
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL — Licitação

PROCESSO LICITATÓRIO N» 00010-2023
LICITAÇÃO N». 00006/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
CRITÉRIO: MENOR PREÇO POR ITEM

Órgão Realizador do Certame:
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

AVENIDA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, 485 - CENTRO - RIACHÃO - PB.
CEP: 58235-000 - E-mail: riachao.licitacaoOhotmail.com - Tel.: (083) 3639-1002.

Observação:
Certame restrito à participação exclusiva de Microenpresas e Ençresas de Pequeno Porte,
nos termos da legislação vigente.

O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 01.612.770/0001-58,
doravante denominado sinplesmente ORC, torna público para conhecimento de quantos
possam interessar que fará realizar através do Pregoeiro Oficial, assessorado por sua
Equipe de Apoio, sediado no endereço acima, às 11:00 horas do dia 02 de Fevereiro de
2023^ por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitaçãn na moHaUriarto
Pregão na 00006/2023, na forma eletrônica, com critério de julgamento menor preço por
item, e o fornecimento realizado na forma parcelada; tudo de acordo com este instrumento
e em observância a Lei Federal n® 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a
Lei Federal n« 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n® 123, de 14 de Dezembro
de 2006; Decreto Federal n® 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e legislação pertinente,
consideradas as alterações posteriores das referidas normas; conforme os critérios e
procedimentos a seguir definidos, almejando obter a melhor proposta para: Aquisição de
Generos Alimentícios. ^

Data de abertura da sessão pública: 02/02/2023. Horário: 11:00 - horário de Brasília
Data para início da fase de lances: 02/02/2023. Horário: 11:01 - horário de Brasília
Local: www.portaldecompraspublicas.com.br

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da presente licitação: Aquisição de Gêneros Alimentícios
^stinados a atender as d^andas das Secretarias Municipais do Município de Riachão-
PB, conforme Termo de Referência do Edital.

especificações do objeto ora licitado - quantitativo e condições -, encontram-
devidamente detalhadas no correspondente Termo de Referência - Anexo I deste

instrumento.

1.3.A^ licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de

inteíesse^' licitante a participação em quantos itens forem de seu
adotado será o menor preço unitário do item, observadas

objíto. contidas neste instrumento e seus anexos quanto às especificações do
descrita, que será processada nos termos deste instrumento

ananHn fícaçoes tecnicas e informações complementares que o acompanham,
TulTr Smandf f' necessidade da devida efetivado de comp^HS
e  imprescTndível ' Aquisição de Gêneros Alimentícios - considerada oportuna

f  i' relevante medida de interesse público; e ainda cela
pert^eMes continuadas para a promoção de ativldLee
observadas is dirêtrií.r",""'a cm relação aos objetivos programados,
rrírrele^Lfoíntratao. ! "'""'.'i" "" ferramentas de planejamento aprovadas.

M  ̂®^®^Lda contratação será concedido tratamento diferenciado e simplificado paras Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos limites previstos da Lei 123/06



2.0.DA IMPU6NAÇÃ0 AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
2.1.Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação/ serão prestados nos horários
normais de expediente: das 08:00 as 12:00 horas.
2.2.Qualquer pessoa - cidadão ou licitante - poderá impugnar os termos do Edital deste
certame/ se manifestada por escrito e dirigida ao Pregoeiro/ até 03 (três) dias úteis
à data fixada para abertura da sessão pública.
2.3.A respectiva petição poderá ser apresentada da seguinte forma:
2.3.1.Pelo e-mail: riachao.licitacao@hotmail.com;

2.3.2.Protocolizando o original/ nos horários de expediente acima indicados/
exclusivamente no seguinte endereço: Avenida Manoel Tomaz de Aquino/ 485 - Sede -
Centro - Riachão - PB; e
2.3.3.Remetida via postal - com Aviso de Recebimento AR - ao endereço constante do
preâmbulo deste Edital/ aos cuidados do Pregoeiro - Marysávio da Silva Lima. Não sendo
rigorosamente observadas as exigências deste subitem, a petição não será conhecida.
2.4.Caberá ao PregoeirO/ auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
dos seus anexoS/ decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteiS/
contados da data de recebimento da impugnação.
2.5.Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.

2.6.Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública, por meio eletrônico, exclusivamente, da seguinte forma:
2.6.1.No endereço: www.portaldecompraspublicas.cora.br; e

2.6.2.Pelo e-mail: riachao.licitacao@hotmail.com.

2.7.0 Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 02 (dois)
dias úteis, contados da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios
formais aos responsáveis pela elaboração deste Edital e dos seus anexos.
2.8.As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.

2.9.As irapugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendera os prazos previstos no
certame.

2.10.A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO
3.1.Aos participantes serão fornecidos os seguintes elementos que integram este Edital
para todos os fins e efeitos:
3.1.1.ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES;
3.1.2.ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO - não possuir no quadro societário servidor do
ORC;

3.1.3.ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO.

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

3.2.1.Junto ao Pregoeiro: gratuitamente;
3.2.2.Pelos sites: https://www.riachao.pb.gov.br/portal-da-

transparencia/licita; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; e
3.2.3.Solicitado e enviado pelo e-mail: riachao.licitacao@hotmail.com.

4.0.DO SUP(»ITE LEGAL

4.1.Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal n^ 10.520, de 17 de Julho de 2002 e
subsidiariaraente a Lei Federal n® 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n®
123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal n® 10.024, de 20 de Setembro de 2019;

e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas;

que ficam fazendo partes integrantes deste Edital, independente de transcrição.

5.0.DO PRAZO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1.0 prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características
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: 5 (cinco) dias.

5.2.0 fornecimento será executado de acordo com as especificações definidas no
correspondente Termo de Referência - Anexo I. 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 administrativas, por ele indicada, que compõe a
sua estrutura operacional.

5.3.0 prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: Até o final do
exercício fineuiceiro de 2023, considerado da data de sua assinatura.



5.4.As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte
dotação:

Orçamento de 2023 - Recursos Próprios do Município/Recursos
Federais/PNAE/FMAS/SCFV/Centro de Convivência do Idoso/CRAS e Outros.
02.060 — Secretaria Municipal de Educação: 12.306.2002.2012.
02.080 - Secretaria Municipal de Assistência Social - Fundo Municipal de Assistência
Social: 08.244.2014.2036; 08.243.2014.2042; 08.244.2014.2037.
02.110 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer: 13.392.2017.2048;
27.812.2015.2049; 13.392.2017.2050.
Elemento de Despesas: 33.90.30.99 - Material de Consumo, 33.90.32.99 - Material, Bem
ou Serviços para Distribuição Gratuita.

6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6.1.Poderão participar os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o
objeto desta licitação, e que estejam com credenciamento regular junto ao ORO, condição
para obter, mediante procedimento regular definido pelo referido órgão, uma "senha de
acesso" específica. O procedimento necessário para a realização do referido
credenciamento, também está disponível no endereço:
www.portaldecompraspublicas.com.br.
6.2.0 licitante deverá utilizar essa "senha" para acesso ao sistema eletrônico, sendo
que a simples validade no prazo de vigência, não significa sua habilitação automática
em qualquer Pregão, na forma eletrônica, que venha a participar; etapa a ser cumprida
a cada certame.

6.3. A participação neste certame é restrita, destinada, exclusivamente, às
Microeiiç>resas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente.
6.4.Não poderão participar os interessados:
6.4.1.Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos;

6.4.2.Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
6.4.3.Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolução ou liquidação;

6.4.4.Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislação vigente;
6.4.5.Cujo estatuto ou contrato social não incluir o objeto desta licitação; e
6.4.6.Que se enquadrem nas vedações previstas no Art. 9®, da Lei 8.666/93.
6.5.É vedada a participação de entidades empresariais que estejam reunidas em
consórcio.

6.6.Como condição para participação no Pregão, o licitante deverá proceder,
preliminarmente, à devida "qualificação" mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, de todos os campos necessários e obrigatórios, tais como:
6.6.1.Que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3°, da Lei 123/06, estando,
portanto, apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos seus Arts. 42 a

49, sendo que:
6.6.1.1.Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, o não cumprimento dos requisitos do referido artigo impedirá a participação do
licitante nos respectivos itens; e
6.6.1.2.Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, o não cumprimento desses requisitos apenas produzirá o efeito de o
licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 123/06, mesmo que
ME ou EPP.

6.6.2.Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.
6.6.3.Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalicias.
6.6.4.Que inexiste fato impeditivo para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
6.6.5.Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz,
nos termos do artigo 1°, XXXIII, da Constituição Federal.
6.6.6.Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregado executando trabalho degradante
ou forçado, observando o disposto nos Incisos III e IV, do Art. 1« e no Inciso III, do
Art. 5®, da Constituição Federal.

6.6.7.Que os bens são produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social, conforme disposto no Art. 93, da Lei Federal n® 8.213, de 24 de julho de 1991,
e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
6.6.8.Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa n® 02, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação do Ministério do Planejamento e Gestão.



6.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções aplicáveis previstas em Lei e neste Edital.
6.8.0 Pregoeiro poderá promover diligência, na forma do Art. 43, § 3®, da Lei 8.666/93,
destinada a esclarecer as informações declaradas, inclusive, se o licitante é, de fato
e de direito, considerado microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.0.DO CREDENCIAMENTO
7.1.0 credenciamento é o nivel básico de cadastro no ORC, que permite aos interessados
regularmente cadastrados, acesso ao sistema eletrônico utilizado e a participação em
qualquer Pregão, na sua forma eletrônica, promovido pelo órgão, e ocorrerá pela
atribuição de "senha" pessoal. Todo o procedimento necessário para realizar o
credenciamento, também está disponível no endereço:
www.portaldecompraspublicas.com.br.
7.2.0 credenciamento junto ao ORC para participação deste Pregão, implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao certame.
7.3.0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
os atos praticados, diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade
do provedor do sistema eletrônico ou do ORC por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da referida "senha" de acesso, ainda que por terceiros.

8.0.DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
^ 8.1.Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico

utilizado, concomitantemente com os documentos de HABILITAÇÃO exigidos neste Edital,
PROPOSTA com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente essa etapa de envio da referida documentação.
8.2.0 envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de "senha" de acesso ao sistema eletrônico.
8.3.As Microerapresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos
termos do Art. 43, § 1®, da Lei 123/06.
8.4.Incutirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios,
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.

8.5.Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
8.6.Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de
negociação e julgamento da proposta.
8.7.Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso
publico após o encerramento do envio de lances.
8.8.0 licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
X â nc^ s•

8.9.Todas as referências de tempo neste Edital, no aviso e durante a sessão pública
obedecerão o horário de Brasília - DF.

9.O.DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
9.1.0_ licitante deverá enviar sua PROPOSTA mediante o preenchimento, no sistema
eietronico, de todos os campos necessários e obrigatórios para o exame de forma objetiva
da sua real adequação e exequibilidade, tais como:
9.1.1.Valor unitário do item: expresso em moeda corrente nacional;
9.1.2.Quantidade: conforme fixada no Termo de Referência - Anexo I;
9.1.3.^rca: se for da própria empresa deverá ser informado "própria".

especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

9 rí utilização de duas casas decimais.9.4.A quantidade de unidade a ser cotada está fixada no Termo de Referência - Anexo I.
própria" em campo especifico, como por exemplo "marca", para o

Ucitfnte «-P-esa, é condição para a não identificação do
9.6.0 envio eletrônico da proposta corresponde à declaração, por parte do licitante
que cumpre plenamente os requisitos definidos para Habilitação, bem como de que está
ciente e concorda com todas as condições contidas neste Edital e seus anLo^



previdenciáriosf operacionais, encargos
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens!""^^" ̂  quaisquer outros que incidam

exclusivaresponsabilidade" d^ licitante lances, será dequalquer alteração, sob alegação de erro' omice- ^®s^®tindo o direito de pleitear
5.9.A3 propostas fioarão dSponiveis „o' sTstem t'"?
possa identificar o licitante imi..,, i ^ h^o i • eletrônico e qualquer elemento que
prejuízo das sanções previstas^sse Editaf." ^ proposta correspondente, sem

lJ"2'o"pr°e'ao"' ® indicados nest^EdU^"^''"''
aquelas que não^^^estí e"tonLrmiTadÍ desclassificando desde logo
contenham vícios insLávris oü não requisitos estabelecidos neste Edital,
Termo de Referência: especificações técnicas exigidas no

;o^1;2:I'ttuss^ftr%t"slr^1 ' ""T" o liortanto,aco^anhamanto em tempo real por 10^03^3 pânicipantes''; ®"tema, com
sentido contrário, levado"^^ «"feito^n^Si draStÍção". julgamento definitivo em

^ estas participarão^drLsrdriancer''" P^^oP^stas classificadas, sendo que somente
mensagens entre o Pregoeiro

ex;i'uL"Í:L1te p^r SÍ dí^^LleL^lletrônico^t^f ^
recebimento e do valor consignado no registro-' imediatamente informados do seu
10 ser_ ofertado pelo valor'total do item.
para abertura ̂d"a "s^esSo"e^L°fegrares\TbeTeciS^ observados o horário fixado
10 7 o 1 i 4- . i-eyras escaoeiecidas neste Edital

ofertado e tegistradíT pelo''titttma'^''^"' so liltrmo por ele
'-to em

?r,T'" "f"!" a RS 0,10 (dez centavos) °
fechado-, ãm°quf ofucitíntès atre's^e"n?ayc"u„ce7ÍTl ° ®
final e fechado. ances públicos e sucessivos, com lance

Èn;èr;L'\'ís\trat"T3i:t4"l°c,SÍ^^^^ a"' "0"^°apoa o que transcorrerá o período de tempo d. ""a lances,
determinado, findo o qual será automaticament^enc Í minutos, aleatoriamente

^ 10.11.Encerrado o prazo previst^ ^ recepção de lances.
que o autor da oferta de valor mais baixo e"o"das'ofe abrirá oportunidade para
superiores àquela possam ofertar um lance final e L . h ̂  P°^ '^«"to

° encerramento deste prazo: «m até cinco minutos, o qualos autores dos melho^e^s" líncL^suLequfníL"^ n^ordí""^ ^^em, poderão
íc"dás^"irá'jr' ̂  -=-^4 átr^rcc^=„rs:'r-isfri :í:íí-

10 írr® ^ ordL'^crrscentl^de^Tal^^^^^^ anteriores, o sistema ordenaráiu.iz.i.Na ausência de lance finai o
itens anteriores, haverá o reinicio da etapa" estabelecida nos
ate o máximo de três, na ordem de classificação ' licitantes,
fechado em até cinco minutos, o qual será síanoso'^^®^^'" ^
10.13.Poderá o Pregoeiro, auxiliLo pela E^ioe de t ° ®"^®^^®mento deste prazo,
reinicio da etapa fechada, caso nenhum liciSnL claífi°f°' ^.""^^^^^^^^^mente, admitir o
10 14^^- ^''^gências de habilitação. sificado na etapa de lance fechado

10^^?^^^° ® registrado'^°elif primeiío lug^r P^®^^iecendo aquele que
reax ■ár:áL\°a~rá„?c ^-o^aacs, em fempc10.16.NO caso de desconexão com Õ Pceooe?ro „Õ t,''®""f"açâo do licitante.L^LVes^.^"-' -=-,ce- ítTS-lfíítirs ;a°ra"t'e^'p^



10.17.Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e guatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
10.18.0 critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste
Edital e seus anexos.

10.19.Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
10.20.Só poderá haver empate entre propostas iguais, não seguidas de lances, ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
10.21.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no Art. 3®, § 2®, da Lei 8.666/93, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos bens:

10 .21.1.Produzidos no País;
10.21.2.Produzidos por empresas brasileiras;
10.21.3.Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;
10.21.4.Produzidos por empresas que conçjrovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
10.22.Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas ou os lances empatados.
10.23.Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital:
10.23.1.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes;
10.23.2.O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, envie a sua proposta atualizada, adequada ao último lance
ofertado e após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.

10.24.Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no sistema a
nova data e horário para a sua continuidade.
10.25.Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento
da proposta.

11.0.DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
11.1.Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste certame.
11.2.Havendo proposta ou lance vencedor com valor final para o respectivo item
relacionado no Anexo I - Termo de Referência - Especificações, na coluna código:
11.2.1.Superior ao estimado pelo ORC, o item será desconsiderado; ou

^ 11.2.2.Com indícios que conduzam a uma presunção relativa de inexequibilidade, pelo
critério definido no Art. 48, II, da Lei 8.666/93, em tal situação, não sendo possível
a imediata confirmação, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a
sua exequibilidade, sendo-lhe facultado o prazo de 72 (setenta e duas) horas para
comprovar a viabilidade dos preços, conforme parâmetros do mesmo Art. 48, II, sob pena
de desconsideração do item.

11.3 Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamente a proposta,
quando for o caso, apenas o item correspondente.
11 4.0 valor estimado que o ORC se propõe a pagar pelo objeto da presente licitação -

Anexo I devidamente informado neste instrumento convocatório -
11.5.Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios
que fundamentam a suspeita.

hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
^encias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá

rtí "mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horasae antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
Pj^^^oeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital

11.7.1.É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo.



f-,oeiro, destaca™ os ,ue
e procedência, encaminhados por meio do sistema'elPt-ra ° modelo, fabricante
Pregoeiro, por outro meio eletrônico sem nr^a-i - ou, quando indicado peloeletrônico, sob pen, de nâ:':Luaça; rpL^^str °
próp;sLo„''rare'Lb"eÍrteTTsí™'s°uo.''"°'"'"""°' ° -a«in"é a
uci'iLL'--'rprrsroo"„=\ri-af:^::tiE^^^^
subsequente, poderá negociar com o respectivo li ^ proposta e passar à
melhor; respectivo licitante para que seja obtido preço

demais licitantes realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

iòvrdãtTfLrr-tif^i sn/:rti^o°dãdr"'"^ ̂  - — •
hàbu;SçL'"fifcUa"te!%rs:"rv:dí o festíldi"l. ° verilicaré a
12.0.DA HABILITAÇÃO

rela^Laia^norlrensTTeTuir," pTra'fTn drHA^SíIçÃO?'" ' d°<=""'«ntação
^ 12.2.PESSOA JORÍDICA:

lliaiL-pr":: dí in"s";iç'^° no° cídas^tr"
à sede do licitante, pertinente ao seu ramo^d^"^T-^^-,f municipal, relativo
contratual. atividade e compatível com o objeto

e^sVtV^l^anTdVsrcíedk^^^^^^ devidamente registrado,de documentos de eleição de seus administradores Í acompanhado
caso de sociedades civis, acompanhada de prova rif^ ^"scriçao do ato constitutivo, no
autorização, em se tratando de empresa ou sociedadt^''® Decreto de
Pais, e ato de registro ou autorização para f ®^'^""9eira em funcionamento no
competente, quando a atividade assim o exiair Lo expedido pelo órgão
individual. Certificado da Condição de Mi orno ' comercial, no caso de empresa
MEI. OS referidos documentos deverão^ Individual, em se tratanSo de
consolidação respectiva. acompanhados de todas as alterações ou da

êx4;vôffra%JL"„'tírô "a íomna"l"f -"ciclo social, jalivro diário em que o mesmo se encontra ' bem <^3s páginas correspondentes do
de abertura e Encerramento, assinados o^r ^P^«=«"tação dos competentes termos
registrados na junta comercial competente vedada habilitado e devidamente

^ balanços provisórios. Tratando-se de emprEsa constituiL^S ou
que ainda não tenha realizado o fechamento do ® aquela
legal, poderá apresentar o Balaço de Abertura as» existência no prazo
devidamente registrado na junta comerciai o Por profissional habilitado e
como MEI, ME ou EPP, será a aplicado por licitantes credenciadas

oôbibcs.isiiccs

outro .quivaí^tV^^ffõrl^dã ^ """"iP" ds sede do licitante, ou
- FGTS, apresentando "ÍEspEctiÍo Cert\Yi^cado ̂ d^^^R por Tempo de Serviço
Econômica Federal. ««pectivo Certificado de Regularidade fornecida pela Caixa

piantra"%rt4rçYo't''^^^ P--te a Justiça do Trabalho,T^ulo Vli-A da Consolidação das Ss do TrX íh°^ Trabalhistas CNDT, nos termos
5-452, de de maio de 1943. slho, aprovada pelo Decreto-Lei ní

oPuSic T er vSradrl^í^oir^
do licitantcVt"



12 2.11.Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica expedida pelo Tribunal de Contas da
Uniao, ao „áxln,o 30 ,trinta! dias da data praviatí para Lartuia das prípostL no
endereço eletrônico: www.tcu.gov.br. proposcas, no

=  capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade
pessL íurídS^^^^^^ licitação, feita através de atestado forneSf^rpessoa jurídica de direito publico ou privado.

existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
rtpoi ^ ° qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte sela
?r "Td«?!±í; r r ^ exigé„cias'd^L eoSL '
de habilitação -«"^edor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase

regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas
se o seguln?e%roceTm'ín?of assinatura do contrato, observando-
íiiiiaio ^ °^^=iâo da participação nesta
regularidade ^ documentação exigida para comprovação de
para efeito de heh-i -f- - dentre os documentos enumerados neste instrumento
, u ^ h^ilitaçao, mesmo que esta apresente alguma restrição;

llrt restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhistaserá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá aó

débito e emis<í5n d® egularizaçao da documentação, pagamento ou parcelamento do
^ negírr^a; eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão

decadência"do direitrl^ríní T .^"'^"'"^"tação, no prazo acima previsto, implicará
Lei 8 contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da
Classificação oara t ^d convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
19 í r o assinatura do contrato, ou revogar a licitação;
DíiAnõnrt ordem de classificação, seguir-se outra microempresa ou empresa de
o  Trazo Za - trabalhista, será concedido
iícessSôfà í "ocdfdotos de habilitação oomplementares,ecessârios à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante

rouarrrr^° ' encamlnhá-los, em formato digital, via sistema, 'rprazo de 2r(vírt:e quatro) horas, sob pena de inabilitação: " ue ivince

medLí;ie°aDrÍLl!fJoí^ d comprovação do preenchimento de requisitos,
i>^^L"^\Tíra\^^^ri;ttrirdr^^^^ — —
sfivi^^aqueteritgrimíntf habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
mat^'?"^^ L ^ matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
filial' exceto aauSs" o ^ deverão estar em nome da

^ son,e„t4 em „o"s da matri^ " ' '»"» emitidos
12,7,Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação seia oor não

est^b^^cLoTesrEdíal.'""'"'""' apresenta-los em desacordo com o
ocorrência do empate°'f\^"o7"révist"norsrts".°'4Y 12'3/06,^'semin^-'"''

do referido índice não inabilitará o licitante trabalhos, a ausência

ende;eçre?et\ônit'TA"e'°ind"^^^^^^ legalidade será comprovada no
fornecedorr^consLnte^dos^^^Lq^uivos^^d^ Pregoeiro, a documentação cadastral de
elementos apresentados pelo licitante ' comprovação da autenticidade de

;o;rda"::%"^íír^=tía- s°u/rn°t^^id:dr"^^^^ ^ ^
^'^líaSrsS^^declaradTvT^^^^^^^ exigências de habilitação fixadas neste Edital, o



13.0.DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
13.1.A proposta final do licitante declarado vencedor - proposta atuali7»Ha w
ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e proposta atualizada - devera
Pregoeiro no sistema eletrônico, e deverá- ^ contar da solicitação do

constantes deste Edital e

proponente, quando for o caso sem emenda<? papel timbrado do
folhas rubricadas e a última datada e entrelinhas ou ressalvas; suas
legal, com indicação: do valor oiohai d pelo licitante ou seu representante
de pagamento; e da sua validade- ^ proposta; do prazo de entrega; das condições

p-âii^rdrpá^iíe^it:,?'" ^ "="-te vencedor,
dos documentos ""complementares ̂ eventualmente ̂  s^ °«9°ciaçâo realizada, acompanhada,
çonfir^ção dagueles exigidos neste Edital e ̂ a aprementamts'. ^
sendi ie nefse^duímo "caso" "T ""f ctuas casas decimais,observaro'-se"Õ: 0^;. "tarirúériÒs"f ^
13.2.1.Falta de dígitos: serão acrescidos zeros;

e o?iSS~Sr —
- r:sta"eT:rgâS:o"m ;or::tensm-- ̂  °

prevalecerá o valor exprelso por ex^Jism " «"Pccsso por extenso,

pr;Ltmf1rev™ít''íernomr.;fr.'''''"^'°°'' "" —
iqúeiâ qÚmMm=ômrmspÕnÍ"as 113 considerada
proposta le "tirncuârte ^"«idas ou que estabeleça vinoulo à
Editai, rnem^loníeTIlte" a't3s rigorosamente, ao objeto deste
julgamento a mais de um resultado, ° ̂ "«llucr outra condição que induza o

previdenciáriCs,^tClbllhistir''tribltáCils operacionais, encargosdireta ou indir;tamenCC'Cr?C;nCCíL"Cto"d:; ^

13.8.AS proposta^s''!^ 'líntínhím Í'iClc^çãí^^lTo "CblCCr^o ° Contratado,
complementares estarão disponíveis na interlet, após a Íl;ologação ® documentos
da data^^drieu^Smilhlneltl!"^"^^^ a 60 (sessenta) dias, a contar
14.0.DOS RECURSOS

íimtaS^mSiardrcllo^tll^^^^^^^ "• regularização fiscal e trabalhista daserá concedido o prazo de 30 (trinta) minutos^^^n^^ pequeno porte, se for o caso,
a intenção de recorrer de forma mo»- ■ ^ ■' qualquer licitante manifeste

írríav ® por'quais motivos,'?m camprpró;río"'íío Títe^^^^^ decisõesexistência "de""mTtitaçK"df'in\'enTã'r'l 'CecCrTr'""p ^ tempestividade e a
recurso, fundamentadamente: ' decidir se admite ou não o

l"2"?rf r de^^aTusTbiní^ recursal, mas apenasimportará a decadência^desse^^direitoC^^^ licitante quanto à intenção de recorrer
ííês" d"aT CaCa^t^res?ntL''\T"C'zõL"r ^ ° de
licitantes, desde logo, intimados para eletrônico, ficando os demaispelo sistema eletrônico, em outros três dias í*' contrarrazões também
prazo do recorrente, sendo-lhes asseourada vi sf a ^ contar do término do
à defesa de seus interesses. imediata dos elementos indispensáveis
^ ̂  ^ ^ ^co 1 him0nt o do jtgcuirso í i -j ha ^
aproveitamento. ° somente os atos insuscetíveis de



14.4.Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.

15.0.DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
15.1.A sessão pública poderá ser reaberta:
15.1.1.Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores
à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em qpje serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;
15.1.2.Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do Art.
43, §1®, da Lei 123/06. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.
15.2.Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta:

15.2.1.A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (chat) ou e-mail, de acordo
com a fase do procedimento licitatório;
15.2.2.A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no
Cadastro Digital do ORO, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados
cadastrais atualizados.

16.0.DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
16.1.0 objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade superior do ORC,
após a regular decisão dos recursos apresentados.
16.2.Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
superior do ORC homologará o procedimento licitatório.

17.0.DO CONTRATO

17.1.Após a homologação pela autoridade superior do ORC, o adjudicatário será convocado
para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da
notificação, assinar o respectivo contrato, elaborado em conformidade com as
modalidades permitidas pela Lei 8.666/93, podendo o mesmo sofrer alterações nos termos
definidos pela referida norma:
17.1.1.0 prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado
aceito pela Administração;
17.1.2.Não atendendo à convocação para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do
prazo de validade de sua proposta, o licitante perderá todos os direitos que porventura
tenha obtido como vencedor da licitação;
17.1.3.Na^ assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante
a vigência do referido contrato;
17.1.4.Caso o licitante primeiro colocado, após convocação, não comparecer, não

^ comprovar as condições de habilitação consignadas neste Edital ou se recusar a assinar
o contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste instrumento e das
demais cominações legais cabíveis a esse licitante, é facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação e
sucessivamente, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a
proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o
contrato.

17.2.0 contrato que eventualmente 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 previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito,
conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93; e realizado na forma
de fornecimento parcelada.
17.3.0 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. ò5, § is da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite
estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os
contratantes.

18.0.DO REAJUSTAMENTO

preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.

°  vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, osrea:us.te após o interregno de um ano, na mesma proporção da
variaçao verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação



da respectiva proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após
a ocorrência da anualidade.

18.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado
a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
18.4.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamente, o Contratante
pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando
a  diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o
Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
18.5.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o
definitivo.

18.6.Caso o Índice 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.
18.7.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

18.8.0 reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

19.0.DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO
19.1.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, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.
19.2.Serão designados pelo ORC representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do
respectivo contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para
assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

20.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
20.1.Obrigações do Contratante:
20.1.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de
acordo com as cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis;
20.1.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do
objeto da presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste;
20.1.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à
qualidade dos produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o
que não exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais;
20.1.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo
III.

20.2.Obrigações do Contratado:
20.2.1.Responsabilizar-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;

20.2.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que
apresentarem defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades
discrepantes às exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados
somente após o recebimento ou pagamento;
20.2.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo
mediante prévia e expressa autorização do Contratante;
20.2.4.Manter, 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, conforme o caso, apresentando
ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;
20.2.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente
participou do certame e consequentemente apresentou a documentação exigida na fase de
habilitação;

20.2.6.Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica
vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e
especificações técnicas correspondentes;
20.2.7.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo
III.

21.0.DO PAGAMENTO

21.1.0 pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas
e procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte maneira: Até 30 (trinta) dias após a



"P^Pentada ao aetor coapatanta da Prefaitaxa mnicipal da

fdiÍLt«r°de"acfrdo"'oom°„ '"Í "=P-tlvc
T ' racutsorttaa^caUo"»" °

ob;i,nL™i:;a:Jira"Ía''lh°a rox^Sísíf'" "« ^al,uar
a qaal poderá ser oom^nead. o„„ T ' Penalidade oa inadimplência,
acréscimo de Valquer n«uría? Pnf^ento pendente, sem que isso gere direito i
que o Contratado^ nãTTe^nlia^ conco^rrido f°^ deste instrumento, e desde
compensação financeira, devida desde a data TiTite"?^ ° atraso, será admitida a
correspondente ao efetivo Daaamentn da narr-oai n o pagamento até a data
do atraso no pagamento serão calculado^ rn ® moratórios devidos em razão
VP X I, onde: EM r encarooTmn^ utilização da seguinte fórmula: EM = N x
o pagamento e a do efetivo pagamento"^ VP = va"lT/°da^ ® prevista para
de compensação financeira, assim apurado: I = (TX - 1^00^^ 365 ̂ se d^^xv ® ^
do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou na sua faltf'. = Percentual

riLrersrçL^ffnítra --r^d^ind™
:ítiir;iror^--—
22.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

con;;Sr'deTxrdrenfregrr o^^ proposta, não celebrar oensejar o retardamento da execução de "se" falsa exigida para o certame,
fraudar na execução do contrato oomL^f objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou
falsas ou cometer fraude fiscal' oaraSdrrd "^^^o/^^^íôneo, declarar informações
de licitar e contratar com a lini 5^ r v ireito à ampla defesa, ficará impedido

das dímais cominações íegals. previstas neste Edital 4
—i^as e preceitos legais,

nos Arts. 86 e 87 da Lei 8 666/Q^ ^ - seguintes penalidades previstas
virgula cinco por cento) fplicída soh;/t'"'f""!.'" «'5% (==ero
entrega, „o inicio ofíâ execução do ôíáít " contrato por dia de atr.ao na
cento) sobre o vâlÔr cÕntrawdÕ o.l. ,-uí ora contratado,- c - multa de 10% (dez por
simultaneamente, quaíqu«".s penalidadè. dO««to, d -
bei 10.520/02. alidadea cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na

"a^fpe°,™'romt^caç"o°« f"" " 'O-»-)^ parcela do pagamento a que o Contratado'% automaticamente descontado da primeira

" rã^e™ ll{l" a"° V ^ ° i-ad-^^i^Sa^ea-
esirita ao crntrítado eTuwTcTdo^L''!"™''"''"' "allzar-se-a'comunicação
advertência e multa de mora quando for o or.o"^^ ° icial, excluídas as penalidades deinformando ainda que o fato serã registrado i priiSt 1'Tad^t^ ct^ttp^Snle'"'
23.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1:L\'rvt'ndo'"xpídÍ„tTr:^t™''^'"^'-^''" eletramco.realização do certame na data marcad"^ a "sessâo^^seíá ̂ a^V <3ue impeça a
o primeiro dia útil subsequente no mpsmn h,3 i automaticamente transferida para

não baja comunlcaçao°erro'nt'rãrL, "eTo /regoeirr estabelecido, dLde
sessão pública observarão o^^lorSo de Brasíiía"-^^"^ Anexos, no aviso e durante a
fainas"^^''nTrauÍL^rs^bs^ícia "'f <>' "«^oeiro poderã sanar erros oujurídica, mediante despacho fundamentado reo°".^^á documentos e sua validade
atribuindo-lhes validade e eficácia oara /• listrado em Ata e acessível a todos,23.5.a homologação do resultado distfí . - ® habilitação e classificação.
23.6.As normas dlsclpllnadoras da llcltaçâo""serâo° '"'''■'"5^ direito â contratação,
ampliação da disputa entre os interessados desde o interpretadas em favor daORC, o principio da Isonomla, a f "de e ?"s?,„rnç"a'°da"::^rrrtaçL!



11'rl'Jíl ^^citantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suaspropostas e o ORC nao será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
p.8.Para todos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus
Anexos, excluir se á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e
vencem os prazos em dias de expediente no ORC. iniciam e

exigências formais não essenciais não importará o afastamentodo licitante, desde que seaa possível o aproveitamento do ato, observados os princípios
da isonomia e do interesse público. t^iincipios

divergência entre disposições do Edital e de seus Anexos ou demais
peças que compoem o processo, prevalecerá as do Edital.

perante o ORC nos termos do presente instrumento,

fsiL! ̂  sem objeção, venha a apresentar, depois do julgamento,falhas ou irregularidades que o viciaram hipótese em que tal comunicado não terá efeito
uS 2r6CUJCSO ■

surgidas após a apresentação das propostas e os casos omissos neste
instrumento, ficarao unica e exclusivamente sujeitos a interpretação do Pregoeiro
rntomot''-" H ® autoridade superior do ORC, em qualquer fase da licitação,
Lclarecer o?a 8.666/93, destinada aesclarecer ou a complementar a instrução do processo.

® seus .Anexos também estão disponibilizados na íntegra no endereço
caí obtidL^^lS^r^ ® P°d®^âo ser lidos, e quando for o
llc í í processo regular e observados os procedimentos definidos peloORC, no endereço: Avenida Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, nos

Íaiíís^t^ís^ í expediente: das 08:00 as 12:00 horas; mesmo endereço e horário nos
interessLos processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos

dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certame, excluído qualquer
outro, o foro competente e o da Comarca de Araruna, Estado da Paraíba.

Riachão - PB, 19 de janeiro de 2023.

HARYSAVXO DA SILVA LIMA
Pregoeiro Oficial



ESTADO DA PARAÍBA
PBEFEITDRA HDNICIPAl. DE RIACHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO N<> 00006/2023

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto desta licitação: Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a
atender as demandas das Secretarias Municipais do Município de Riachâo-PB, conforme
Termo de Referência do Edital.

2.0.DA JUSTIFICATIVA

2.1.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento
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 - Aquisição de Gêneros Alimentícios - considerada oportuna
e  imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela
necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades
pertinentes, visando à maximizaçâo dos recursos em relação aos objetivos programados,
observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.
2.2.As características e especificações do objeto ora licitado são:

CÍOXGO DISCRIHINACAO unidade QUANTIDADE PE

1 AVEIA EM FLOCOS FINOS, embalagem: caixa com 250 gramas, data de fabricação e
prazo de validade.

cx 600 ME

2 ADOÇANTE DIETETICÒ LÍQUIDO, embalagem; Frasco cora a 100 ml. FRASCO lOC ME
3 ACHOCOLATADO EM PÓ, instantâneo, pacote com 400 gramas. Ingredientes: açúcar

refinado, cacau em pó, maltodextrina, sal refinado, emulsificante lecitina de
soja, aromatizantes e mistura de vitaminas e minerais. Não contém glúten.

PACOTE 60C ME

4 AÇÚCAR CRISTAL, branco, acondicionado em embalagem de polipropilenc
transparente original do fabricante com 1 kg, aspecto granuloso fino a médio,
isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, com
especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento
estampado na embalagem, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG 3000 ME

5 ARROZ BRANCO, TIPO 1, Deve-se apresentar-se isento de mofo, odores estranhos
e de substâncias nocivas. Embalados em pacotes de 1 kg, de plástico atóxico.
Com prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.
Embalagem declarando a marca, nome e endereço do empacotador, prazo de
validade, número de registro do produto no órgão competente e procedência. A
embalagem primária deve ser transparente incolor, termosselada.

KG 600 ME

6 ARROZ PARBOLIZADO, classe longo fino, tipo 1. Embalagem contendo 1 kg, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e pese
liquido, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 0 produto deverá ter
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

KG 3000 ME

7 BEBIDA LÁCTEA, diversos sabores acondicionado em embalagem plástica original,
pacote contendo 1 litro. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação nutricional, número do iote, data de
validade, quantidade do produto. 0 produto deverá apresentar validade miniroa
de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

LITRO 1000 ME

8 BISCOITO CREAM CRACKER, embalagem 3 em 1, dupla proteção, pacote com 400
gramas, composição carboidratos, proteína, gorduras, fibra alimentar, cálcio,
ferro e sódio.

PACOTE 3000 ME

9 BISCOITO MAIZENA embalagem 3 em 1, dupla proteção, pacote de 400 gramas,
composição carboidratos, proteína, gorduras.

PACOTE 3000 ME

10 CANJIQOINHA, acondicionado em embalagem original, resistente de 400 gramas. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produtc
e número do registro. 0 produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

CX 600 ME

11 CAFE EM PO, torrado e moido, embalado automaticamente, acondicionado en
embalagem metalizada original, pacote com 250 gramas.

PACOTE 2000 ME

12 CALDO, sabor de carne ou de galinha. Caixeta com 24 unidades, acondicionados
em embalagem original.

CAIXETA 600 ME

13 CHARQUE DE CARNE BOVINA, ponta de agulha, a vácuo, fardo de 5 kg, no máximo
15% de gordura, livres de aparas, acondicionado em embalagem plástica, con
Registro no Ministério da Agricultura - SIF, informação do fabricante,
especificação do produto e data de vencimento estampado na embalariAin

FARDO 600 ME



14 .-OHINHO MOIDO, extraído de sementes de cominho de primeira qualidade, puro
com aspecto, cor, cheiro, sabor característicos, sem misturas, isentos d
sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 100 gramas, em sacos plástico
transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam
integridade do produto até o momento do consumo. Acondicionados em fardo
lacrados contendo. A embalagem deverá conter externamente os dados d
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data d
validade, quantidade do produto. 0 produto deverá apresentar validade minim
de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

, PACOTE

e

s

a

s

e

e

a

600 ME

15 COLORIFICO, embalagem de 100 gramas, composição farinha de milho, extrat
oleoso de urucum e óleo de soja. 0 PACOTE 600 ME

16 CREME DE LEITE, acondicionado era embalagem original resistente, 200 gramas
1» qualidade.

,  CX 500 HE

EXTRATO DE TOMATE, concentrado, produto resultante da concentração da polp
de tomate por processo tecnológico preparado com frutos maduros selecionado
sem pele, sem sementes e corantes artificiais, isento de sujidades
fermentação, acondicionada em pacote de 340 gramas, de flandres, com verni
sanitário, recravadas, sem estufamentos, sem vazamento, corrosão interna,
outras alterações, acondicionadas em caixa de papelão limpa, integra
resistente, reforçada e lacrada. A embalagem deverá conter externamente o
dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote
data de validade, quantidade do produto e número do registro, o produto dever
apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega n,
unidade requisitante.

a PACOTE

5

Z

s

í

100D ME

18 ERVILHA E MILHO VERDE (DUETO), Ervilha e Milho Verde em conserva, acondiclonadc
ôin einbâlâg^m oriçinâl resistente de 200 ciranias 1* qualidade 3  LATA 100( ME

c/irvxwnA utu wiLMo tLOCADA, amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios
com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas «
larvas. Embalagem em pacote de 500 gramas, em sacos plásticos transparente:
parentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam ,
integridade do produto até o momento do consumo acondicionados em fardos
lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto. 0 produto deverá apresentar validade mínima de 0!
(cinco) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

PACOTE 300( ME

20 FUINHA DE TRIGO, com fermento, em pacote de 1 kg, embalagem com dados de
identificação do produto, data de fabricação e de validade e número de lote.
Nao contém Glúten.

PACOTE 400 ME

cGxuHu cHKiuyuiNHA, tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e sadios,
isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e
especies, embalagem plástica original com 1 kg. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional,
numero do lote, data de validade, quantidade do produto. 0 produto deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante.

KG 2000 ME

FEIJÃO MACASSAR, tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e sadios, isente
de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies,
embalagem plástica original com 1 kg. A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do

validade, quantidade do produto. 0 produto deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante.

KG 600 ME

23 INlEoRAL. trabaiagem em pacote com 200 gramas, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido
e registro no Ministério da Agricultura.

PACOTE 600 ME

^CA^O, tipo espaguete, fino, sem colesterol, pacote contendo 500 gramas.
Embalagem cora dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricaçao e prazo de validade, e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão
«acionai de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.

PACOTE 3000 ME

25

1

MARGARINA, produzida exclusivamente de gordura vegetal, com adição de sal, en
ootes de polipropileno com lacre de papel aluminizado entre a tampa e o pote,
resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo
contendo peso liquido 250 gramas. A embalagem deverá conter externamente os
íados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote,
lata de validade, quantidade do produto e número do registro, o produto deverá
ipresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante. ^

POTE SOO ME

c

1

\i

H

CTCURTE NATURAL DESNATADO, Iogurte desnatado, natural embalagem de 1 Litro,
>btido de leite, pasteurizado desnatado, sem adição de polpa de frutas ou

açúcar, com consistência cremosa ou firme, enrabalagem de filme de polietileno, com validade de no máximo 30 dias, a partir
L ̂ recebimento. A embalagem deverá conter externamente os dados de
,  informação nutricional, número de lote, data dealidade, <pantidade do produto, número do registro no Ministério da
gricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção.

LITRO 500 ME

t

e

n

a

d

IILHO PARA PIPOCA, acondicionado em embalagem plástica transparente'
esistente, pacote de 500 gramas, 1» qualidade A embalagem deverá contei

úmero^drí^"^ identificação e procedência, informação nutricional,
,f 4 validade, quantidade do produto e número do registro.

ata ír entr"®"" validade mínima de 06 (seis) meses a partir daata de entrega ita unidade requisitante.

PACOTE 400 ME

2
P'^eparo de mingau, tipo cremogema, caixa contendo"

gramas. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do CX 1000 ME



fabricante, data de fabricação e prazo de validade, e de acordo com a Resoluçác
12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA

29 MORTADELA, constituida da mistura de carne de frango; composta de condimento,
e outras substâncias alimentares; apresentando no máximo 25% de umidade e 10
de cubos de toucinho; primeira qualidade; isento de sujidades e outra;
substancias estranhas e sua composição cora validade mínima de 20 dias a contai
da entrega; acondicionado era plástico atóxico, pesando 3 kg, por peça, cor
diâmetro 15 cm.

KG 30( ME

MUNtiuZA (CANJICA), grAos de milho amarelo, com aspecto, cor, cheiro e saboi
próprios com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades,
parasitas e larvas. Embalagem em pacote de 500 gramas, era sacos plástico:
transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam c
integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em fardo£
lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto. 0 produto deverá apresentar validade mínima de 06
(cinco) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

PACOTE 60C HE

31 ÓLEO DE SOJA REFINADO, embalagem original de fábrica, frasco com 900 ml,
especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento
estampada na embalagem, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA

FRASCO 600 ME

32 PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, embalagem em pacote de 400 gramas, conteúdo
fibiTâ dllrn^ntâr Sâboir Câ^ne NAn cnntáTn

PACOTE SOO ME

KAPAPURA, ift qualidade de 500 gramas, acondicionado em embalagem plástica.
UNIDADE 600 ME

34 SAL REFINADO IODADO, Embalagem com Ikg, com validade de até 12 meses
KG 400 ME

35 SALSICHA, TIPO CARNE, (Embalagem de Ikg): Congelada, deverá atender às
seguintes exigências: Conter 2% de amido, isenta de pimenta e corantes
artificiais, a) Nitrito de potássio ou de sódio: máximo de 0,02% quando usados
isoladamente ou combinados; b) Nitrito de potássio ou de sódio, associados ou
não a nitrito de potássio ou de sódio: máximo de 0,05%. Embalagem e peso: as
salsichas deverão ter peso unitário de 35 a 45 gramas, em embalagem rotulada
a vácuo, resistente, transparente, atóxica. Não serão aceitas embalagens
defeituosas que exponham o produto à contaminação e/ou deterioração. 0 produto
deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente. No rótulo das
ei^alagens deverão constar de forma clara e indelével as seguintes informações:

fabricante e marca; nome e endereço do fabricante; data de
validade ou prazo máximo para consumo; data de fabricação do produto. 0 produto
a ser entregue não poderá ter validade inferior a 6 meses. Na entrega do
produto, deverá ter data de fabricação mínima de 30 dias.

KG 300 ME

36 SARDINHA EM CONSERVA COM OLEO COMESTÍVEL EM LATA, composição: sardinha, água
de constituição (ao próprio suco), óleo de soja e sal. 0 produto deve estar
livre de nadadeiras, cauda e cabeça, pré-cozida. embalagem primária: lata
retangular metálica 125g, de duas peças sendo litografada nas cores
características da embalagem com sistema abre fácil. Na embalagem do produtc
ieverá conter os dados do fornecedor, tabela nutricional, lote, data de
fabrícaçao, data de validade (48 meses após a data de fabricação). O produto
recebido deverá ter no mínimo 12 meses para o vencimento. Os itens acima deven
ser acondicionados em uma única embalagem, para compor a Cesta Básica.

LATA 600 ME

37 jUCO concentrado DE CAJU, suco integral de caju, água, suco concentrado de
caju. Conservadores metabissulfito e benzoato de sódio, acidulante: ácido
citrico, aromatizante: aroma idêntico ao natural de caju, estabilizante goma

^  contóni Glúten. Gârtcii^ '"lu ^mbíílíig^m PET contando 500 i

FRASCO 1000 HE

PE - Pa

/INAGRE DE ÁLCOOL, Embalagem com 500 ml. Ingredientes: Fermentado acélico de
ilcool, água e conservante INS-223, ACIDEZ VOLÁTIL: 4%, Não Contêm Glúten FRASCO lOOO ME

I, da Lei 123/06

2,3.Para o item com a indicação "ME" a participação é exclusiva
Empresas de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente. Microempresas

3.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CÍMTORATANTE
O pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo

com as cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis.
Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do

termos do correspondente instrumento de ajuste.

dos"orndntnt'' ° ̂^"^"tado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade
SLÍ o ContraT.d ® ® ^ completa fiscalização, o que nãoexime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.
.  .Outras Obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo III.

4.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

o.re?oTo«í,"a"i°; """" fornecedores ou terceiros e„ razão da
wriseMatef^d.íáT"" """í "«oPosas decorrentes, os materiais ou serviços quealterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades

r  do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatadossomente após o recebimento ou pagamento.



4.3.Nao transferir a outrein, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo
mediante previa e expressa autorização do Contratante.
4.4.Manter, 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, conforme o caso, apresentando
ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.
4.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente
participou do certame e consequentemente apresentou a documentação exigida na fase de
nabilitaçao.

4.6.Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica
vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e
especificações técnicas correspondentes,
4.7.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo III.

5.0.DO PRAZO E DA VIGÊNCIA
5.1 O prazo máximo de entrega do objeto da contratação, que admite prorrogação nas
condições e hipóteses previstas no Art. 57, § 1^, da Lei 8.666/93, está abaixo indicado
e será considerado da emissão do Pedido de Compra:

Entrega: 5 (cinco) dias.
5.2.A vigência do respectivo contrato será determinada: Ate o final do exercício
financeiro de 2023, considerado da data de sua assinatura.

6.0.DO REAJDSTAHENTO
6.1.Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
6.2.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
rfa IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentaçãorespectiva proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após
a ocorrência da anualidade.

6.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado
a partir dos efeitos financeiros do último reajuste,

. O" não divulgação do índice de rea justamente, o Contratantepagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando
divulgado o índice definitivo. Fica o

H  °^^^9ado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento depreços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

definitivo^^^*^"^^ finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o
6.6.Caso o Índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma nao possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.

VZfnl previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
aditivo reaDustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo
6.8.0 reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

7.0.DO PAGAMENTO

7 1.0 pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e
adotados pelo ORC, da seguinte maneira: Até 30 (trinta) dias após a

^Slã^/PB. apresentada ao setor competente da Prefeitura municipal de
7.2.0 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.

Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer
a  imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência
acSscirTVarqurrTaruría'™ ° «
8.0.DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

obriqSeroacíuaTr"''® contratação e observadas as condições de adimplemento das
ohfnf^ - pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo ORCobadecerao, codfoma o caso, às disposições dos Arts. 13 a 16, da Lei 8 666/"

9.0.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E (SIRENCIAMBNTO
Contratante representantes com atribuições de Gestor e Fiscaldo oootrato, oo, ter.o, d. „o™a vigente, especialmente para aLmpanhar e /isclutaí



a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência
e subsidio de pertinentes a essas atribuições.

10.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1.Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar informações
falsas ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será
descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF do Governo
Federal e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e
das demais cominações legais.
10.2.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais,
sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas
os Arts. 86 e 87, da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero
vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na
entrega, no inicio ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d -

Lei"l0^520/02^^' penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na
10.3.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze)

^ 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 raoratórios
de 1% (um por cento) ao mes, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
10.4.Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação
escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas 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.

11.0.DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
11.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde
que o Contratado nao tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a
compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data
correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão
do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: 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

do apurado: I = (TX - 100) - 365, sendo TX = percentualdo 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 índice estabelecido para

financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser

/^ entâ^em ̂ ig" substituição, o que vier a ser determinado pela legislação
12.O.DO MODELO DE PROPOSTA
12 l.É parte integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta correspondente,
podendo o licitante utiliza-lo como referência - Anexo 01.

MARYSÁVIO DA SILVA LIMA
Pregoeiro Oficial



ESTADO DA PARAÍBA
prefeitura municipal de RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO N2 00006/2023

PROPOSTA

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO N«» 00006/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO - PB.

Edital. nicipio de Riachao-PB, conforme Termo de Referência do

PROPONENTE:
CNPJ:

Prezados Senhores,

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

CÓDIGO

1

DISCRIMINAÇÃO MARCA/MODBLG DNIDADE QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO

AVEIA EM FLOCOS FINOS, embalagem:
caixa com 250 gramas, data de
fabricação e prazo de validade.

CX 600

•5

AUUÇANiE DIETÉTICO LIQUIDO,
embalagem: Frasco com a 100 ml FRASCO 100

Etc.

ACHOCOLATADO EM PO, instantâneo,
pacote com 400 gramas. Ingredientes:
açúcar refinado, cacau em pó,
maltodextrina, sal refinado,
emulsificante lecitina de soja,
aromatizantes e mistura de vitaminas
e minerais. Não contém glúten

PACOTE 600

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R$

PRAZO DE ENTREGA:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
VALIDADE DESTA PROPOSTA:

Banco para fins de pagamento;
Conta:

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO: a proposta deverá ser elaborada

4

em papel timbrado do proponente.



- ;ú-

ESTADO DA PARAÍBA

prefeitora municipal de RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO II - PREGÃO ELETRÔNICO N» 00006/2023

MODELO DE DECLARAÇAO - não possuir no quadro societário servidor do ORC

REFERENTE: PREGÃO ELETR&íICO N» 00006/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO - PB.

PROPONENTE

CNPJ

1.0^- DECLARAÇÃO de que não possui no quadro societário, servidor público da ativa do
órgão realizador do certame ou de qualquer entidade a ele vinculada.

O proponente acima qualificado declara não possuir em seu quadro societário e de
funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado desta Prefeitura
unicipal de Riachâo, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada,

exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA

Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO III - PREGÃO ELETRÔNICO N" 00006/2023

MINUTA DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N» 00006/2023

CONTRATO N» : /. . . -CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIACHÃO E PARA FORNECIMENTO CONFORME
DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

^ Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Riachão -
venida Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, CNPJ n$ 01.612.770/0001-

representada pela Prefeita Maria da Luz dos Santos Lima, Brasileira,
Solteira, Pedagoga, residente e domiciliada na Sítio Baixio, SN - Casa - Zona Rural -
lac 30 - , CPF n® 013.088.854-07, Carteira de Identidade ns 2.627.161 SSP/PB,
doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado -

domiciliado na neste^ato representado por .... residente e
** * ««• «« p ®^ —A P P Q

Identidade ns doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram

e condiçLs^^^^^^^ ° cláusulas
CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Eletrônico ns 00006/2023
processada nos termos da Lei Federal ns 10.520, de 17 de julho de 2002 é

^  Federal n» 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Complementar n»
fLfoíí- 2006; Decreto Federal n» 10.024, de 20 de setembro de 2019;e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

atendei Í®'" i""" objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a
^  ̂ ^ Kiachao-PB. confar.»

deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas

procLs'o"^di''Tcitac-^''°^°f^H^^/®®®"^^'^^' ^^^ções técnicas correspondentes,P  o de licitaçao modalidade Pregão Eletrônico n» 00006/2023 e instruções do
contratante, aocaaentos essea que ficam fazendo partes inteqrantes do oresen"
contrato, independente de transcrição, e será realizado na forma paroeTada
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ... (...).

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO:

Sntr^rii .São fixos e irreajustáveis no pkzo de um ano.

ao ?ortrftad"r°CrtYnola""ca\\'íl°ada pe"?a°dl? = Contratante paq.rãdiferença oorresponJente tão l^rsiífdi-l^^Vdi^i-TndToe Sn" ^oToíírafadl



obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamente de preços do valor
remanescente, senç)re que este ocorrer.

Nas aferições finais, o indice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o
definitivo.

Caso o índice estabelecido para reajustamente 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 ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamente do preço do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CLÁUSUIA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Orçamento de 2023 - Recursos Próprios do Municipio/Recursos
Federais/PNAE/FMAS/SCEV/Centro de Convivência do Idoso/CRAS e Outros.
02.060 - Secretaria Municipal de Educação: 12.306.2002.2012.
02.080 - Secretaria Municipal de Assistência Social - Fundo MunicipeüL de Assistência
Social: 08.244.2014.2036; 08.243.2014.2042; 08.244.2014.2037.
02.110 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer: 13.392.2017.2048;
27.812.2015.2049; 13.392.2017.2050.
Elemento de Despesas: 33.90.30.99 - Material de Consumo, 33.90.32.99 - Material, Bem
ou Serviços para Distribuição Gratuita.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e
procedimentos adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Até 30 (trinta) dias
após a liquidação da Nota Fiscal apresentada ao setor conçetente da Prefeitura municipal
de Riachão/PB.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:
O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condições
e hipóteses previstas no Art. 57, § 1®, da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será
considerado da emissão do Pedido de Compra:
a - Entrega: 5 (cinco) dias.
A vigência do presente contrato será determinada: Até o final do exercido financeiro
de 2023, considerada da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
3 ~ Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com
as respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento
contratado;

_  ~ Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade
produto fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime

o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos
termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução,
respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsidio de
informações pertinentes a essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente
contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de

í^®l3cionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal,

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 pelo Contratante, quando da execução
do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização 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, era compatibilidade cora as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo
processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre
que solicitado.

CLÁUSOIA DÉCXM& - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:
Este contrato poderá ser alterado cora 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, 78 e 79, todos da Lei
8.666/93.

O Contratado fica obrigado a aceitar, nas raesraas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65,
§  1' da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite
estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os
contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:
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 caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:
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 0,5% (zero
virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na
entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d -
simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na
Lei 10.520/02.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido 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 1% (um
por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:
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
compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data
correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão
do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N *
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 -r 100) 365, sendo TX = percentual
do IPCA-IBGE aciomulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado
pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para
a compensação financeira 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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca
de Araruna/PB.

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.

Riachão - PB, ... de de

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

CPF:

PELO CONTRATADO

CPF: ~


