÀ - DÀ coMPENsAçÃo rrNANCErRja:
Nos casos de eventuaj-s atrasos de pagamento nos termos deste j-nstrumento, e desde que o Contratado
não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira,
devida desde a data l-imite fj-xada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento
da parcela. Os encargos moratórlos devidos em razão do atraso no pagamento serão cafcul-ados com

utilização da seguj-nte fórmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos moratórj-os; N: número de

dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetj-vo pagamento; VP = valor da parcela a

serpagaiel=indicedecompensaÇãofinanceira,assimapurado'I=(Tx+100)+365,sendoTx
= percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice
adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido indice estabefecido para
a compensação fj-nanceira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado,
será adotado, em substituj-ção, o que vj-er a ser determinado pela legislação então em vigor'

cráusr[.A DÉcn'rA QIrÀRrà - Do FoRo:
para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de

Itabaiana.

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

Mogeiro - PB,

PELO CONTRÀTANTE

de de

TESTEMUNHAS

PELO CONTRÂTADO

í,"

/


