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Observação:
Certarne reEtrito à participação de Mioroempresaa, EmPrêsas de Pêquêno Porte e
termos da legislação vigente.

Eguiparadoa, nos

O órgão Realizador do Certame acima qualificado, j.nscrito no CNP,J 08.866.501/0001-67, doravante
denominado simplesmente ORC, torna público para conhecimento de guantos possam interessar que

fará realizar através do Pregoeiro Oficial assessorado por sua Equipe de Apoio, as 10:30 horas
do dla 05 de AgosLo d.e 2022 no endereço acima indicado, licitaÇão na modalidade Pregão Presencial
n" OOO29/2022, ttpo menor preço, e o fornecj-mento realizado na forma parcelada; tudo de acordo
com este instrumento e em observância a Lei Eederal no 10.520, de 1'7 de Jufho de 2002 e
subsidiariamente a Lei Federal no 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n" 1-23, de 14

de Dezembro de 2006; Decreto Munj-cipa1 no 01-6, de 10 de Novembro de 2006; e legislação pertinente,
consideradas as alteraçôes posterj-ores das referidas normas; conforme os critérios e

procedimentos a seguir defj-nj-dos, objetj.vando obter a mefhor proposta para: CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA PARA o FoRNECIMENTo DE REEEIÇÕES NA SEDE DO CONTRÀTANTE TIPO SELE_SERVICE NO MUNICIPIO

DE MOGE]RO.

1.0.DO OBJEÍO
1.1.Constitui objeto da presente licitaÇão: coNTFtATAÇÃO DE EMPRESA PARA O EORNECIMENTO DE

REFEIÇÕES NA SEDE DO CONTRATANTE TIPO SELF_SERVICE NO MUNTCIPIO DE MOGEIRO.

1.2,As especificaçôes do objeto ora ficitado, encontram-se devidamente detalhadas no

correspondente Têrmo de Referência - Anexo I deste Instnmento.
1.3.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório,
especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso,

iuãtifica-se: pel-a necessÍdade da devida efetivação de compra para suprir demanda específica -
õoutnataÇÃo DE EMPRESA PARA o EoRNECTMENTo DE REFErÇÕES NA SEDE Do CoNTRATANTE TrPo sELF-sERVrcE

NO MUNICIpfo DE MOGEIRO -, considerada oportuna e imprescindivel, bem como relevante medida de

interesse púb1ico; e ainda, pela necessidade de desenvofvimento de ações continuadas Para a

promoÇão de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos
programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento
aprovadas.

2.O.DO LOCAT E DÀTA E DÀ IMPUGNAÇÁO DO EDTTÀL
2.1.Os envelopes contendo a documentação relativa à proposta de preços e a habilitação para
execução do obieto desta licitação, deverão ser entregues ao Pregoei-ro até as 10:30 horas do

dia 05 de Agosto de 2022, no endereço constante do preâmbufo deste instrumento. Neste mesmo

1ocal, data e horário será realizada a sessão púb1ica para abertura dos referidos envelopes.
2.2.ÍnformaÇÕes ou esclarecj-mentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais
de expediente: das 08:00 as L2t00 horas. E-mail:
licitacaomogreiroGuol . com' br/compras . cotacoesGoutfook. com'
2.3.eualquer pessoa - cidadão ou ficltante - poderá solicitar esclarecimentos, providências ou

impugnar o ato convocatório deste certame, se mani-festada por escrito e dirigida ao Pregoeiro,
a:ué 02 ldois) dias úteis antes da data flxada para recebimento das propostas.
2.4,Caberá ao pregoeiro, auxifiado pelos setores responsáveis pela elaboração deste ato
convocatório e seus anexos, decidir sobre a petição no Prazo de até 24 (vinte e quatro) horas,
considerado da data em que foi devidamente recebido o pedido.
2.5,A respectiva petiÇão será apresentada da seguinte forma:
2.S.1,.protocolizando o original, nos horários de expediente acima indicados, exclusivamente no

seguinte endereço: Av. Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB.

3.O.DOS Er.E!,ÍENTOS PÀB,A LrcrrÀÇÃo



3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.2
3.2

.Aos partici-pantes, serão fornecidos os seguintes elementos:

.1-,ANEXO I - TERMO DE REEERÊNCIA - ESPEC]EICAÇÕES;

.2.ANEXO rr - MODELOS DE DECLAIU\ÇÕES;

.3.ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO;

. .ANEXO IV - M]NUTA DO CONTRATO.

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

.1.Junto ao Pregoeiro: gratui-tamente; e

. 2, Pelos sÍtes : www,mogeiro. pb. gov. brllicitacoes i www. tce, pb. gov. br

4.O.DO SUPORTE LEGÀI.
4 . l- . Esta licitação reger-se-á pela Lei Eederal no L0 .520, de L'l de Ju1ho de 2002 e

subsidiariamente a Lei Federal n" 8.666, de 2t de ,Junho de 1993; Lei Complementar n" 1'23, de 14

de Dezembro de 2006; Decreto Municipal no 016, de 10 de Novembro de 2006; e legislação pertinente,
consideradas as alterações posteriores das referidas normasi que ficam fazendo partes integrantes
deste instrumento, independente de transcrição.

s.O.DO PRÀZO E DOTÀÇÃO

5.1.O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as

necessidades do ORC, e que admite prorrogação nos casos previstos 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 especificaÇões definidas no correspondente
Termo de Referêncial, anexo a este instrumento, Na hipótese do referido termo não estabel-ecer o

focal para a entrega, observada a demanda e oportunidade, essa será feÍta na sede do ORC ou em

uma das unidades administrativas, por ele indicada, que compõe a sua estrutura operacional.
5.3.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do exercicio
financeiro de 2022, considerado da data de sua assinatura.
5.4.As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte dotação:
Rêcursos próprios do Município de Mogeiro: LEI MUNICIPAL 340/2020 02.010 GABINETE DO PREFEITO

02.o2o sEC DE ADMTNTSTRAÇÃo E PLANE,JAMENTo 02.030 sEC DE EDUCAÇÃo, CULTURA, ESP, LAZER E TURrsMo

O2.O4O SEC MUNICIPAL DE SAUDE O2.O5O SEC. DE ACAO SOCIAL FMAS 02.060 SEC DE IND. COM. COMPRAS E

TRANSPORTES 02.070 sEc. MEro AMBTENTE, PESCA E PECU 02.080 SEC. DE INDUST. COMERCIO E INFRÀ

ESTRUTURA 02.T4O SECRETAR]A DE EINANCAS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00 OUTROS

SERV. DE TERC. PESSOA .JURIDICA

6.0.DÀS COIIDrÇõES DE PARrICTPÀÇÁO
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
identifi-cados, acompanhados da respectiva declaração de cumprj-mento dos requisitos de

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

Equiparados, nos termos da J-egislação vigente.
6-3.Não poderão participar os j-nteressados que se encontrem sob o regime fafimentar, empresas
estrangeiras que não funcionem no pais, nem aqueles que tenham sido decl-arados inidôneos para
licitar ou contratar com a AdministraÇão Pública ou que estejam cumprindo a sançâo de suspensão

do direito de licitar e contratar com o oRC.
6.4.Os licitantes que desejarem enviar seus envelopes Proposta de Preços e DocumentaÇão via
postal - com Aviso de Recebimento AR -, deverão remetê-los em tempo hábi] ao endereço constantê
do preâmbu1o deste instrunentof aos cuidados do Pregoeiro - Elaviano Cfebson Araújo. Não sendo

rigãrosamente observadas as exj-gências deste item, os respectivos envelopes não serão aceitos e

o licitante, portanto, desconsiderado para efeito de partj'cipação no certame.
6.5.euando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopês junto ao Preqoeiro, sem a

permanência de representante credenciado na respectiva sessão pública, ficará subentendido que

o licitante abdicou da fase de lances verbais.
6.6.Éi vedada à participaÇão em consórcio.

7.O.DA REPRESENTÀÇÃO E DO CREDENCIAI'{ENTO

7.1.O licj-tante deverá se apresentar, para credenciamento junto ao Pregroeiro, quando for o caso,

através de um representante, com os documentos que o credenciam a participar destê procedimento
Iicitatório, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances verbais. Cada licitante
credenciará apenas um representante que será o único admÍtido a intervir nas fases do certame
na forma prevista neste instrumento, podendo ser substituÍdo posteriormente por outro devidamente
credenciado.
'l.2.para o credenciamento deverão ser apresentados os segui-ntes documentos:
7.2.t.Tratando-se do representante tegai: o instrumento constitutj.vo da empresa na forma da Lei,
quando for o caso, devidamente registrado no 619áo competente, no qual estejam expressos seus

poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
7,2.2.Tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular da qual

constem os necessários poderes para formurar verbalmente lances, negociar preços, firmar
declarações, desistir ou apresentar as razões de recurso e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame; acompanhada do correspondente i-nstrumento de constj-tuiÇão da empresa,

quando for o caso, que comprove os poderes do mandante para a outorga. Na hipótese de procuraÇão

seja particular devãrá eer reconhecida a firma en cartório do rêEPeotivo signatário.
-j,2.3.O representante legal e o procurador deverão identificar-se apresentando documento oficial
que contenha foto.



?.3.Estes documentos deverão ser entregues ao Pregoeiro - antes do inicio da sessão púb1ica -
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregroeiro
ou membro da Equipe de Apoio.
'7.4.A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de qualquer dos documentos de
credenciamento impedirá a participação ativa do representante do l-icitante no presente certame.
Esta ocorrência nâo inabilitará sumariamente o concorrente, apenas perderá o direito a

manifestar-se nas correspondentês fases do processo licitatório. Para tanto, o Pregoeiro receberá
regularmente do referido concorrente seus envelopes, declarações e outros elementos necessárj-os
à participação no certame, desde que apresentados na forma definida neste instrumento'
7.5.No momênto de abertura da sessão púb1ica, cada licitante, por intermédio do seu representante
devidamente credenciado entregará ao Pregoeiro, em separado de qualquer dos envelopes, a seguinte
documentaÇão:
7.5.1.Dec1aração de Elaboração Independente de Proposta - Anexo II.
1.5.2.Dec]aração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitaÇão, conforme
modelo - Anexo IfI, e
7.5.3.Comprovação de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3o da Lei 123/06, sendo
considerado microempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto, tratamento
diferenciado e simplifj-cando na forma definida pela legislação vigente, Ta1 comprovação poderá
ser feita através da apresentaÇão de qualquer um dos seguintes documentos, a cri-tério do
licitante: a) declaração expressa formalmente assinada por profissional da área contábi1,
devidamente habi-litado; b) certidão simplificada emitida pela junta comerciaf da sede do
l-icitante ou equivalente, na forma da legislação pertinente, A ausência da referida declaração
ou certidão simplificada impedirá a participaÇão do licj.tante no presente certame.
?.5.3.1.O Pregoeiro poderá promover diligência, na forma do Art. 43, § 3o, da Lei 8.666/93,
destinada a escl-arecer se o licitante é, de fato e de direito, considerado microempresa ou
empresa de pequeno porte.
7.6.Quando os envelopes Proposta de Preços e DocumentaÇão forem enviados via postal, a

documentação relacionada nos itens 7.5.L,'1,5,2 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 01(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as
seguintes indicações no anverso:

PREEEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL N". OOO29/2022
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

o ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguj-ntes elementos:

B.2.proposta el-aborada em consonância com as especificações constantes deste instrumento e seus

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

representante lega1, contendo no correspondente item cotado: discri-mi-nação, marca e/ou modelo e

outras caracteristicas se necessário, quantidade e valores unitário e total expressos em

algarismos.
8.3, Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais. Indicação
em contrário está sujeita a correção observando-se os sequintes critérios:
8,3,1,FaIta de digitos: serão acrescidos zeros;
B.3.2.Excesso de dlgitos: sendo o primeiro digito excedente menor que 5, todo o excesso será
suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os demais itens
excedentes suprimj-dos.
8.4.A quantidade minima de unidades a ser cotada, por item, não deverá ser j-nferior a 1008 da

estimativa detalhada no correspondente Termo de Referência - Anexo f' Disposição em contrário
não desclassifica automaticamente a proposta apenas o respectivo item será desconsiderado.
8.5.A proposta deverá ser redigida em lingua portuguesa e em moeda nacional, elaborada com

clareza, sem alternativas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadas e a última
datada e assinada pelo responsável, 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 outras informaçÕes e observações pertínentes que o licitante julgar
necessárias.
8.6.Existindo discrepância entre o preço unitário e o valor tota1, resultado da multiplicação
do preço unj-tário pela quantidade, o preÇo unitário prevalecerá.
g. T. Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo produto ou

serviço, prevalecerá o de menor valor.
g.g.No caso de alteração necessária da proposta fej-ta pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio,
decorrente exclusivamênte de incorreções na unidade de medida utilizada, observada a devida
proporcionalidade, bem como na multiplicação e/ou soma de valores, prevalecerá o valor corrigido.
g.9.A não indicação na proposta dos prazos de entrega ou execuçáo, das condições de pagamento

ou de sua val_idade, ficárá subentendido que o rj.citante aceitou integralmente as disposições do

ato convocatório e, portanto, serão consideradas as determinações nele contidas para as referidas
exigências não sendo suficiente motj-vo para a desclassifi-cação da proposta.
8.1ó.É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo ORC, desde
que esteja devidamente preenchido.
fí.ff.O pãrticipante ináicará a origem dos produtos ofertados. A eventual falta da referida
indicação não desclassificará o licitante.



B.12.Será desclassificada a proposta que deixar de atender as disposições deste instrumento.
8.13.Fica facultado ao licitante a apresentaÇão da proposta tarnbém em mldia, ou seja, em CD ou
PENDRTVE.

9.0.DÀ nÀBrr.rTAÇÃO
9.1.Os documentos necessários à habilitaÇão dos licitantes, deverão ser apresentados em 01 (uma)

via, dentro de envelope lacrado, contendo as sequintes j-ndicaÇões no anverso:

PREEEITURA MUNICIPAL DE MOGE]RO

DOCUMENTAÇÃO - PRNCÃO PRESENCIAL NO

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

00029 / 2022

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os segul-ntes el-ementos

9.2.PESSOA JURÍDICA:
g.2.L,Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ.
g,2,2.prova de j-nscrição no cadastro de contribuintes estaduaf ou municipal, relativo à sede do

licitante.
9.2.3.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente regi-strado, em se

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por aÇÕes, acompanhado de documentos
de eleição de seus administradores, Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretori-a em exercício. Decreto de autorização, em se tratando de empresa

ou socj-edade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir' Regj-stro
comercial. no caso de empresa individual. Estas exigências não se aplicam ao lj-citantê que,
quando da etapa de credenciamento no certame, já tenha apresentado de forma regular nos tennos
do presente instrumento convocatório, a referida documentação solicitada neste subitem.
g,2.4.BalanÇo patrimonial- e demonstraÇões contábeis do úftimo exercicio social, já exigíveis e

apresentados na forma da lei, com indicaÇão das páginas correspondentes do 1i-vro diário em que

o mesmo se êncontra, bem como apresentaÇão dos competentes termos de abertura e encerramento,
assinados por profissional habilitado e devidamente registrados na junta comercial competente,
vedada a sua substituição por bal-ancetes ou balanços provisórios. Tratando-se de empresa

constituída há menos de um ano, ou aquela que ainda não tenha realizado o fechamento do seu
primeiro ano de existência no prazo lega1, poderá apresentar o Bataço de Abertura assinado por
profissional habilitado e devidamente registrado na junta comercial competente'
g.2.5.Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos
Tributos Federais e à DÍvida Atíva da União.
g.2.6.Certidões negatj-vas das Eazendas Estadual e Municipal da sede do licitante, ou outro
equivalentê, na forma da lei.
g.Z,l.Comprovação de regulari-dade relatj-va ao Eundo de Garantia por Tempo de Serviço - EGTS,

apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecida pela Caixa Econômica Federal.
g.2,B,prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JustiÇa do Trabalho, mediante a

apresentaÇão de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Tltulo VII-A da

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de l-o de maio de 1943.
g.2.g.Dec1aração do licitante: de cumprimento do disposto no Art. 7o, Inciso XXXIII, da

ConstituiÇão Federal - Art . 21, Íncíso V, da Lei B .666/93; de superveniência de fato impeditivo
no que diz respeito à participação na LicitaÇão; e de submeter-se a todas as cl-áusulas e

condições do presente instrumento convocatório, conforme modelo - Anexo fI.
g.2.lf).Certidão negativa de falênci-a ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do

licitante, no máxi-mo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.
g,Z.LL.ComprovaÇão de capacidade de desempenho anterior satisfatÓrio, de atividade igual ou

assemelhada ao objeto da licitação, feita através de atestado fornecido por pessoa juridica de

direito público ou Privado.
g.2.:..2.A1vará de lotalizaÇão e funcionamento e/ou declaração da Prefeitura do local da sede da

Firma, informando que a mesma funciona no endereÇo mencionado nos documentos.

9.3.Os documentos de Habilitação deverão ser organizados na ordem descrita neste instrumento,
precedidos por um índice correspondente, podendo ser apresentados em original, por qualquer

iro..".o de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro ou membro da Eguipe de

Àpoio ou publj-caÇáo em órgão da imprensa oficiaf, quando for o caso. Estando perfeitamente
legiveis, sem conter borrÕes, rasuras, emendas ou entrellnhas, dentro do prazo de validade, e

encerrados em envelope devidamente lacrado e indevassáver. Por ser apenas uma formal-idade que

visa facilítar os trábalhos, a ausência do referj-do indice não inabilitará o licitante.
9.4.A falta de qualquer documento exigido, o seu vencimento, a ausência das cópias devi-damente

autentj-cadas ou Oas vias originais para autenticação pêlo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio
ou da publicação em órgâo na imprensa oficial, a apresentação de documentos de habilitaÇão fora
do envelope especificã, tornará o respectivo licitante inabilitado. Quando o documento for
obtido via rnternet sua legalidade será comprovada nos endereÇos eletrônicos correspondentes '
poderá ser utilizada, a critério do Pregoelro, a documentação cadastral de fornecedor, constante
dos arquivos do ORC, para comprovação da autentj-cidade de elementos apresentados pelo llcitante,
quando for o caso.

10.O.DO CRITÉRIO PAR,À JI'LGÀI'íENEO



10.1.Na seleção inicial das propostas para identificaÇão de quais irão passar a fase de lances
verbais e na classificação fina1. observadas as exigências e procedimentos defÍnidos nêste
instrumento convocatório, será considerado o crltério 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. 3o, § 2o, Inciso II, da Lei 8.666/93, a classificaÇão inicial para a fase de
lances verbais, se fará através de sorteio.

11 .O.DÀ ORDEM DOS TR.ABATHOS

1l-.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 recebímento dos envelopes,
nenhum outro será aceito.
l-1.2,Declarada 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 que se interessar,
1l-,3.O não comparecimento do representante de qualquer dos licitantes não impedirá a efetivação
da reunião, sendo que, a simples participação neste certame impllca na total aceltação de todas
as condiÇões estabelecidas neste Instrumento Convocatório e seus anexos'
1l-.4.8m nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentação e/ow
substituição dos envelopes ou de qualquer elemento exigido e não apresentado na reunião destinada
ao recebimento 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 ciência de que cumpre plenamente os
requisitos de habllitação.
1l-.6.posteriormente abrirá os envelopes Propostas de Preços, rubricará o seu conteúdo juntamente
com a sua Equipe de Apoio, conferindo-as quanto à validade e cumprimento das exigências
constantes no instrumento convocatório e sol-icitará dos licitantes que examinem a documentaÇão
nel-es contidas.
1l_.T.prosseguindo os trabafhos, o Pregoeiro analisará os documentos e as observações porventura
formuladas pelos licitantes, dando-Ihes ciência, em seguida, da classificação inicial, indicando
a proposta de menor preço e aquefas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento,
rêl-ativamente à de menor valor, para cada item cotado. Entretanto, se assim julgar necessário,
poderá divulgar o resultado numa nova reunião.
11.8.Não havendo para cada item ficitado pelo menos três propostas nas condições acima definidas,
serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, quaisquer que

sejam os preÇos oferecldos'
11.9.8m seguida, será dado inicio à etapa de apresentaÇão de lances verbai-s pelos representantes
dos licitantes 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 fances verbaj-s quantas se fizerem necêssárias, Esta etapa poderá sêr
interrompida, marcando-se uma nova sessão púb1ica para continuidade dos trabalhos, a critério
do Pregoe j-ro,
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 fance verbal,
quando convidado pel-o Pregoeiro, implicará na exclusão do licitante apenas da etapa de lances
verbais para o correspondente item cotado e na manutenção do último preÇo apresentado, para
efeito de cfassificação finaf das propostas.
1l-.11,Decl-arada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro examinará a

aceitabilidade da primei-ra classj,ficada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a

respeito.
tL.t2.Sendo aceitável- a proposta de menor preÇo, será aberto o envelope contendo a documentação
de habilitação somente do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições
habilitatórias. constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no lnstrumento
convocatório, o licitante será decl-arado vencedor, sendo-Ihe 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 acej.tável- ou se o ficitante não atender as exigência habilitatórias,
o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, verificando a sua

aceitabilidade e procedendo à habilj-tação do proponente, e assim sucessivamente, até a apuração
de uma proposta que atenda as disposiçôes do instrumento convocatório.
LL.L4.Da reunião favrar-se-á Ata circunstancj-ada, na qual serão registradas todas as ocorrências
e que, ao final, será assinada pelo Pregoei-ro, sua Equipe de Apoio e licitantes presentes.
11.15.8m decorrência da Lei Compfementar 723/06, a comprovaÇão de reqularidade fiscal e

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

assinatura do contrato, observando-se o seguinte procedlmento:
11.15.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participaÇão nesta
licitação, deverão apresentar toda a docr.rmentaÇão exigida para comprovação de regrularidade
fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de

Habilitação e integrantes do envelope Docr.mentação, mesmo que esta apresente alguma restrição;
11.15.2.Havendo atguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial- corresponderá ao momento em que

o liãitante for decl-arado vencedor, prorrogáveis por igual periodo, a critério do ORC, para a

regularização da documentação, paqamento ou parcelamento do débito, e emissão das eventuais
..itidÕ"" negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
11.15,3.A não-regularização da documentação, no prazo acima previsto. implicará decadência do

direito à contratação, sem prejuízo das sanÇões previstas no Art. 81, da Lei 8,666/93t sendo



facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classifj-cação, pêla assi"natura
do concrato, ou revogar a IicitaÇào.
11.16.Os documêntos âprêsentados pelos licitantes no CÍêdênciamento e os êlementos constantes
dos envelopês Proposta de PreÇos e DocumentaÇão que forem abêrtos, serão retidos pelo Pregoeiro
e anexados aos autos do procêsso, No mesmo contexto, o envelopê DocumentaÇão7 êinda lacrado, do
licitante descLassificado ou que nâo 1ôgrou êxito na etapa competitiva que não for retirado por
seu representante 1êgal no prazo dê 60 (sessenta) dias coosêcutlvos da data de homofogaÇâo do
prêsente certame, será sumariamente dêstruido.

12.O.DO CRITÉRIO DE ÀCEITÀBÍúÍDÀDE DE PREÇOS

12,1.Havêndo proposta ôu fâncê vencêdor com valor para o rêspêctivo ltem relacionado no Anexo T

- Termo de Refe!ência - EspecificaÇôes, na coluna código:
12,1.1.Com indicios que conduzam a urna presunÇão refativa de inexequibil idade, pê1o critério
dêfinido no Ãrt, 48, II, da Lei 8.666/93, êm lal situaÇão, não sendo possivê1 a imediata
confirmaÇão, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidêdê/
sendo-lhê facultado o prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar a viabilidadê dos preÇos,
conforme parâmetr.os do mesmo Art. 48, IT, sob pena de desconsideraÇão do item.
12.2. Sallentâ-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamente a propostâ, quando for
o caso, apenas o item correspondente.

13.0.DOS RECURSOS
13.1.DecIarado o vencedor, quafquer licitantê poderá manifestar imediâta e motivadamentê a

intenÇâo de recorrer, observando-se o disposto no Art. 4Ô, Inciso XVIÍI, da Le\ 10.520/A2.
13 . 2 , O acolhimento do recurso irnportará a invalidaÇâo apenas dos atos insu§cetiveis de
aproveitamento,
13.3.A falta de mani.festação imedlata e motivada do licitante iÍlportará a decadência do direito
de recurso e a adjudicaÇão do objeto da lÍcitaÇâo pê1o Pregoeiro ao vêncedor.
13.4.Dêcididos os rêcursos, a autoridade sllpêrior do oRC fará a adjudicaÇâo do obieto da
licitaçáo ao proponente vencedor.
13,5.O lecurso será dirlgido à autoridade superior do ORC, por intermédio do Pregoei!o, devendo
ser protocolizado o originaf/ nos horários normais dê êxpediente dâs 08:00 as 12:00 horaa,
exclusivanente no seguinte endereÇo: Àv, Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogêiro - PB.

1{. O.DÀ HOMOLOGÀçÃO E ÀD,,UDrCÀÇÃO
14.1,Conclu1do a fase competitiva, ordenada às propostas apresentadas, analisada a documentaçáo
de habilitaÇão e obsêrvados os rêcursos porventura lnterpostos na forma da 1êgis1aÇâo vigente,
o pregoeiro emitira rêfatório conclusivo dos traba.lhos desenvolvidos no certame, remêtendÔ-o a

autoridade superior do ORC, juntamente com os elementos constltutivos do processo, necessários
à ÀdjudicaÇão e Homologação da rêspectiva ficitaÇão, quando for o câso.
14.2.À autorj-dadê superiol do oRc podêrá, no êntanto, têndo em vista sempre a dêfesa dos

interesses do oRC, discordar e dêixar de homoloqal, total ou palcialmente, o resultâdo
apresentado pê1o pregoêiro, rêvoga! ou considerar nufa a LicitaÇão, desde que aprêsentê a devida
fundamentaÇão êxigida pela legislaÇâo vigente/ resguardâdos os direitos dos licitaDtes-

15.0. DO CO}{rRÀTO
L5.1.Após a homologação pela autoridade superior do ORC, o adjudicatário será convocado para,
dêntro do prazo de 05 (cinco) dias consêcutivos da data de rêcebimento da notificaÇão, asainar
o rêspêctivo contrato, quando for o caso, elaborado em conformidade com aa modalidades permitidas
pêla iei 8.666/93, podendo o mesmo sofrêr alteraÇões nos termos definldos pela referida norma.
1S.Z.tqao atendendo à convocação para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de

validade de sua proposta/ o licitante perderá todos os dileitos que polventura tenhâ obtido como

vencedor da licitaÇão.
15.3.É pefinitido ao ORC, no caso do llcitante vencêdor não comparecel para assinâtura do contrato
,]o paaro e condiçôês estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de

Çlassificação e sucêssivamênte, para fazê-Io em igual prazo do ficitante vencedor.
15.4.O contrato que eventualmentê venha a ser as§inado pelo licitante vencêdo!, podêtá ser
alterado com a devida -iustificativa, unilaterafmente pêfo Contratante ou por acordo entrê as

partês, nos casos previstos no Art. 65 e sêrá rescindido, de pleno dirêitÔ, conforme o disposto
nos arts. 'l'7, '18 e ?9, todos da Lei 8,666,/93; ê realizado na forma de fornecimênto parcelada'
15.5.O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiÇões contratuais, os âcréscinos ou

suprêssões que se fizerem nas compras, até o rêspectlvo limite fixado no Art. 65, § 1o da Lêi-

8,à66/93, Nenhum acréscimo ou sr.lpressão poderá exceder o limite estâbelecido, salvo as supressões
resultantes de acordo cê.1-ebrado entre os contlatantes'

16. O.DÀS SÀNçôES ÀDMrNr STA.AT r\rAS
16.1.ouem, convocado dentro do prazo dê validade da sua proposta, não celebrar o contlato,
deixar dê entregar ôu apresêntar documentaÇâo falsa exigida para o certame, ensejar o

rêtardamento da êxecuÇão de seu objeto, não mantlver a propostê, falhal ou fraudâr na execuçâo

do contrato. coÍrportar-se dê modo inidôneo, decfarar informaÇÔe§ falsas orl cometêl fraude físcaI,
gar:antido o direito à ampla defesa, ficará lnpedldo de licltar e contratal com a uniâo, Estados,
ói"trito Federal ou Municlpios ê, será descredenciado do sistêma de cadastramentô unificâdo de

!,ornêcedorês SlCÀE do Govêrno Fêdêra1 ê dê sistêmas semêlhantês mantidos por Estados, Distrito
Eêderal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prêjuízÔ das multas previstas
nestê Edital e dâs demêis cominações 1êgais.
16.2.A rêcusa injusta ên dêixar de crmprir as obrigaÇôês assumidas e preceitÔs lêgâis, sujêitará
o contratado, garantida a prévia defesa, às sêguiÔtes penalidades previstas nos Àrts. 86 e 87,



da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5t (zero virgula cj-nco por cento)
apJ-icada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entreqa, no início ou na execução do
objeto ora contratado; c - multa de l"Ot (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução
total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis
fundamêntadas na Lei 8.666/93 e na Lei 1,0.520/02.
l-6.3.Se o vafor da multa ou indenizaÇão devida não for recolhi-do no ptazo de 15 (quinze) dias
após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primej-ra parcela do
pagamento a gue o Contratado vier a fazer jus, acresci-do de juros moratórios de lt (um por
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicial-mente'
16.4.1pós a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realj-zar-se-á comunicação escrita
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excl-uldas as penalidades de advertência e multa
de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato
será registrado e publicado no cadastro correspondente.

17.0.DÀ COMPROVÀÇÁO DE EXECUÇÃO E RSCEBrMENTO DO OB.IETO

17.1.Executada a presente contrataÇão e observadas as condições de adimplemento das
pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo ORC obedecerão,
caso, à disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei B-666/93,

obrigações
conforme o

18.O.DO PAGAMENTO
18.1.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 periodo de adimplemento,
18.2.O desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de

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

disponibilidade de recursos financeiros.
18.3.Nenhum val-or será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.
1B,4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o

Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensaÇáo

financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao

efeti-vo paqamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razáo do atraso no pagamento

serão calculados com utilizaÇão da seguinte fórmufa: EM = N x VP ' Ir onde: EM = encargos
moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

Vp = vafor da parcela a ser paga; e I = indice de compensaÇão financeira, asslm apurado: I =

(TX + 1OO) + 365, sendo TX : percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na

sua fafta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido
lndice estabelecido para a compensaÇão financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não

possa mai-s ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela
legislaçâo então em vj.gor.

19. O .DO REA.'USTA}íENTO
19.1.Os preÇos contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano'
L9.2,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 verificada
no IpCA-IBGE acumúIado, tomando-se por base o mês de apresentaÇão da respectlva proposta,
exclusj.vamênte para as obrigações Íniciadas e concluidas após a ocorrência da anualj'dade.
19.3.Nos reajustes subsequentes ao primej-ro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do ú]timo reajuste.
19.4.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao

Contratado a importância calculada pela úItima variação conheci-da, liquidando a diferença
correspondente tão 1ogo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obri-gado a

.pra".rrtu. memória de cáIculo referente ao reajustamento de preços do vafor remanescente, sempre

que este ocorrer.
19.5.Nas aferiÇões finais, o indice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo'
19.6.Caso o indice estabelêcido para reajustamento venha a ser exti-nto ou de qualquer forma não

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela
legislaÇão então em vigor'
19.?.Na ausência de prãvisão lega1 quanto ao indice substituto, as partes efegerão novo índice
oficial, para reajusiamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditÍvo'
19.8.O reajuste poderá ser realizado por apostilamento'

20.O.DÀS DTSPOSTÇõES GERATS

20.1.Não será devida aos proponentes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa
ao certame, qualquer tipo de indenização.
20.2.Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuraÇão legal, poderá representar mais

de uma Llcitante.
20.3.A presente licitaÇão somente poderá vir a ser revogada por razÕes de interesse público
decorrente de fato supàrveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrj-to e devidamente

fundamentado.
20.4.Caso as datas previstas para a realização dos eventos da presente licitação sejam declaradas
feriado e não havàndo ratifi-cação da convocação, fj-cam transferidos automaticamente para o

primeiro dia útit subsequente, no mesmo local- e hora antêriormente previstos'



20.5.O ORC por conveniência administratlva ou técnica, se reserva no direito de paralisar a

qualquer tempo a execução da contrataÇão, cientificando devidamente o Contratado.
20.6.Decairá do direito de impugnar perante o ORC nos termos do presente instrumento, aquele

eüê, tendo-o aceitado sem objeÇão, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou

irregularidades que o viciaram hipótese em que tal comunicado não terá efeito de recurso.
20.7 .Nos valores apresentados pelos licitantes, já deverão estar incluÍdos os custos com

aquj-sição de material, mão-de-obra utilizada, impostos, encargos, fretes e outros que venham a

incidir sobre os respecti-vos preços.
20.8.As dúvidas surgidas após a apresentação das propostas e os casos omissos neste instrumento,
ficarão única e exclusj-vamente sujeitos a interpretação do Pregoeiro, sendo facul-tada 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.
20.9.para dirimj-r controvérsias decorrentes deste certame, excfuido qualquer outro, o foro
competente é o da Comarca de Itabaiana.

Mogeiro - PB, 2L de Julho de 2022.

ELAVIANO CLEBSON Ànaú,ro
Pregoej-ro Oficial



ESTÀDO DÀ
PREEEIÍT'R.À MT'NICIPÀL DE MOGEIRO

COMISSÃO PERMA}.IENTE DE LICITAÇÁO

A}iIEXO I - PREGÁO PRESENCIAL N" OOO29/2022

TERMO DE REFERÊNC]A - ESPECIFICAÇÕES

1.O,DO OBJETO
1.1.Constitui objeto desta LicitaÇão: GoNTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O EORNECIMENTO

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

2.0.,n STIFICÀTM
2.l.Considerando as necessidades do ORC, tem o presente termo a final-j.dade de definir, técnica
e adequadamente, os procedimentos necessários para viabil-izar a contratação em tela.
2.2.As características e especificaÇões do objeto ora l-icitado são:

PE - Participação Excfusiva ME /EPP: Art. 48, I, da 1 3/06

2.3.para o item com a indicação "ME" a participação é exclusj-va a Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente.

3. O.OBRTGAÇõSS pO CONTRATÀDO

3.l.ResponsabiIizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fj-scaI, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em trazáo da execução do objeto contratado.
3.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiaj-s ou serviços que apresentarem
alteraçôes, deteriorações, imperfeições ou quaisquer irregulari-dades 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.úanter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade
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.
j,5.n*itir Nota Fiscal correspondente à sede ou filia1 da empresa que apresentou a documentação

na fase de habilitação.
3.6.Executar todas as obrigações assumidas com observância a mefhor técnica vigente, enquadrando-
sêr rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especiflcações técnicas
correspondentes .

4.O.DO CRITÉRIO DE ACEITÀBII,IDÀDE DE PREÇOS

4.1,Havendo proposta ou lance vencedor com val-or para o respectivo item relacionado acima, na

coluna código:
4.L.I.Com indícios que conduzam a uma presunção relativa de inexequi-bilidade, pelo critério
definido no Art. 4g, r1, da Lei 8.666/93, em tal situação, não sendo possíve1 a imediata
confirmação, poderá ser dada ao ficitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade,
sendo-lhe facul_tado o prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preços,
conforme parâmetros do mesmo Art. 48, If, sob pena de desconsideração do item'
4.2.Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamente a proposta, quando for
o caso, apenas o item correspondente.
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(SABORES DIVERSOS

DE FETIPO ALMOÇO: - 1MENTO DE REEE

UND 1500FoRNECIMENTO DE REFEIÇÃO TÍPO JANTAR: - 1 PORÇÃO DE INHAME OU BATATA DOCE

OU CUSCUZ; _ 1 PORÇÃO DOIS TIPOS DE CARNE OU OVOS' - 1 PORÇÃO DE CAEÉ OU

LErTE COM 200ML; - 1 pORÇÃO DE S9PA (SABORES DIVERS9S), - I PÃO FRÀNCÊS

OU PÃO DOCE



4,3.O§ lances verbêis serão efetuados em unidade monetária nacional,

5.0.t{oDELO DÀ PROPOSTÀ
5,1,É parte integrante destê Termo de Refeiência o modefo de proposta de pleÇos corlespondentê,
podendo o licitantê apresentar a sua proposta no próprio nodelo fornecido, desdê que seja
dêvidamente preenchido, conformê faculta o instiumento convocatórlo - Anexo 01.

GILVAN FERREIRÀ DE L]MA
SECRETÁRTO



ESTÀDO DA
PREE'EIET'R"A M'NICIPAT DE MOGEIRO

coMrssÃo PERI'ÍAIIEMTE DE LrcrrÀÇÃo

AI{EXO 01 AO TERMO DE REE'ERÊNCIA - PROPOSTÀ

PREGÃO PRESENCIAL N" OOO29/2022

PROPOSTA

REE.: PREGÃO PRESENCIÀI NO OOO29/2022

oBJETo: C6NTRÃTAÇÃo DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REEEIÇÕES NA SEDE DO CONTRATANTE TIPO

SELE-SERVÍCE NO MUNIC]PIO DE MOGEIRO.

PROPONENTE:

Prezados Senhores,

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

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$

PRAZO - Item 5.0:
PAGAMENTO - IIEM 1B.O:

VALIDADE DA PROPOSTA - Item 8.0:

de

OUÀtil:TIDÀDE PREÇO UNIT. PREÇO EOTÀ],tíÀRcÀ/rrÍoDELO UNIDÀDE
150UND

: - 1 PORÇÃO DOIS TIPOS DE CARNE

; - 1 PORÇÃO DE CUSCUZ OU INHAME
RA, - 1 PÃO FRANCÊS OU PÃO DOCE'

PORÇÃO DE MARGARINA OU MANTEIGA;
DE BISCOITO DOCE OU SALGADO; -
DE CAFÉ OU LEITE COM 2OOML'

DE SUCO DA ERUTA (SABORES DIVERSOS)
DE ERUTAS DIVERSAS) .

TIPO

00ML; - I

DE REFEI

UND 2s00
DE TEIJÃO (SABOR DIVERSO); _

DE ARROZ (SABOR DIVERSO); -
DE MACARRÃO (TIPO E SABOR D]VERSO),'

]. PORÇÃO FAROFA (SABORES DEIVERSOS);
1 PORÇÃO SALADA (MÍNIMO 2 VARIEDADES).'

PORÇÀO LEGUMES (MÍNIMO 2 VARIEDADES) 
'PORÇÃO DE CARNE (T'IÍUTUO 3 VARIEDADES);

r PORÇÃO DE PURÊ DE BATATA' - 1 P

SUCO DA ERUTA (SABORES DIVERSOS) 3OOML'

1. PORÇÃO DE SOBREMESA (

DE REEE

os)

TIPO ALMOÇO: -

UND 1503
DE INHAI{E OU BATATA DOCE OU CUSCUZ'

]. PORÇÃO DOIS TIPOS DE CARNE OU OVOS'
DE CAEÉ OU LEITE COM 2OOML; _ 1

DE SOPA (SABORES DIVERSOS),' - 1

O DE REEEI TIPO JANTAR: -

PORÇÃO

OU PÃO DOCE

CNPJ

Responsáve1

de

I

1

1

l
I

I

i
l

l

:

:

i



FOLHA O1l02

ESTÀDO DÀ
PREFEITURA MI.'NTCIPAT DE MOGEIRO

COMISSÃO PER}'À}{IE}iIIIE DE LICITÀÇãO

ÀÀrExo rr - PREGÃO PRESENCTÀI N" ooo29/2022

MODELOS DE DECLARAÇÕES

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO OOO29/2022
PREEEITURA MUN]CIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECUUU\ÇÃO de cumprimento do disposto no Art, 70, Inciso XXXIII, da CF - Arl.21, Inciso
V, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7o inciso
XXXTII da Constituição Eederal, Lei 9.854, de 27 d.e outubro de l-999, declara não possuir em sêu
quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir mênoresf a

partir de quatorze anos, na condiÇão de aprendiz na forma da legislação vigente'

2.0 - rgglAIU\çÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na
l-icitaÇão.

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, ArL, 32, §2o, o proponente acima qualificado, declara
não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação
na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da

obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrêndo
penalidade de decfaração de idoneidade no âfirloito da administraÇão Federal, Estadual, Municipal
ou do Distrito Federal, arcando civil e crimina1mente pela presente afirmação.

3. O - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cfáusufas e condiÇões do correspondente instrumento
convocatório.

O proponentê acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do

respectivo j-nstrumento convocatório e submeter-se as condiÇões nele estlpuladas '

Local e Data.

NOME /AS S INATURÀ/ CARGO

Representante lega1 do proponente.

OBSERVAÇÃO:
As DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICÍTANTE, QUANDO FOR O CASO.



FOLse 02/02
REF.: PREGÃO PRNSTUCIAL NO OOO29/2022
PREEEITURA MUNICIPAL DE MOGE]RO

PROPONENTE:
CNPJ:

4.0 - DECLARAÇÃO de efaboração independente de proposta

(identificaÇão completa do representante do licitante), como representante devidamente
constituído de (identificaÇão completa do ficitante ou do consórcio), doravante denominado
(licitante/consórcio), para fins do disposto no item 7.5.1. do Edltal do Pregão Presenciaf no
OOO29/2022, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal- Brasileiro,
que:

a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presenciaf n" 00029/2022 foí elaborada de
maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou êm parte,
direta o indiretamentef informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Presencial n" 00029/2022, por qualquer meio ou por qualquer pêssoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial no

OOO2|/2022 nâo foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial- ou
de fato do Pregão Presencial n' 00029/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, i-nfl-uir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presenciaf n' 00029/2022 quanto a participar
ou não da referida li-citaÇão;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial- no 00029/2022
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial no 00029/2022 antes da adjudicação
do objeto da referida l-icitaÇão;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Pregão Presencial n" 00029/2022
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer
integrrante da Prefeitura Municipal de Mogeiro antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém pl-enos poderes
e informações para firmá-Ia.

Local e Data.

NOME,/AS S INAT I RÀ/ CARGO

Representante legal do proponente

OBSERVAÇÃO:
As DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL T]MBRADO DO LICITANTE, OUANDO FOR O CASO.
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ESTÀDO DÀ
PREIEIIrUR,A MI'NICIPÀI, DE MOGEIRO

coMrssÃo PERI'íAIIENTE DE LrCrTÀÇÃO

ÀT{EXO III - PREGÀO PRESENCIÀI N" OOO29/2022

MODELOS DA DECLARAÇÃO DE REGULAR]DADE - HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO OOO29/2022
PREEEITURA MUN]CIPAL DE MOGE]RO

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE para habilitaÇão previsto no Art. 4o, Inciso VII, da Lei
10 .520 / 02 .

O proponente acima qualifi-cado, declara, em conformidade com o di-sposto no Art. 4o, Inciso VII,
da-f,ei LO.52O/02, gue está apto a cumprir plenamente todos os requi-sitos de habilitaÇão exigidos
no respectivo instrumento convocatório que rege o certame acima indicado'

Local e Data.

NOME/ASS INATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:
A DECLARÀÇÃO OEVNNÁ SER ELABORADA EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO



ESTÀDO DA
PREFEITURA MT'NICIPÀL DE MOGEIRO

COMISSÁO PER}.íATiIENTE DE LICITÀÇÁO

À}IEXO TV - PREGÀO PRESENCIÀT NO OOO29/2O22

MINUTA DO CONTRATO

PREGÃO PRESENCIÀJ. N" OOO29/2022
PROCESSO ADM]NISTRATIVO NO PP OOO29/2022

coNrRiLTo No: ..../...-cPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PRETEITURA MUNICIPAL DE

MOGE]RO E . . . . ....., PARA FORNECIMENTO CONEORME DISCR]MINADO NESTE

INSTRUMENTO NA EORMA ABAIXO:

pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Munj-cj-pal de Mogeiro - Av.
presidente João Pessoa, 41 - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ no 08.866.501/0001-67, neste ato
reprêsentada pelo Prefeito Antonio José Ferrei-ra, Brasileiro, SolteÍro, Empresari-o, residente e

domiciliado na Sitio Pintado de Cima, l-38 - Area Rural - Mogeiro - PB, CPE no 840.199'644-9L,
Carteira de Identidade no 3360118 SSPPA, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado

, CNP,J NO , neste ato representado
por ..
CPF no

residente e domiciliado na
, Carteira de Identidade n" . , . ., doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram

as partes contratantes assj-nar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condíções
seguintes:

CIáUSuIÀ PRIMEIR,À - DOS FUNDÀMENTOS:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n" 00029/2022, processada nos
termos da Lei Federal no 10.520, de 17 de .Tufho de 2OO2 e subsidiariamente a Lêi Federal no

8.666, d,e 21- de Junho de 1993; Lei Complementar no 1,23t de 14 de Dezembro de 2006; Decreto
Muni-cipat no 016, de 10 de Novemlcro de 2006; e legislaÇão pertinente, consideradas as alterações
posteriores das referidas normas.

CIÁUSULÀ SEGT'I{DA - DO OBr]ETO:
o presente contrato têm por objeto: CoNTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O EORNECIMENTO DE REEEIÇÕES NA

SEDE DO CONTRATANTE TIPO SELF_SERVICE NO MUNICIPlO DE MOGEIRO.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas nestê
instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de

IicitaÇão modafidade Pregão Presencial- no OOO29/2022 e instruÇões do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e

será realizado na forma parcelada.

CIÁUSUI,A TERCEIRA - DO VÀI,OR E PREÇOS:

O valor totaf deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ... (.,.)

CIÁUSUI.A gUÀRTÀ - DO REA.,USTÀMENTO EM SE}flTIDO ESTRITO:
os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante soficitaÇão do Contratado, os preÇos poderão
sofrer reajuste após o i-nterregno de um ano, na mesma proporção da variação verifícada no IPCA-

IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentaÇão da respectiva proposta, exclusivamente
para as obrigações iniciadas e concfuídas após a ocorrência da anualidadê.
úos reajustes subsequentes ao prÍmej-ro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos

efeitos financeiros do úItimo reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do indice de reajustamênto, o Contratante pagará ao Contratado
a importância cal-culada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente
tão iogo seja divulgaOo o indice definitivo. Eica o Contratado obrigado a apresentar memória de

cálculo referente ao reajustamênto de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas aferiÇões finais, o indice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o Índice estabefecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qual-quer forma não possa

mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vj-er a ser determinado pela legislação
então em vigor.
Na ausência de previsão 1ega1 guanto ao indice substituto, as partes elegTerão novo indice
oficial, p.ru ."áirrstamento do preço do valor remanescente, por meio de têrmo aditivo.
O reajuste poderá ser realizado por aposti-1amento.



cIáuSuI.A QUINTA - DÀ DOTÀÇãO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursàs próprios do Municípj-o de Mogeiro: LEI MUNICIPAL 340/2020 02.010 GABINETE DO PREEEITO

02.o2o SEc DE ADMINISTRAÇÃo E PLANE.JAMENTo 02.O3O SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP, LAZER E TURISMO

O2.O4O SEC MUNICIPAL DE SAUDE 02.O5O SEC. DE ACAO SOCIAL FMAS 02.060 SEC DE IND. COM. COMPRAS E

TRANSPORTES 02.O?O SEC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU 02.OBO SEC. DE ]NDUST. COMERCIO E INFRA

ESTRUTURA 02.140 SECRETARIA DE EINANCAS 3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00 OUTROS

SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

CIÁUSULÀ SEXÍÀ - DO PÀGÀMENTO:

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos
adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados
do perlodo de adimPlemento.

crÁustÍLÀ sÉrrMA - Do PRAzo E DÀ vrGÊNcrA:
o prazo máximo de entrega do objeto ora contratado,
hipóteses previstas no Art. 57, S 1o, da Lei B '666/93'
da emissão do Pedido de ComPra:
a - Entrega: Imediata.
A vigêncj-a do presente contrato será determinada: até
considerada da data de sua assinatura.

que admlte prorrogaÇão nas condiÇÕes e

está abaixo indicado e será considerado

o finaf do exercÍcio fi-nanceiro de 2022,

CIÁUSTILÀ OIIÀVA - DÀS OBRIGAÇõES DO CONTRATÀNIE:

a - Efetuar o paqamento rel-ativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as

respectivas c]áusulas do presente contrato;
b - proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre gualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto
fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalizaÇão, o que não exime o Contratado de suas

responsabilj-dades contratuais e legais;
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Eiscaf deste contrato, nos termos da

norma viqente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente,
permitida a contra-tação de terceiros para assistência e subsidio de informaçÕes pertinentes a

essas atribuiÇões '

crÁusur.À NoNA - DAs oBRTGAÇõps oo coli[tRAEÀDo:
a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusu1a correspondente do presente contrato,
dentro dos melhores parâmetros de qualj-dade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada
ao objeto contratuaf, com observância aos prazos estipulados;
b - Rósponsabilizar-se por todos os ônus e obrigaçÕes concernentes à legisl-aÇão fiscal, civj-l,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumldos, a qualquer

titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em tazáo da execução do objeto contratadoi
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato,
que o represente integralmente em todos os seus atos;
d - permitir e facilitar a fiscalizaçáo do Contratante devendo prestar os informes e

esclarecimentos solicitados ;

e - Será responsáveI pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a tercei-ros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excfuindo ou reduzindo essa 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 contratantei
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibitidade com as obrigações assumidas,

todas as condições de habil-itaÇão e qualificação exigidas no respectivo processo licltatório,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado'

crÁusuÍ.a DÉcr!íA - DA ÀrrERAÇÀo E RoscrsÃo:
Este contrato poderá ser afterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante
ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno

direito, conforme o disposto nos Arts, 77, 't8 e 19, todos da Lei 8.666/93'
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condj-ções contratuais, os acréscimos ou

supressÕes que se fizerem nas compras, até o respectivo limite flxado no Art. 65, § 1o da Lei
g.666/93, Nenhumacréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecj-do, salvo as supressões

resultantes de acordo celebrado entre os contratantes '

cr.ÁuSUT.E DÉCIMÀ PRIMEIRA - DO RECEBIMEMIO:
Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas,

os procedimentos e prazos para receber o seu objeto peLo Contratante obedecerão, conforme o

.."ã, à" disposiÇões dos Arts. 73 a ?6, da Lei 8 '666/93'

CIÁUSTII.A DÉCTMÀ SEGUTiIDÀ . DÀS PENAIIDÀDES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o

contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts' 86 e 87' da

Lei 8,666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5t (zero vlrguLa cinco por cento) aplicada
sobre o val_or do contrato por dia de atraso na entreqa, no inÍcio ou na execução do objeto ora

contratado; c - multa de 10ã (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecuÇão total ou

parcial- do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades cabiveis fundamentadas na

Lei 8.666/93 e na Lei 1'0-520/02.



Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de l-5 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 1? (um por cento) ao mês, ollr
quando for o caso, cobrado judicialmente.

cráusul,À DÉcr!'ÍA rERcErRÀ - DA coMPENsAçÃo FrüIÀliICErRia:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado
não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admltida a compensaÇão financeira,
devida desde a data l-imite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento
da parcela. Os encargos moratórios devidos em razáo do atraso no paqamento serão calcu.l-ados com

utilização da seguinte fórmula: EM: N x VP x T, 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 pagai e I: indice de compensação flnanceira, assim apurado' I = (TX + l-00) + 365, sendo TX
: percentual do IPCA-IBGE acumul-ado nos últimos doze meses ou, na sua fa1ta, um novo índice
adotado pelo Governo Federaf 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 utilizado,
será adotado, em substituição, o que vj-er a ser determinado pela legislação então em viqor'

cráusuLÀ DÉcrMA QuÀRlÀ - Do FoRo:
Para dirimir as questões decorrentes deste
Itabaiana.

contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em O2(duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Mogeiro - PB,

PELO CONTRATANTE

de

TESTEMUNHAS

PELO CONTRATADO


