
ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

E 	 GiMPRAS 

Exclusivo para Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) 

O MUNICÍPIO DE SERRARIAIPB, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTEF 
PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZARÁ LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO, NA FORMA 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO POR ITEM, NOS TERMOS DALEI N° 10.520, DE 17 
DO DECRETO N° 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, DO DECRETO N° 7.746, DE 05 DE, 
DECRETO ND  8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015, DECRETO MUNICIPAL N° 002, DE 02 DE 
APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E AS EXIGÊNCI 
NESTE EDITAL. LEI COMPLEMENTAR N° 123106 E 14712014, SUBSIDIARIAMENTE, PELA LEI N 
LEGISLAÇÃO, SOB AS CONDIÇÕES  ESTABELECIDAS NESTE ATO CONVOCATÓRIO E SEUS At 

Os trabalhas serão conduzidos par servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a in& 
dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica www.Dortaldecompraspul 
terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e 
corisulta ao dita, àpoiadõ pela sua uieõnsáveI el sua ilàb oração ; éoduzira sésão p 
a conformidade da proposta com os requisitas estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de Ia 
•oçe de MiiitaçAo;, reber, examinar e. i.Ur c racurso,« en. and.çt autidae. coi 
sua decisão; indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 
devidamente instruída a autoridade responsável pela adjudicação e propor a homologação. 

ESSADOS, QUE A 
LETRÔNICA, COM 
)E JULHO DE 2002, 
JNHO DE 2012, DO 
JANEIRO DE 2009, 
,S ESTABELECIDAS 
8.666193 E DEMAIS 

e monitoranienta de 
.com.br. O servidor 
lir as impugnações e 
L há kit met; verificar 
verificar e julgar as 
ne quande rnantier 
minhar o processo 

ORGÂOS INTERESSADOS : . SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

.DATA :E. HORA DE INICIO DAS. 1 3H:30M DO DIA 08/0312021 (HORÁRIO DE BRASILIA). 
PROPOSTAS: __________  

• DATAE•HORA LIMITE PARA 13H:30M DO DIA '15/03/2021 (HORÁRIO DE BRASILIA). 
IMPUGNAÇÃO: __________  

DATA LIMITE PARA PEDIDO. 13H:30M DO DIA 1510312021 (HORÁRIO DE BRASILIA). 
DE ESCLARECIMENTO 	. ,.., 	 ,,. •. ___________ 

1 3H:30M 	ObÏAT&Õ3iTHbRÁRIGbE BRASILIA) 
PROPOSTAS:  

• 	 DATA DE-  ABERTURA DAS 13H:31M DO DIA 181031021 (HORÁRIO DE BRÁÍUA). 
PROPOSTAS - SESSÃO 

PUBLICA:  

DATAE HORA FINÀLDÀS 
........ .. 

LOCAL 	. 	 •.. 	 . www.portaldecompraspublicas.com.br  

MODO DE DISPUTA ABERTO/FECHADO 

1. .00 OBJETO. 	. 	.. 	• 	 . 
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Aquisição parcelada de géneros alimentícios 
destinados a manutenção da merenda escolar e demais secretarias e programas da administração pública  do Município de 
Serraria - P8, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e anexo. 
1.2. A licitação será dividida em ITEM, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultaldo-se  ao licitante a 
participação em quantos itens forem de seu interesse. 
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do ITEM, observadas as exigências contidas neste Edital e 
seus Anexos quanta às especificações do objeto. 

2. . Dos RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária p 
da União para o exercício de 2021, na classificação abaixo: 
Recursos: FPM, lOMB, TRIBUTOS, FUS, PNAE, PAB, MAC, SCFV, PAIF, EJA, IGDBF, lG 
FNDE, QSE, PDDE, FUNDEB, MOE, MAIS EDUCAÇÃO, CREAS e PRÓ - JOVEM: 
01.00 - GABINETE DO PREFEITO 
04.122.0002.2001 - Manutenção das Ativ. do Gabinete do Prefeito 
02.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
04.122.0002.2002 - Coordenação e Manut. da Administração Geral 
03.00 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
08.122.0003.2024 - Coordenação das Ativ. da Secretaria de Ação Social 
03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
08.244.0003.2037 - Manutenção do Fundo Municipal Assistência Social - FMAS 

no orçamento 

ABETIZADO, 
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08.243.0003.2038 - Serviços de Média e Alta Complexidade - FMS/PSE 
08.244.0003.2039 Gestão dos Serviços de IGD/BOLSA 
0.8.244.Q0fl3.2040. Gestão cio, 1GEWSUA 
08.244.0003.2047 Manutenção do Programa PSB/CRAS/CREAS 
04.01 - FUNDO MUN. DE SAUDE 
10.301.0004.2008 * Manut. do Programa Atenção Básica da Saúde - PAB/FNS 
10.3010004.2012 - Coordenação e Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde - FMS 
10.301 .0004.2013 Manutenção de Programas do Fns/Sus -Fundo A Fundo/Fns 
10.301.0004.2072 Manutenção das Atividades de Combate ao Covid-19 
lQ.QQQ420 MariutnçãQ ÇQS Serviços de AteindimentQ Móvel - Samu. 
10.302.0004.2068 Manutenção das Atividades de Saúde de Média e Alta Complexidade 
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
12.306.0005.2016 Manutenção do Programa Nacional Alimentação Escolar 
12.361.0005.2018 - Manutenção e Desenv. do Ensino Básico (FUNDEB 40%) 
12.361.0005.2019 - Manutenção e Desenv. do Ensino Básico (MDE) 
12.361.0005.2020 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE 
12.361.0005.2021 Manutenção do Programa Transporte do Escolar 
12.361.0005.2022 Programas do Ensino Fundamental Vinculado ao FNDE 
12.361.0005.2025 Manutenção do Programa Quota Salário Educação-QSE 
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
15.122,0006.2029 - Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura 
08.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMB 
20.122.0007.2030 - Manut, das Ativ. do Departamento de Agricultura 
09.00 Secretaria de Comunicações, Turismo e Eventos 
24.131.1051.2004 Manutenção da Secretaria de Comunicação Turismo e Eventos 
3.3.90.30.01 - Material de Consumo 

3; 

DO CREDENCIAMENTO 
3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBL 
participação dos interessados na modalidade LICITATORIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA. 
3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio www.portaidecompraspublic 
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 
3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, a 
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu repre 
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais 
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
3.5. E de responsabilidade de o cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no POR 
PUBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proced 
correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizadc 

15.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momei 

m,ç.IPAçÃ.oN .9 F.RE....... ...... .. . ..., . 	. 
4.1. Somente poderão participar deste Pregão microempresas, empresas de pequeno porte e equipar, 
legislação vigente cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam c 
regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS. 
4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 
cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, para o micro empreendedor ind ividu 
previstos da Lei Complementar n° 123, do 2006. 
43. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO  OS INTERESSADOS: 

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislaçã 
4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s): 
4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos pan 
responder administrativa ou judicialmente: 
4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 90  da Lei n°8.666, de 1993; 
4.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou 
4.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio: 
4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (A 
TOU - Plenário). 

4.4. COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ "SIM" OU 
PRÕPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO Às SEGUINTES DECLARAÇÕES: 

4.4.1. Que cumpro os requisitos estabelecidos no artigo 30  da Lei Complementar n° 123, de 2 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 
4.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno pó 
campo "não" impedirá o prosseguimento no certame; 

que permite a 

legal e 

como firmes e 
te, excluídos a 
decorrentes de 

L- DE COMPRAS 
imediatamente, à 

da habilitação 

los, nos termos da 
m Credenciamento 

ara as sociedades 
- MEl, nos limites 

vigente; 

receber citação e 

liquidação; 
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4.4.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas ide pequeno porte, a 
assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto 
na Lei Complementar n° 123., de 2006, mesmo que mícroempresa, empresa de pequeno porte. 

4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
4.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em 
conformidade com as exigências edilícias; 
4.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade  de declarar 
ocorrências posteriores; 
4.4.5. 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 70,  XXXIII, da Constituição ., 
4.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de 
setembro de 2009. 
4.4.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou fórçado, observando o 
disposto nos incisos III e IV cio art. 1 1  e no inciso 111 do art. 50  da Constituição Federal; 

45. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e 
neste Edital. 

.PRESENTÃÇ.Â 	 •ABLITÁÇ•..A, . . . 
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de 
habilitação exigidos no 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 a etapa de envio dessa documentação. 
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave 
de acesso e senha. 
5,3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitâção, ainda que haja 
alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1 11  da LC n° 123, de. 2006. 
5.4. Incumbirá 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. 
$.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação 
anteriormente inseridos no sistema; 
5.6. 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. 
5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somenteserão disponibilizados 
para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6.., DO PREENCHIMENTO DA..PROPÕSTA. 	 . 
6.1. O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA ELETRÔNICO, 
DOS SEGUINTES CAMPOS: 

6.1A. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional; 
6,1,2. Marca de cada item ofertado; 
6.1.3. Fabricante de cada item ofertado; 
6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Trmo de Referência: 
indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no 
órgão competente, quando foro caso; 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, traalhistas, tributários, 
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços. 
6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva osponsabilidade do 
licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data de sua apresentação. 
6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, 
quando participarem de licitações públicas; 

7. DA ABERTURA DA SÈSSÃO,CLASSIFICAÇÃODAS PRÕPOSTAS E FORMULAÇÃO bE:LANCË 
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local 
indicados neste Edital. 
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou no apresentem as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por 
todos os participantes. 
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrárJ,p1 )iado a efeito 
na fase de aceitação. 
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7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas pai-ticiparão da fase de 
lances. 
7.4. O sistema dísponibílizarâ campo próprio para troca de mensagens entre. o Pregoeiro e os lícítantes. 
7.5. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo deste edital. 
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras 
estabelecidas no Edital. 
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconta superior ao último por ele 
ofertado e registraçlo pelo sistema., 
7.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO E FECHADO", em que os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 
7.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará 
aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez mirutos, aleatoriamente 
determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
7.10. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais 
baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco 
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
7.11. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na 
ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso 
até o encerramento deste prazo. 
7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem 
crescente de valores. 
7.13. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haveral  o reinicio da etapa 
fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 
fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
7.14. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum 
licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação. 
7.15. Em caso do falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo 
Pregoeiro. 
7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e r,gstrado primeiro. 
7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado, vedada a identificação do licitante. 
7.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o slsteria eletrônico poderá 
permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão 
pública será suspensa o terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes do certame, 
publicada no Portal de Compras Públicas, http;//www.portaldecompraspublicas.com.br , quando seroo divulgadas data e 
hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo 
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
7.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez 
encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, d, porte da entidade 
empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno j porte participantes, 
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da 1-C ri<> 123, de 2006, regulamentda pelo Decreto n° 
8.538, de 2015. 
7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrrem na faixa de até 
5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira  colocada. 
7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última ofeita para desempate, 
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados 
após a comunicação automática para tanto. 
7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 
intervalo de 5% (Cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prezo estabelecido no 
subite,m anterior, 
7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta, 
7,28. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto etrangeiro, o critério 
de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme 
regulamento. 
7.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios do classificação, de maneira que só poderá 
haver empate entre propostas iguais (não seguidas de Ia , ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa 
aberto e fechado. 
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7.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art. 30, § 2°, da 
LEI N°8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

7.28.1. Produzidos. no país; 
7.28.2. Produzidos por empresas brasileiras; 
7.28.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa o no desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.28.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista eri lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade pevistas na legislação. 

7.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. 
7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, plo sistema eletrônico, 
cqnraprQposta ao ftçitante que tenha apresenaçiQ o melhor preço, para quesei?, obtida. melhor Proposta, vedada a 
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7,30,1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
7.30.2. O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 	 , envie a proposta 
adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o cáso, dos documentos 
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentads. 

7.31 ,Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

8 DAACEITABILJDAbE DA PROPOSTA VENCEDØRÁ. 
8.1. 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 Editl e em seus anexos, 
observado o disposto no parágrafo único do art. 7 0  e no § 911  do art. 26 do Decreto n.° 10.02412019. 
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado 
(Acórdão n° 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexeqüível. 

8.2.1. Considera-se inexeqüível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor 
zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que 
o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibllidadè e a legalidade das 
propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 
8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligêfldas, com vistas ao 
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no 
mínimo, VINTE E QUATRO HORAS DE ANTECEDÊNCIA, e a ocorrência será registrada em ata; 
8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade 
disponível no sistema, rio prazo de 	 , sob pena de não aceitação da proposta. 

8.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e juptificada do licitante, 
formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceito pelo Pregoeiro. 
8.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenh lamas características 
do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras infornações pertinentes, a 
exemplo d.e catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, pr outro meio e prazo 
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema etetrôníco, sob pena de não aceitação da 
proposta 
8,5,3. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padres de qualidade e 
desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante 
classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no lobal a ser indicado e 
dentro de úteis contados da solicitação. 

8.5.3.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a 
avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes. 
8.5.3.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 
8.5.3.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo 
Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a prop9sta do licitante será 
recusada. 
8.5.3.4. Se a(s) amostra(s)apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a 
aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) 
amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de 
Referência. 
8.5.3.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser 
manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento. 
8.5.3.6. Após a divulgação do resultado final cia licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos 
licitantes no prazo de 10 (DEZ) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a 
ressarcimento. 
8.5.3.7. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispeisáveis à realização 
de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, 
quando foro caso. 

8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará,a proposta ou lance subseqüente, e, assim 
sucessivamente, na ordem de classificação. 
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8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data 
continuidade. 
8.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante qui 
mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em cci 
previstas neste Edital. 

8.8.1,. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitara proposta e passar à subseqüente, 
o licitante para que seja obtido preço melhor. 
8.82. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais li 

8.9. Nas itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequena porte, SE 
não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subseqüente, haverá nova verificação, pelo sistema d 
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
caso. 
8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 1 
disposto neste Edital. 
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9.1. COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO LICITAI' 
PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O PREGOEIRO VERIFICARÁ O EVENTUAL £ 
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE SANÇ. 
PARTICIPAÇÃO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A CONSULTA A 
INSERIDOS NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, E AINDA NOS SEGUINTES CADASTROS: 

9.1.1. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas; 
9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS e o e o Cadastro Nacional d 
- CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);  
91.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, me 
Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).  
9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Cantas da União - TCU https://contas.tcu.gov.br/ 
9.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
força do artigo 12 da Lei n 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável 
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio 
qual seja sócio majoritário. 

9.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Im 
gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Rela 
Impeditivas Indiretas. 
9.1.5.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimi 
outros. 
9.1.5.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

9.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará a licitante inabilitado, por fr 
participação. 
9.1.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do E 
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabeleck 
proposta subseqüente. 

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por m 
COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal o trabalhista, à qu 
tinançeira e habilitação tCniça. 

9.2.1. E dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE CO 
para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto cor 
proposta, a respectiva documentação atualizada. 
9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 

eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) ce 
conforme art. 43, §30,  do Decreto 10.024, de 2019. 

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à c 
exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, 
de M sob pena de inabilitação. 
9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediant 
documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 
9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJICPF diferentes, salvo 
permitidos. 
9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitanti 
documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza 
forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de do 
ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuiç 

9.7. Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar 	termos deste Edit 
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação 	
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9.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
9.8,1, No caso de empresário Individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercanti 
Comercial da respectiva sede; 
9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEl: Certificado da Condição de Microem 
- CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.p ortajjoej 
9,8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIF 
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva se 
documento comprobatório de seus administradores; 
9.8.4. Inscrição rio Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Regii 
matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assem 
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 
como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°5.764, de 1971; 
9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autoriz 
9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidaç 

9.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
9.9.1. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 
conforme o caso; 
9.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação di 
conjunta lente pela Secretaria da Receita Federal do Bras (RFB) e pela Procqradpria-eral ri 
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DALI) pai  
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 0211 
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
9.9.4. Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apre 
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título Vil-A da Consolidação das Leis di 
pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° do maio de 1943; 
9.9.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunt 
Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada; 
9.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos 
emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada; 
9.9.7. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
9.9.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empre 
deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade flsc 
apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.10. QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA. 
9.10.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pe 
execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 
9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e ap 
da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por bali 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) 
apresentação da proposta; 

9.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 
9.11.1.Atestado ou certidões fornecidas por pessoa jurídica de direito público ou privado, que cai 

forneceu ou está fornecendo, de maneira satisfatória e a contento, os materiais de natureza e vulto 
presente licitação. O(s) atestado(s) deve(m) ser emitido(s) em papel timbrado do órgão/empresa de oril 
identificação do responsável pelas informações atestadas. 
9.12,A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licil 
microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, urna vez que atenda a todas. 
do edital. 

9.12.1.A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilite 
9.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 
porte, e urna vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e tral 
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a ri 
poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida p 
apresentação de justificativa. 
9.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabili 
prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocaç
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classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequenoi porte ou sociedade 
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 
9.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro stspenderá a sessão, 
informando no "çhat" a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
9.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
9.17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Li c n° 123, de 2006, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subseqüente. 
9.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Édital, o licitante será declarado vencedor. 

10. DPENCAMINHAMENTQ DA PROPOSTA VENCEDORA. 
10.1. A proposta adequada ao último lance ofertado do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 
prazo de 02 (duas) horas a contar da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, sob oena de desclassificação e 
deverá: 

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrlinhas ou ressalvas, 
devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 
10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins depagamento. 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorer da execução do 
contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se foro caso. 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, vinculam a Contratada. 

	

10.3. 	Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismo e a valor global em 
algarismos e por extenso (art. 50  da Lei n° 8.666193). 

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os priieiros; no caso de 
divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últim9s. 

	

10.4. 	A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço 
ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassifiação. 
10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerda aquela que não 
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vinculo à proposta de outro licitante. 
10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos camplementare estarão disponíveis 
na internet, após a homologação. 

..... 	 :. 	...: 	 . 	. 
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que 
qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qul (is) decisão (ões) 
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de mtivação da intenção 
de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamenta damente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificarà as condições de 
admissibilidade do recurso. 
11,2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito. 
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o M para apresentar as razões, 
pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresenarem contrarrazões 
também pelo sistema eletrônico, em , que começarão a contar do término do prazo d recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital. 

12. DA REÀBÈRTIJRA.DA SESSÃO PÚBLICA.  
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à relização da sessão 
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serãc repetidos os atos 
anulados e os que dele dependam. 
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declrado vencedor não 
assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 
do art. 43, §1 0  da LC n° 12312006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatarrente posteriores ao 
encerramento da etapa de lances. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), ou e-mail, ou de acordo com a fase do 
procedimento Ilcitatórlo. 
12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizado4. ,j 
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13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição 
de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

e competente homologará o 13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridad  
procedimento licitatirio. 

14 DA GARANTIA DE E)ECUÇÂÕ. 
14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

15. O  CO ALEN1..E: 
15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de' Contrato ou emitido 
instrumento equivalente. 
15.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, contados a partir da data de sua convopação, para assinar o 
Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob 
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de 
Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para as.inatura ou aceite da 
Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletônico, para que seja 
assinado ou aceito no prazo de 05 (CINCO) dias, a contar da datado seu recebimento. 
15.2.2.0 prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solipltação justificada do 
adjudicatário e aceita pela Administração. 

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do Instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no 
reconhecimento do que: 

15.3.3. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as 
disposições da Lei n° 8.666, de 1993; 
15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 
15.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigs 77 e 78 da Lei n° 
8.666193 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

15.4.0 prazo do vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da assinatura do mesmo e poderá ser 
prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência. 
15.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspénsão temporária de 
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como 
ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa n°3, de 28 dê abril de 2018, e nos 
termos do art. 60 , III, da Lei o° 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 
15.6. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitaço consignadas neste 
Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

15.6.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o çadastra no prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

15.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata 4 registro do preços. 
15.8.Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas ncj edital ou se recusar 
a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das ançães das demais 
cominaçôes legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para., após 
a comprovação dos requisitas para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complmentares e, feita a 
negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

1i:6DDi:EMo.::TTo ........IRLIM. 	 . 	 ., 	 . 

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrata ou emitido 
instrumento equivalente. 
16.2. O adjudicatário terá o prazo de 	 úteis, contados a partir da data de sua convocção, para assinar o 
Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrto/Autorízação), sob 
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assiratura  do Termo de 
Contrata ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da 
Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrôrico, para que seja 
assinado ou aceito no prazo de M a contar da data de seu recebimento. 
16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 
adjudicatário e aceita pela Administração. 

16.3. 0. Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjidicada, implica no 
reconhecimento de que: 

16.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação  de negócios ali estabelecida as disposições da 
Lei n° 8.666, de 1993; 
16.3.2. A contratada se vincula. à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 
16.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigosJ,Ø 78 da Lei n° 
8.666193 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 	/y77 
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16.4. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da assinatura do 
prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência. 
16.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspi 
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder 
ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa n° 3, de 26 dE 
termos do art. 6 0, III, da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 
16.6. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitaç 
Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

16.6.1. Na hipótese de irregularidade, o contratada deverá regularizar a sua situação perante o cad 
05 (vinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

16.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das coni 
consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata d 
16.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consigna 
recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da apflcaç 
demais comiriações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ord 
para, após a comprovação dos requisitas para habilitação, analisada a proposta e eventuais documente 
feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 
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0.-R EAJUSTAMÉNTÕ EM SENT(bQ GERAL. 
17.1. As regras acercado reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas rio Ti ermo  de Referência, 
anexo a este Edital. 
18 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência. 

19. b$.:i.øBtGS ..PA.Ç.Q.N 	 CN1.RATAD. 
191. As obrigações da Contratante e da.Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

ADMiMISTR.TWA$... 	 . ...... ..•. ....... 	.......... 
21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário qu 

21.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convo 
de validade da proposta; 
21.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 
21.1.3. Apresentar documentação falsa; 
21.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
21.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
21.1.6. Não mantiver a proposta; 
21.1.7. Cometer fraude fiscal; 
21.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 

21.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a 
Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez 
determina o art. N° 86, da Lei N° 8666193. 

21,2.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a 1 
de Serraria/PIB, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas p 

21.3. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, t 
administrativas, nos termos do artigo N° 87, da Lei NO 8.666193: 
a) Advertência por escrito; 
b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) s 
contrato; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefe 
Serraria/PB, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem ju 
Administração da Prefeitura Municipal de Serraria/PB, será aplicado o limite máximo temporal prevís 
05 (cinco) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os moti 
punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalida 
inciso IV do art. N°87 da Lei N°8.666/93 c/c art. N°7° da Lei N° 10.520102 e art. N° 14 do Decreto N° 3. 
21.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informai  
e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 
21.5. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de SERRARIA/PB, as sanções administrativa 
21 .3 o, d, deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública. 
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21.6. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus 
fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

21.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS: 
a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantgem com o objetivo 
de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato; 
b)PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o'processo de licitação 
ou de execução do contrato; 
c) PRATICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais Iicitartes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-
competitivos: 
d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do ontrato. 
e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de 
prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito da o &ganismo financeiro 
multilateral promover inspeção. 

.............•EScLAR.EcJiVEN.ZQ. 
22.11 	 1 antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar 
este Edital. 
22.2. A IMPUGNAÇÃO DEVERÁ ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema 
www.portaldecompraspublicas.com.br . 
22.3. Caberá ao Pregoeiro auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus ane os, decidir sobre a 
impugnação no prazo de até ~ias contados da data de recebimento da impugnação. 
22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até________ 
fflil anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eJetrôiico via internet, em 
campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 
22.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 	-dias, contado da data de 
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do editaIe dos anexos 
22.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certane, salvo quando se 
amoldarem ao art. 21 parágrafo 4 0, da Lei 8.666193. 

22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à Impugnação é medida excepcional e deverá ser rnotlyada pelo pregoeiro, 
nos autos do processo de licitação. 

22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a 
administração. 
22.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitadas, bem como outros avisos de ordem geral, serão 
cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br , sendo de responsabilidade dos licitantes, seu 
acompanhamento. 
22.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no cao de empresas, que 
estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para  responder pela 
proponente. 
22.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a 
administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social 
e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração ública ou particular 
(instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital). l i  

..................... 	 .. 	. 	 . .. ........ 	,. 	. 	. 
23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 
marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo hprário anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrária, pelo Pregoeiro. 
23.3. Todas as referências do tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horári4 de Brasília - DF. 
23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não glterem a substância 
das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado €m ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança 
da contratação. 
23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a AdrTinistração não será, 
em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo Iicítatórío. 
23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 	10 início e incluir-se-á o do 
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 
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23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do lícit 
possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

23.9.1. 	O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestada 
apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentadc 
informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver a 
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo 
cabíveis. 

23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
prevalecerá as deste Edital. 
23.11. A Prefeitura Municipal de Serraria/PB, poderá revogar este Pregão por razões de interesse públi 
superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício o 
terceiros salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observ 
ampla defesa e contraditório. 

23,11.1. A anulação do pregão induz à do contrato. 
24.12.2. A anulação da licitação por motivo de Ilegalidade não gera obrigação de indenizar. 

23.12. Ê facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destii 
completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos ç 
apresentados para fins de classificação e habilitação. 
23.13. O Edital está disponibilízado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublic 
poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala de Reuniões com a Equipe de Pregão, no Endereço Praça Antôi 
- Serraria - PB, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00, mesmo endereço e período no qual 
administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
23.14. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
ANEXO l —TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO II- MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS; 
ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO  Às CONDIÇÕES ESTABELECIDAS 
INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO; 
ANEXO IV— MODELO IDE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7° DA CONSTITUh 
ANEXOV - MODELO IDE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA; 
ANEXO VI— MODELO DE DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA; 
ANEXO VII— MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE; 
ANEXO VIII— DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; 
ANEXO IX —MINUTADO CONTRATO; 
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Serraria - PB, 04 de março de 2021. 
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ANE..TÉMODÉ àÈP9RIÊNCIA 

1. OBJETIVO. 
1.1. Aquisição parcelada de gêneros alimeriticios, conforme condições, quantidades e exigéncias 1 estabelecidas neste 
instrumento: 
1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas das Secretarias demandantes.  

ITENS 	DESCRIÇÃO 	 UNIDADE 	QUANTIDADE 
Achocolatado em pó, instantâneo, com 400 g. Acondicionado em embalagem original do 	di 	 2100 
fabricante, .com.dados de IdentificaçãO do produto, data de fabricação, prazo de validade.  
Aócar cristal branco, com 1 kg. Acondicíonado em embalagem de polipropileno transparente. 

2 	original do fabricante, com dados de identificação do produto data de fabricação e prazo de 	k !  
validade.  
Amido de milho, primeira qualidade, com 500 g. Acondicionado em embalagem original do 	ct 	 1000 * fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade  
Arroz comum, longe e fino, tipo 11 com 1 kg. Acondicionadg em embalagem original do 	uni 	 2600 fabricante, com dados de identificação de produto, data de fabricação e prazo de validade,  

5.Arroz parboillzado, longo fino, tipo 1, com 1 kg. Acondicionado em embalagem original do 	 2300 fbricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade 	 g 

Aveia em flocos, 100 	natural, sem aditivos ou conservanles, com aproximadamente 200 g. 
6 	Acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, 	cx 	 800 

data de fahri.!  
Biscoito doce sabor chocolate 400 g. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com 	ct 	 4000 dados de identificação do produto, data de fabricação  
Biscoito salgado 400 g. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de 	 4000 ______ identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. _ 
BOLACHA TIPO WAFFER SABORES DIVERSOS Ingrédientes: açúcar, gordura vegetal, farinha 
do trigo enriquecida com ferro o ácido fólico, farinha triticale, amido ou creme dc rnlho, sal, limão 	und 	 600 desidratado, traços de leite e ovo, estabilizante: lecitina de soja, fermentos químicos, acidulante, 
aromatizantes. Embalagem entre 80 e 220 gramas. 	 --________________ 	 - 
Café torrado e moído, primeira qualidade, com 250 g. Acondicionado em Embalagem original do 

10 	fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação a prazo de validade. O 	pct 	 1000 
_ produto deveré ter o selo de pureza da associação brasileira da induçtna do café - abic.  

11 	Caldo de carne tabletes dei 9a tableteS 	 700 
12 	Caldo de galinha tabletes de IOg 	 tabletes 	 700 

13 Canela em pó, com 30 g. Embalagem com dados de identifícação do produto, marca do 	urid 	 1000 
_______ fapricante, datada, fabricação 	prazo de validade.  

OafTIé bWna moída e 	m gordura congelada (acem ou paleta) com no max. 10% de gordura, 

14 	livre de aparas, resfriada, com aspecto firmo, na cor venrialho vivo, sem escurecimento OU 	k 	 900 
manchas esverdeadas, acondicionamento em embalagem plástica, contendo identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo e validade e carimbos cíiials.  

15 	Car,e,har1ue de 1 qualidade 	 kg 	 1200 
Catchup tdicíona, pm aproximadamente 300 g. Acondicionado em embalagem originei do 	

d 	 100 
_______ fabricante cõm dacíÕ Lia Identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.  

17 	Colorau de fitlmefra qualidade, com aproximadamente 100 g Embalagem com dados de 	 .9.00 
identifloaçeo 	çto data de fabricação e prazo de validade.  

Doce de goiaba consistência firme, contendç 600 g. Acondicionado em embalagem original do 	
und 	 1000 

fabricante, com dados de iderititicaçao do pduto, data de fabricação e pi azo de validade.  

19 	Extrao4e tomate, com 190 g. Acondicionad9 em embalagem original do fabricante, com dados 	und 	 1500 identificação do produto.  
Farinha de mandioca, torrada, fina, primeira qualidade, com 1 kg. Acondicionada em embalagem 

20 	original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de 	kg 	 400 

21 	Farinha de tfjo com fermento, com 1 kg. Acondicionada em embalagem original do fabricante, 	k com 	oseidentifica ãogoo data de fabricag 	prazevd 	 - 

22 	Farinha de trigo, sem fermento, com 1 kg. Acondicionada em embalagem original do fabricante, 	
LHIC 	 230 

identificaçao doptoduto, data da fabricação e prazo de validade.   

23 	Farinhá láctea, primeira qualidade, com 300 g. Acondicionada em embalagem original do 	
3 O fabricante, com dados de identificação do produto data efabricaçâo e p5zo de validade. 	- 

Fejflo carioquinha, tipo 1, com 1 kg. Acondicionado em embalagem original da fabriçante, com 
24 	dados de identificaçao do produto, data de fabricação e prazo de validade. O prcdut 	deverá  ter 	lg 	 700 

registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde.  
Feijão macassar, primeira qualidade, com 1 kg. Acondicibnado em ombalagem original dó 

25 -fatrscante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, O 	kg 	 700 
prç,dto.4everã ter registro noi ministério da agricultura e/ou minist,iø da saúde.  

26 	FIrs da milho, pré-cozido, copi 500 g. Erribalagerri com dadçs  dé identificação do produto, 	ci 	 3500 
dotabncante, data de fabricação e prazo de validade.  

IOGURTE natural, sabor morango, rico em nutrientes, com Cl litro. Acondicionado em 
27 	embalagem tipo saco plástico, com dados de identificação àcí produtO, marca do fabricante, data 	unr 	 1500 

de fabricacão. orazo de validade. 
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Leite em pó, integral, tradicional, com 200 g. Acondicionado em embalagem original dc 
28 	fabricante. com  dados de identificação do produto. data de fabricação e prazo dc validade O 	pct 	: 	4000 

produto ciee.rá ter registro no ministério da agricul[ir e/ou moi ério da ss.ide.  
Lingiçe de frango, pura, entregue coiigelada, de primeira qualidade, embalagem 1 kg com 
registro no S1F ou SISP. Com  aspecto Característico 	 m , cor própria sem anchas pardacentas ou 

29 	esverdeadas, odor e sabor próprio, com adiço de água ou gelo no maxirno 3%. O produto 	kg 200 
deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/nu 

o 
 Ministério da Saude. Validade a vencer de no 

mfhimo 3 meses contados a partir da data da ntr  
Lingüiça mista, pura, entre gueon cgelada, de primeira qualidade, embalagem 1 Ig com registro 
no SlF ou SI SP. Com  aspecto Característico, cor propria sem manchas pardacentas ou 

30 	esverdeadas, odor e sabor própno, com adição de água ou gelo no máximo 3%. O produto 	kg 	 200 
deverá tur registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Validade a vencer de no 
mínimo_3_meses_contados_a_partir da_data_de_entrega  

Lingüiça de carne suma, pura, entregue congelada, de primeira qualidade, em gomos uniformes 
e padroados, sem pimenta. Deverá ser acondicionada 	e em mbalagem primAria  constituída de 
pístico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos em pacotes de 2 	kg 200 
kg ou 1 kg conforme pedido, devidarnonte selada, com especificação de peso, validade do  
produto e comprovante de inspeção sanitána. Validade a vencer de no mínimo 3 meses 
contados a partir da data de entrega.  
Macarrão tipo espaguete, pnmeira qualidade, vitanllnado com ovos, áom 500 g. Acondicionado 

32 	em embalagem original do fabricante, com dados de identilicação do produLo. data de fabricação 	pci 	 3500 
de validade. 	 -- 	 _______  

Margarina vegetal, primeira qualidade. com  1kg. Acondicionada em embalagem original do 
33 	fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricaçeo e prazo de validade. O 	k.q 	 600 

_______ produto deven 'erregitro no ministiio da sqn.ultureou mirustério ddsdude  
Milho para mungunzó, amarelo, pnmeir qualidi'com 5009 Acondicionado 	 rn oro éiitalage 

34 	de polipropileno transparente, original do fabricante, com dados de identificação do produto, data 	kg 	 550 
defabricaçãoeprazode validade.  
Mortadela de frango, resfriada, pacotes do 03 kg embalados em sacos plasticos a vácuo; deverá 

35 	constar data de fab  ri :  caço, prazo de vencimento, n° do registro do órgão fiscalizador, n° do lote, 	kg 	 600 
date de validade de no mínimo trôs meses a contei d data de entrega da mercadoria. 
Óleo de soja refinado, com aprcxrrnadamente 900 ml. Acondicionado em embalagem original do 

36 	fabricante, 'com dados de identificação do
.
produto, data de fabricação e prazo de validade. O 	garrafa 	 11)00 

produto deverá ter registro no ministério 	gri da acultura &ou 	stério mini 	da saúde.  
Ovos brancos, cx com 3ound, embalagem plástica, data da validade de 110 mínimo 3 meses a 500 
contar da data de ntrega da mercadoria  
Peito de frango congelado, sm e osso. Embalados em sacos plásticos a vácuo, deverá constar 

38 	data de fabrir.agáo, prazo do Validade, 0  de registro do órgáo fiscalizador, n' do lote, data de 	kg 	 1000 
_______ validade dono minimo três meses a contar da data de entrega de mercadoria pacotes de  

Proteína de soja, desidratada, primeira 
com 	

qualidade, com 400g. Acondicionado em embalagem 
39 	oiigirial do fabricante, 	da dos de ide ntificação do produto, data de fabricação e prazo de 	pct 	 1500 

validado. O produto Deverá 	registro ter 	no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde.  
Sal iodado, refinado, com 1 kg. Embalagem com dados de Identificação do Produto, marca do 

.40:...... 	data de fabricaço e prazo de vatdade O produto deverá ter registro no ministério da 	 200 
ultura e/ou ministério da saúde  

Salsicha tipo hot dog, resfriada, embalagem' pacotes de 01 kg embalados em sa cos de plásticos 

41 	
a vácuo; deverá constar data de fabricaçao. prazo de vencimento, tipo de carne, n °  do registro no 	

kg 	 1000 
ministério da agricultura, sif/siep/dipos, núnioro do lote, o demais dados do produto exigidos pela 	- 
elção em vigor.  
Sardinha em óleo comestível. Ingredientes obrigatórios: 	 ca sardinha temperada, descase 

42 	
mecanicamente, livre de nadadeiras, cauda e cabeça,  pre-cozida em óleo comestivel. 	

tii'd 	 1 f Embalagem primária: latas de 1 25q. Embalagem secundária: caixas de papelão. Prazo mínimo 
de validade: 04 anos Rsgstro_obrigatório: ministério da agricultura - 
Suco de Coju Concent edo, frasco 5U ml: suou, apresentação liquido, sabor cajú, tipo natural, 	

arrafa 	 2000 
'i,ísticas adicionais concentrado   

Suco Goiaba Concentrado, frasco 500 ml: suco apresentação líquido, sabor goiaba, tipo natural, -rcte 2000 
caracten'sticas__adicionais concentrado. nado  
Vinagre de álcool, com 500 ml. Acondicio em embalagem original do fabricante, com dados 

45 	de identificação do produto, data de fabricaçeo e prazo de validade. O produto deverá ter registro 	und 	 300 
no minis terio da Agncultura e/  ou ministério da saúde.  

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO. 
2.1. Justifica-se a aquisição visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e

rra desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Seria/PB, garantindo 
melhoria do rendimento escolar o segurança alimentar e nutricional, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem 
de atenção específica e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as 

ff 

	

	faixas etárias. Além disso, alguns alimentos serão utilizados em outros programas da Prefeitura, serviços sociais, 
infraestrutura, meio-ambiente dentre outros. Os recursos serão provenientes do Orçamento de 2021. 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS. 
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3.1. A natureza do objeto a ser contratado é de natureza comum nos termos do parágrafo único, do artigo 1 0 , da Lei 10.520, 
de 2002, e as especificações dos materiais estão definidas de forma clara, concisa e objetiva e que as unidades de medida 
atendem ao princípio da padronização usual existente no mercado. 

QB. 	
... 	. 	

., 	... 
4.1. O prazo de entrega dos gêneros alimentícios é de até 	 em conformidade com o este }rermo de Referência 
e a Emissão da ORDEM DE COMPRA emitida pela Secretaria Municipal demandante, O local de entrega será na Secretaria 
Municipal de Educação deste Município, localizada Av. Duarte Lima 188 - Centro - Serraria - P8. 

5. B Gç 	 RÁtANTE 	.,... 	., 	,.. 	. 	.. 	. 	. 	. 
5.1. São obrigações da Contratante: 

5.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bons recebidos provisoriamente com as 
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
5.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificada no objeto fornecido, 
para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor 
especialmente designado; 
S.I.S. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto4 no prazo e forma 
estabelecidos no Edital e seus anexos; 

52. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que 
Vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de 
ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

60 	 . 	., 	. 	... 	 . . 	
. 

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposa, assumindo como 
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo o local 9onstantes no Termo 
de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: 
marca, procedência e prazo de validade; 
6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do 
Código de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078, de 1990); 
6.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias 
ou defeitos; 
6.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os 
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
6.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
6.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

7. DASÚBcONTRATAÇÃO. 
LI. Não será admitida a subcontratação do objeto ictatório. 

	

Ç4AÇA,3UBE11lVA.. . . 	. 	 . 	 . 	. 	. 
8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação os contratada com/em outra pessoa jurídica, desde qte sejam observados 
pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam riantidas as demais 
cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 
Administração à continuidade do contrato. 

9. DO CONTROLEEFISÇAUZAÇÃÕ DA EXECuÃÕ.. 
9.1. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e tis 
bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando 
à regularização de falhas ou defeitos observados. 
9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Coritratac 
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitór 
desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes o prepostos, de confor 
da Lei n°8.666, de 1993. 
9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, dei 
necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à ai 
para as providências cabíveis. 

G.M!sp. . 	. 	
....:... V. 

lizar a entrega dos 
que for necessário 

inclusive perante 
3, e, na ocorrência 
dade com o art. 70 

Dm a execução do 
minando o que for 
ridade competente 
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10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30(trínta) dias, contados a partir do recebinento da Nota Fiscal 
ou Fatura devidamente atestada por servidor competente, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 
conta corrente indicado pelo contratado. 
10.2. O pagamento será creditado em favor da Fornecedora, por meio de ordem bancária contra qualquer entidade bancária 
indicada na proposta, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente 
em que deverá ser efetivado o crédito. 
10.3. A conta bancária deve possuir o mesmo CNPJ que a emissora da nota fiscal, ou seja, caso a nota fiscal seja emitida 
pela matriz, a conta bancária indicada deverá ser da empresa matriz e caso a nota fiscal seja emitida pela filial, a conta 
bancária deve ser de titularidade da filial. 
10,4. O preço contratado será, a qualquer título, a única e completa remuneração devida à Fomcedora achando-se 
compreendidos e diluídos no valor proposto, os materiais, os equipamentos, as ferramentas, 09 tributos, despesas 
decorrentes de transporte, entrega, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, e tudo o que for necessário ao perfeito e 
adequado fornecimento do objeto deste processo. 
10.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação dal regularidade fiscal, 
constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no 
art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993. 

10.5,1. Constatando-se, a Situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverá ser tomada as providências 
previstas no do art. 31 da Instrução Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018. 

10.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância 
que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta 
ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, 
o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretandá qualquer ônus para 
a Contratante. 
10.7. Será considerada datado pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 
10.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada de forma on-line consulta aos sftios eletrônicos oficiais para 
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 
10.9. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 
10.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta on-line 
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, 
no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, 
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018. 
10.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá cmunicar aos órgãos 
responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadirnplência da contratada, bem como quanto à existência de 
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de 
seus créditos. 
10.12. Persistindo a Irregularidade, a contratante deverá adotaras medidas necessárias à rescisão contratual nos autos cio 
processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 
Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do 

contrato, caso a contratada não regularize sua situação de habilitação. 
10.12.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, 
segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela 
máxima autoridade da contratante. 

10.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
10.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei ComplemeriÍ n° 123, de 2006, 
não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos o contribuições abrangidos por aquele reime. No entanto, o 
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficialj, de que faz jus ao 
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

10.14.. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorridi, de alguma forma, 
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e 
o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = lxN x VP, sendo: 
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. 

índice de compensação financeira = 0, 	 / 11F16438, assim apurado: 

1 -  TX 	 l• 	
(61100) 	 1=0,____________ /1JF16438 

- 	 TX = Percentual da taxa anual =6% 
365 

OØ: .RE .AJUSTE  
11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação da 	catas. 
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11,1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preço 
sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INPC exclusivamente para as 
concluídas após a ocorrência da anualidade. 

11.2. Nos reajustes subseqüentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 
do último reajuste. 
11.3. No caso de atraso ou não divulgação dó índice de reajustamento, o CONTRATANTE paga 
Importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo 
definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustarne 
remanescente, sempre que este ocorrer. 
11.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
11.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não p 
será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 
11.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice afio 
do preço do valor,  remanescente, por meio de termo aditivo. 
11.7. O reajuste será realizado por apostilamento.. 

12. DA GARANtIA DE EXEC.UÇÂÕ. 
12.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas: 

contratados poderão 
)rigações iniciadas e 

)s efeitos financeiros 

à CONTRATADA a 
ja divulgado o índice 
) de preços do valor 

sa mais ser utilizado, 

para reajustamento 

.13. DAS SANÇOES!ÀCMÍNISTR 	.. 	... 	 ..•. .. 
13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n°10.520, de 2002, a Contratada que: 

13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contr 
13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
131.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
13.1.4. Comportar-se de modo inidâneo; 
13.1.5. Cometer fraude fiscal; 

13.2. Pela inexecução total ou parcial do abjeto deste contrata, a Administração pode aplicar à CONTRd 
sanções: 

as seguintes 

13.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a 
Contratante; 
13,22. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame si.jeitará a empresa, a 
juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), 
conforme determina o art. N° 86, da Lei N° 8666193; 
13.2.3. Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sabre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do 
objeto; 
13.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acirria, será aplicada 
de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
13.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade admiistrativa pela qual a 
Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 
13.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de SERRARIA/PB, pelo prazo 
de até cinco anos; 

13.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das 
hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 13.1 deste Termo de Referência. 

13.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

113. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7 poderão ser aplicadas á CONTRATADA juntamente 
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
13.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n°8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que: 

13.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por moio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos; 
13.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
13.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos Ilícitos praticados. 

135.. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n 0  8.666, de 1993, e 
subsidiariamente a Lei n°9.784, de 1999. 
13.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos 
em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Divica Ativa da União e 
cobrados judicialmente. 

13.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 	 a contar da 
data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

13.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta cio Úcitante, a União ou 
Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 
13.8. .A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da ccfnduta do infraWft 
caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
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13.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada 
pela Lei n° 12.846, de 1 0  de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do 
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser ren ?etidas à autoridade 
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 
Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 
13.10. A apuração o o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato Ieivo à Administração 
Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1 0  de agosto de 2013, seguirão seu ritp normal na unidade 
administrativa. 
13.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administratiços específicos para 
apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa 
jurídica., com ou sem a participação de agente público. 
1312. As penalidades serão obrigatoriamente publicadas no órgão Oficial de Imprensa do Município. 

.CL.RSC.S ORÇAMENTAR!QS. •.•. ... ....... 	
. 	. 

14.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 
orçamento da União para o exercício de 2021. 
Recursos: FPM, ICMS, TRIBUTOS, FUS, PNAE, PAB, MAC, SCFV, PAIF, EJA, IGDBF, 1GD, BRASIL ALFABETIZADO, 
FNDE, QSE, PDDE, FUNDES, MOE, MAIS EDUCAÇÃO, CREAS e PRÓ JOVEM: 
01.00 - GABINETE DO PREFEITO 
04.122.0002.2001 - Manutenção das Ativ. do Gabinete do Prefeito 
02.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
04.122.0002.2002 - Coordenação e Manut. da Administração Geral 
03.00 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
08.122.0003.2024 - Coordenação das Ativ. da Secretaria de Ação Social 
03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
08.244.0003.2037 - Manutenção do Fundo Municipal Assistência Social - FMAS 
08.243.0003.2038 - Serviços de Média e Alta Complexidade - FMS/PSE 
08.244.00032039 Gestão dos Serviços de IGD/BOLSA 
08.244.0003.2040 Gestão do IGD/SUAS 
08.244.0003.2047 Manutenção do Programa PSB/CRAS/CREAS 
04.01 - FUNDO MUN. DE SAÚDE 
10.301 .0004.2008 - Manut. do Programa Atenção Básica da Saúde - PAB/FNS 
10.302.0004.2012 - Coordenação e Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde - FMS 
10.301.0004.2013 Manutenção de Programas do FnsíSus -Fundo A Fundo/Fns 
10.301.0004.2072 Manutenção das Atividades de Combate ao Covid-19 
10.302.0004.2026 Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel - Samu 
10.302.0004.2068 Manutenção das Atividades de Saúde de Média e Alta Complexidade 
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
12.306.0005.2016 Manutenção do Programa Nacional Alimentação Escolar 
12.361.0005.2018 - Manutenção e Desenv. do Ensino Básico (FUNDEB 40%) 
12.361.0005.2019 - Manutenção e Desenv. do Ensino Básico (MDE) 
12.361 .0005.2020 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 
12.361.0005.2021 Manutenção do Programa Transporte do Escolar 
12.361.0005.2022 Programas do Ensino Fundamental Vinculado ao FNDE 
12.361.0005.2025 Manutenção do Programa Quota Salário Educação-QSE 
06.00 * SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
15.122.0006.2029 - Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura 
08.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMB 
20.122.0001.2030 - Manut. das Ativ. do Departamento de Agricultura 
09.00 Secretaria de Comunicações, Turismo e Eventos 
24.131.1051.2004 Manutenção da Secretaria de Comunicação Turismo e Eventos 
3.3.90.30.01 - Material de Consumo 

Serraria - PB, 04 de março de 2021. 
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 0000212021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210302PE00002 

SESSÃO PÚBLICA: --I----/2021, ÀS ----H----MIN (----) HORAS. 
LOCAL: PREFEITURA MUNCIPAL DE  

IDENTIFICAÇAO DA PROPONENTE  
NOME DE FANTASIA:  
RAZÃO SOCIAL:  
CNPJ:  
INSC. EST.:  
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( 	 NÃO(  
ENDEREÇO:  
BAIRRO: CIDADE:  
CEP: E-MAIL:  
TELEFONE: FAX:  
CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE:  
BANCO DA LICITANTE: CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE:  
N° DA AGÊNCIA:  

ITENS  DESCRIÇÃO 
pp UNITÁOR$ TOTAL RL 

TOTAL POR EXTENSO 
A EMPRESA: ... . ............ .... ........................ DECLARA QUE: 
1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEMCOMO, TODOS OS 
TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS 
GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQbADAS. 

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. 
3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO 
TERMO DE REFERENCIA ANEXO 1)00 EDITAL DESSE PROCESSO. 

4 QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SERRARIA/PB, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU. 

QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO 
ESTABELECIDOS NO ANEXO 1, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE 1 
ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NAAV. GOV. PEDRO MORENO GONDIM, S/N - 

PB, CEP: 58394-000, /UF TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIA 
DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFEF 
EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE. 

OM OS TERMOS 
CONTRATADA, DA 
ENTRO - SERRARIA 
S, SOB PENA DE 
CIA DO REFERIDO 

LOCAL E DATA 

CARIMBO DA EMPRESAIASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

OBS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAÇÕE 
	

NDO PREÇOS 
EXCESSIVOS, SIMBÕLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUÍVEIS, NA FORMA DA LEGINI 

	
EM VIGOR, OU 

AINDA, QUE OFEREÇAM PREÇOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS 
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ANEXO III - 

PREGÃO ELETRÔNICO N«'00002/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210302PE00002 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA/UF 
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO. 

,PORTADOR 
ABAIXOASSINADO,NAQUALIDADEDERESPONSÁVELLEGALDA 

_,CNPJ ,DECLARAEXPRESSAMENTEQUESESUJEITAÀSCC 
ITALACIMACITADOEQUEACATARÁINTEGRALMENTEQUALQUERDECISÃOQUEVENI 
QUÁNTOÀQUALIFICAÇÁOAPEFIASDASPROPONENTESQUETENHAMATENDIDOÀSC 
DITALEQUEDEMONSTREMINTEGRALCAPACIIDADEDEEXECUTAROFORNECIMENTC 

DECLARAAINDA,PARATODOSOSFINSDEDIREITO,AINEXJSTÊNCIADEFATOSSUPERVENIEF' 
LITAÇÀOOUQUECOMPROMETAAIDONEIDADEDAPROPONENTENOSTERMOSDOARTIGO32 
97DALEIN°8,666, DE21 DEJUNHODE1 993,EALTERAÇÕESSUBSEQUENTES. 

ABELECIDASNOE 

,EARTIGO 

EM, _I 
	

DE2021 - 

(ASSINATURADORESPONSÁVEL E CPF) 

1 ' 
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 0000212021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210302PE00002 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

.......................... , INSCRITO NO CNPJ N° ............................POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE 
LEGAL O(A) SR(A) ........................... ....... PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N° ................E CPF 

............ DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. N°27 DA LEI N° 8.66, DE 21 DE JUNHO 
DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI N° 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO 
ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS. 

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO  DE APRENDIZ ( ) 

(DATA) 

(REPRESENTANTE LEGAL) 

1 Obseaão: em caso afirmativo, assinalar a ressalva aca. 
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 0000212021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210302PE00002 

(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), COMO REPRESENTAr'ITE DEVIDAMENTE 
CONSTITUÍDO DE (IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE), PARA FINS 00 DISPOSTO NO EDITAL DE 
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N° 0000212021, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPEIAL O ART. 299 DO 
CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE: 

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0000212021, FOI ELABORADA DE 
MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÜDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, 
DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE 
POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0000212021, POR QUALQUER MEIO ÔU POR QUALQUER 
PESSOA; 

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃÔ ELETRÔNICO N° 
0000212021 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPAFJTE POTENCIAL OU 
DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0000212021, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA; 

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER 
OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO ND  000021202IQUANTO A PARTICIPAR 
OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO; 

O) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETR$ICO N° 0000212021 
NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDp COM QUALQUER 
OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0000212021ANTES DA 
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO; 

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔI1ICO N° 00002/2021 
NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO IOU RECEBIDO DE 
QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE 	 /UF, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS 
PROPOSTAS; E 

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS 
PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA. 

DE 	DE 2021. 

REPRESENTANTE LEGAL 
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 0000212021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210302PE00002 

[NOME DA EMPRESA], [QUALIFICAÇÃO: TIPO DE SOCIEDADE (LTDA, S.A, ETC.), ENDEREÇO C 
NO CNPJ SOB O N° [XXXXJ, NESTE ATO REPRESENTADA PELO [CARGO] [NOME DO REPRI 
PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N° [XXXXI, INSCRITO NO CPF SOB O N° [XXX>], 
PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEC 
TERMOS DO ART, 30  DA LEI COMPLEMENTAR N° 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTAND 
BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHL 
LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4° DO ART. 3° DA LEI COMPLEMENTAR N° 123 DE 14 DE DEZEMBRO 
DECLARO, PARA FINS DA LC 12312006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SI 

i1PLETO, INSCRITA 
ENTANTE LEGALI, 
ECLARA, SOB AS 
ENO PORTE, NOS 
APTA A FRUIR OS 
A DAS VEDAÇÕES 
E 2006. 

( ) MIROEMPRESA - RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS 
BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES 
LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4° DO ART. 30  DA LEI COMPLEMENTAR N°123/06 ALTERADA PELA LCj 14712014. 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 
4.600.00000 VALORES, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR 
NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4 0  DÔ ART. 30  DA LEI 
COMPLEMENTAR N° 123106 ALTERADA PELA LC 14712014. 

OBSERVAÇÕES: 

• ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA OMO ME OU EPP, 
NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006; 	 ii 

• A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO 
	

MENTO DA 
LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC N° 12312006, OU A OPÇÃO  PELA NÃO 

	
DO DIREITO 

DE TRATAMENTO DIFERENCIADO. 

LOCAL E DATA 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR 
(NO CASO DE ME E EPP) 

CPF: XXX.XXX.XXX-XX 
CRC:  
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AO REDIGIR APRESENTE DECLARAÇÃO,  O PROPONENTE DEVERÁ UTILIZAR 
PROPONENTE. 

COM TIMBREDA 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 0000212021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°21 0302PE00002 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIAIUF 
AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO 

A 	EMPRESA.... ........................ ... INSCRITANO 	CNPJ 
INTERMÉDIODESEUREPRESENTANTELEGALOSR .......... . ........................... PORTADOR DA CARTEIF 
N° ..... . ........ . ... . ... E DO CPF N° .................... . ... DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE_ 
DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FED 
MUNICIPAL,SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMEN 
COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COM O NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL,ESTADUAL E MUNICIPAL. 

POR 
A DE IDENTIDADE 

/UFOU 
RAL, ESTADUAL E 
ODE CONTRATAR 
ARA LICITARE OU 

(ASSINATURADORESPONSÁVEL E CPF) 

1 
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 0000212021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210302PE00002 

A ........................................................... (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), CNPJ N° ......................... , LOCALIZADA A 
......................, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS 

REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA, MUNICIPAL DE 
SPRRÀRIA!UF-. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0000212021 

DE ... ............ .... DE2021. 

REPRESENTANTE LEGAL 
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TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N° .......J...., QUE FAZEM ENTRE 
Si A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIi. E , PARA 
FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO 
NA FORMA ABAIXO 

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um ledo Prefeitura Municipal de Serraria Praça( Antônio Bento, 93 - 
Centro - Serraria PB, CNPJ n° 08.790.17210001-18, neste ato representado pelo Prefeito Petrônlo de Freitas Silva, 
Brasileiro, Casado, residente e domiciliado na Rua Maria Duarte Lima, 40 - Centro - Serraria - PB, CPF n° 008.766.164-06, 
Carteira de Identidade n° 2.365.161 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e o(a) ..............................inscrito(a) 
no CNPJ/MF sob o no .. ....................... ..., sediado(a) na ................... . ............... , em.............................doravante ,  designada 
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ......................portador(a) da Carteira de Identidade ° .................. 
expedida pela (o) ............. ......e CPF n° .. .................... ..., tendo em vista o que consta no Processo n° . ...... .. .................. . ... e 
em observância às disposições da Lei n° 8.666, de 21 do junho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei n° 
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, 1 resolvem celebrar o 
presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão y °  0000212021, mediante as cláusulas e condiçõesa seguir enunciadas. 

1. _U 	 OJETO. 
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados a manutenção da 
merenda escolar e demais secretarias e programas da administração pública do Município de SERRARIA - PB, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. 
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, 
independentemente de transcrição.  
1.3. Discriminação do objeto: 

ITENS DESCRIÇÃO 
MARCAJMÕDELO 

QUMT UNID. uro TOTAL 

VALOR TOTAL. 

:2. CLÁUSULA:SE NDk— VIGÉNC!A. .: 	 . 

2.t0 prazo de vigência deste Terno de Contrato é aquele fixado no Termo de Refe.rénçia, çQM iriíço na data de. 
_l_/ 	e encerramento em _// 	, prorrogável na forma do art. 57, §1 01  da Lei n° 8.666, de 1993. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇÕ.. 	 . 
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de ft . ......  ...... ( ............ ...). 
3.2. No valor acima estão Incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, 
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 
administração, frete, seguro, e outros neces.sátios ao cumprrnento. integral do objeto da contratação. 

4ÇLqSULAQUARTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentaria própria, 	no orçamento 
da União, para o exercício de 2021, na classificação abaixo: 
Recursos: FPM, ICMS, TRIBUTOS, FUS, PNAE, PAB, MAC, SCFV, PAIF, EJA, IGDBF, lGD, BRd 

	
ALFABETIZADO, 

FNDE, QSE, PODE, FUNDEB, MDE, MAIS EDUCAÇÃO, CREAS e PRÓ - JOVEM: 
01.00- GABINETE DO PREFEITO 
04.122.0002.2001 - Manutenção das Ativ. do Gabinete do Prefeito 
02.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
04.122.0002.2002 - Coordenação e Manut. da Administração Geral 
03.00 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
08.122.0003.2024 - Coordenação das Ativ. da Secretaria de Ação Social 
03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
08.244.0003.2037 - Manutenção do Fundo Municipal Assistência Social - FMAS 
08.243.0003.2038 - Serviços de Média e Alta Complexidade - FMS/PSE 
08.244.0003.2039 Gestão dos Serviços de IGIDJBOLSA 
08.244.0003.2040 Gestão do IGD/SUAS 
08.244.0003.2047 Manutenção do Programa PSB/CRAS/CREAS 
04.01 - FUNDO MUN. DE SAUDE 
10.301.0004.2008 - Manut. do Programa Atenção Básica cia Saúde - PAB/FNS 
10.302.0004.2012 - Coordenação e Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde - FMS 
10.301.0004.2013 Manutenção de Programas do Fns/Sus -Fundo A Fundo/Fns 
10.301.0004.2072 Manutenção das Atividades de Combate ao Covid-19 
10.302.0004.2028 Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel - Samu 
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10.302.0004.2068 Manutenção das Atividades de Saúde de Média e Alta Complexidade 
05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
12.306.0005.2016 Manutenção do Programa Nacional Alimentação Escolar 
12.361.0005.2018 - Manutenção e Desenv. do Ensino Básico (FUNDEB 40%) 
12.361.0005.2019 - Manutenção e Desenv. do Ensino Básico (MDE) 
12.361.0005.2020 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola * PDDE 
12.36.1 .0005.2021 Manutenção do Programa Transportado Escolar 
12.361.0005.2022 Programas do Ensino Fundamental Vinculado ao FNDE 
12.361.0005.2025 Manutenção do Programa Quota Salário Educação-QSE 
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 
15.122.0006.2029 - Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura 
08.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMB 
20122.0007.2030 - Manut. das Ativ. do Departamento de Agricultura 
09.00 Secretaria de Comunicações, Turismo e Eventos 
24.131.1051.2004 Manutenção da Secretaria de Comunicação Turismo e Eventos 
3.3.90.30.01 - Material de Consumo 

5. cLÁUSULA QUiNTA- PAGAMENTO. 
5.1.0 prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência. 

6. eLAUSULÂ.SEXTÁ- REAJUSTE. 
6.1. As regras acerca do reajustado valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTÍMÁ -GARANTIA DE EXECUÇÃO. 
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

:.CLÁSULkOítÃVA - 
8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anxo ao Edital. 

9..  ú5ULNc• 	L 	ÇÀ0 	. 	. 	 . 	. 	. . 	. 
91, A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Çpmissão/Represen.tante designado pela PONTRATANTE, na 
forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital. 

.. 	IS.!JL...IPE.ctM.À-.I:IOBRIGAÇ 	 .,. 	 . 	 . 

10,1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Ieterência, anexo do 
Edital. 

.......................................... K. ..................................................................... 	. ............ 	....... . 	. 	. 
11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

1.2. CLÁUSULA DÉCIMÁSEGUNDÃ -.:RESCÍSÂO. 
12.1.0 PRÈSENTETERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO: 

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos 1  XII e XVI! do art. 78 da Lei n° 
.8.666, de 1993, e com as conseqüências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação  das sanções 
previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital; 
12.1.2, Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n°8.666, de 1993. 

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA, o direito à prévia e 
ampla defesa. 
12,3, A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa plevista no art. 77 da 
Lei n°8.666, de 1993. 
12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, 
CONFORME O CASO: 

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
12.4.3. Indenizações e multas. 

13.CLÁUSULA:DÉÇJA TERCEIRA - VEDAÇOE.S.. 
13.1. É VEDÃDO À CÕNTRÃTADÁ: 

13,1,1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
Interromper a execução coMratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTR.1'ANTE, salvo nos 

casos previstos em lei. 

!MAQ .  
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n°8.666, de 1993. 
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142. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos oi supressões que se 
fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor Inicial atualizado do contrato. 
14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o 

	
de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15;.......................................................... 
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei i °  8.666, de 1993, na 
Lei ri0  10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiarlamente, segundo as 
disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Códigos de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos 
contratos. 

PVBLICAÇÂ.0. 	 .' 	... .......... .. 
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no DiárioOficial da União, no 
prazo previsto na Lei n°8.666, de 1993. 

.1.7.ÇLA• . S LDEc,M,SÉTsM 	FOROL ..  
17.1. É eleita o Foro da Comarca de Bananeiras/PB para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 
Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55 §2 0  da Lei n° 8.666/93. 

Para firmeza e validada do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, 
depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

SERRARIA - P13—. ce ...............de 2021. 

TESTEMUNHAS 
	

PELO CONTRATANTE 

PETRÕNIÕ DE FREITAS SILVA 	- 
Prefeito 

PELO CONTRATADO 


