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ESTADO DE SERGIPE

mururcipro DE ARErA BRANCA
orvrsÂo oe lrcrtaçÕrs E coNTRATos

EDITAL
pnrcÃo pRESENcIAL No o2l 20zo

ExcLUsrvA eanrtcteaçÃo DE r",rElEpplMF r

:. DISPOSIÇOrS PRELIMINARES
ü MUN^ICIPIO Dq AREIA BRANCA/SE, por intermédiô do FiJNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÉNCIA sOcIAL, pessoa.jurídica de direito público interno, inscrita no CNP.I sob o no

' 14.787.720/0001-53, por meio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, norneados pcla Portaria no

391/2019, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação do tipo
MENOR PREçO POR ITEM, sob a modalidade pntCÃo PRESENCIAL No 02/2O2O, mediante as
co nd ições estabelecidas neste edital.
DAÍA DE ABERTURA: 14 de fevereiro de 2020.
aonÁnto: o8h (oito horas)
l. ccAL DA srssÃo pÚeLtca: Praça Joviniano Freire de oliveira, s/no, centro.
j. r. / L ,r::.;.'i'-. :;ciá r(r9ida Í.ra icr r.tra da Lei no 10.520/02, e, su bsid iaria mente, pela Lei no

;..ir(>ti79.i, cl)e(recendo inLegralmente o regulamento aprovado pelo Decreto Municipal no 958/2018,
.r I ei Munrcipal no 94/2075, e ainda, pela Lei Complementar no l23l06, e pela instruçõo Normativa
Íro 05/201'1. observadas as alteraçõcs posteriores introduzidas nos reíerL,. rs dipllC.]as leqats.
1.2, Fazrm Í).rte deste instruntcnto ccnvocatório os seguintes anexos:
,',Íll:>.i, i Ti: Rlvlo DE REI'ERENCIA;
i !I'JI:XO ]I ÍUODELO DE DECLARAÇAO DE ENQUADRADA NA CI . ; )IC^( I )I- I'iI:i I IJi];
.^i[xc ]lt tloDELo DE PROCURAÇAO;
,, :]I X0 1V N1ODELO DE DICi-ARAÇAO REQUISITOS DE HABIL: .,'IÇAO;

.;i .ii- '. ÍvIODELO Dí Diialr AllAÇAO R.ELATIVA A TRABALHO DE MENC)Rt:S; o
:, ,i;(O Vi I,ICDELO D.\ i"liuUTA DE CONTRATO

2. DO OBJETO

2,1. A presente licitação tem como objeto o fornecrmento de arroz, peixes in natura c iúillr,.lc.úc,-,,
para distribuição às famílias em estado vulnerável deste Município, qu.rr,do da comotroração 11.r

'.rrrrnana Santa, coníorme especiíicações técnicas constantes no Anexo I ilcste EdrL.ll;

], DOIAÇAO ORçAMENTARIA

.1, t. /\1, .Jo;i-,.,,iàs oriunclôs do obje[o desta licitação correrão à conta dos recllrsos orÇamentários
: onsignac(),, ' ,l Orçamento ProgrJrnil de 2020 deste Fundo, com dotaçáü 5uficior]tc, obedecendo à

r ri
)À UNIDADI

1.827 l-
PRO]ETO

CU AT]VIDADE
cLASSIFICAÇA r\

ECONONlICA
339032002043

FONTE DE
iI ÊCUR!;OS

1001

-1
i

4. CONDIçÕES PARA PARTICIPAçÃO

4,1. Sofi)elLc poderão participar desta Licitação, em virtude do valor mi,imo eslirlr.)do para cad.l
iLcm, em aL(rrdimento aos preceitos do art. 48, inc. I da Lei Complerlrentar n' 123, de 14 oe
dczembro dc 2006, com a redação dada pela Lei Complementar no 147, oe 07 de agosto de 2014,
as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), assinr comprovadas Ínediante
apresentação, no ato do credenciamento, de Declaração de enquadrad. rta condição dtt llE/EPP,
poclendo aáotar como modelo o disposto no Anexo II do presente instrLrrrento, c ainda, tambóm
poderão participar os M icroempreendedores Individuais (MEI), sendo que esses demonstrarão tal
condição apeÍras apresentando o rogistro de inscrição na receita federal;
4.1.2. i)s intorcssados cieverão observar todas as exigências deste ttrmo, iÍrci!lsri',e quanto à
lí (:|!lr( nl:ii,iô, constantes dcst{r tr(lital e seLrs Anr-'xo:;, r: qur: dettlnh.r , ,ltivi(Jaii;r iorrlPatível e

.r lini,, , o :;<:Lr ot-. jr:to. 
F_
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ESTADO DE SERGIPiE

uunrcÍpto DE ARErÀ BRANcA
orvrsÃo oe ltcrtaÇõrs E coNTRATos

&or'

'i l, i:.,tarão rmpedidos dc pari r rí).1r, direta ou indiretamente, de qu.! riior fa5o deste processo
rl rl.rirc,, l r lLii:-s.rrlos que:;t: ,:irqu;tdrem em uma, ou mais, das si[u.,róes a scgUir:

â) Ernpr(.s.1., tir es[.]do tle falêrrcra, o(: concurso de credores, dissolução ou liquidação;
'b) Consórcros de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
c) Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão ia Adminlstração Pública,
direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, bem como as qu,g estej.tnr punidas, corÍl
suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública;
d) Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotL-):,Ja licitação, bcm assim
eÍnpresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnici,
.1.3. A rarticipaÇãô na licitação importa total e irrestrita submissão dos i,roponüírtes às condições
i -rr-ir ir a! tirl

:;. DO CRE §Ê |{CÍAMENTO E REPRESÊNTAçÃO

5,1. A licit:r{rte deverá apresentar-se para credenciamento, junto ao Preqoeiro, por interrrtédio dc
liir rcitTrrs(]írt.lnte que, clevidarncírIe mur]ido de docurncnto que o credencie a participar deste
((:rtarre, venha a responder peia empresa licitarlte, devendo, ainda tro ato rio entrega dos
cnvelopes, identificar-se, exibindo a Carteira de ldentidade ou outro doti-mento cquivalente;
5.2. O credenciamento é condiçào obrigatória para a participação das I ',iantc!i ncste Pregão, ou
;c.la, ol'ertar propostas (lances), bem com praticar todos os demais atos inerentcs a este certame,

, podendo utilizar ccíno modelo o estabelecido no Anexo III deste Edital;
3.3. O crcilcnciamento [ar-se-á por meio de instrumento público de procuração oL] rn:;LTUrnenLo
particular, neste último caso acompanhado de cópia do contrato sociai vigente da entpresa que
representa, com poderes para formular ofertas e lances de preços, oíerecer recursos c desistir
deles e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proporrcnte, procuração
ou carta de credenciamento firmada pelo representante legal da empre:;:r, nos teTntos de seLr Ato
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, documento esse a ser 3presentado, visando a

cornprovação da condição do titular, para delegar poderes ao representante a ser credenciado. E

:Írrprescindível que estejam expressos os poderes delegados, inclusive os de íirmar declarações,
í!irt;istrr oLi .llrescn[at razões de Tecurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao ccrtame e,

:::rsc i, ir'í :;ócio, proprietário, diriqente ou assernethedo da emDresa proponcnte, deverá
rl]i-oscnl,, ,ia do respectivo i'r.,,..rtr,io ou Contrato SüciJl, no quail ,rritcjarll cxpressos seus
rderr', ,,,, , ,xeTcer direitos e irs5\rnr;r 0bngações cm decorrência de ''al investidura, exibindo a

I (,.r.rr .r r l.,lnlidaiio oit outi-o iloclrmento equivalente;
5.4. A:; l.icitantes deverão apre!,enlar declaração dando ciôncia de que . irmpTcílr plena,ncnte os
r'üquisitos de llabilitaÇão, como condição para a participação nesta licitar.'. r, conforme disposto no
inciso VII do art. 40 da Lei no 7A.520/2OO? e inciso V do art. 10o do Decrct,-, Ívlunicipal n" 958/2018.
A referida declaração deverá ser apresentada juntamente com o documento de credenciamcnto,

',[ora dos envelopes que contém os documentos de habilitação e proposia, podendo t]lilir,lr como
nlodelo o estabelecido no Anexo IV, deste Edital;
5.5. A Proponente que não trouxer o documento reíerente ao credcnciamento, nào terá sua
pfoposLit Íloi- Êscrito invalidada, nras não poderá participar das fases de lances. Pode até ser
dcclarada vencedora, desde que nenhum Iance verbal supere, em menor preço, a sua proposta por
escrito ou que as demais proponentes venham a ser desclassifica(iir s, sucessivamente, na
r r r hrlrtação;
5.6. Não será admitida a participação de um mesmo representante legal e/ou procurador para mais
de uma Licita n te i''5.7. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatárie, I nào ;cr como
,'r 5srsten [e ao ato público.

, i). I.:, !.-",I:NTAÇÃ.O, DO T{Êi i-iiiI'IEN'TO E ÀI'ÊRTÚRÂ DOS ENV§LOPES

6.1. l\ reunralo para recebiTnento c aoeTtura dos envelcpcs contendo r l]ropost.t dc Preços e os
Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoejro, em coníurrnidacie com este Edital;

Y
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DIVISÃO DE LICITAçÕES E CONTRATOS

6.2. O representante legal da licitante deverá entregar os Envelope, 'Proposla de Preços" e
"Documentos de Habilitação", devidamente lacrados, em papel não traítsoarentc e separados;
6.3. O envelope da Proposta de Preços deverá ser apresentado, conten(jú as süguinles

FiJNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRANCÂ
I:NVELOPE No 01 - PROPOSTA DE PREçOS
EDITAL DO PREGÃO NO O2l2020 FMAS
If i]rão sôcr;ri rla enrpresa licitante]
ii n(j(] rrçc, tscfone e fax da empTesa licitante]
6.4. o env1.,i: pe dos Documentos de llabilitação deverá ser apresentado, contcrrdo as seguintos
nformaçõo:;
FUNDO MUNICIPAL DÊ ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA BRANCA
ENVELOPE NO O2 - OOCUMENTOS DE HABILITAçÃO
EDTTAL DO PREGÃO No O2l2020 FMAS
Iiiazão social da empresa licitante]
LEndereço, telefone e fax da empresa licitante l
6.5. t'J.o:;erá aclrnitido o encaminhamento de proposta via fax, postal, por moro clctrdnrco cú
similar;
6.6. Após o r€rcebimento dos envelopes, não serão aceitas juntadas ou substituiÇocs de quaisquer
documentos, nem a retificação de preços ou condições;
6.7. O recebimento dos envelopes não conferirá às proponentes qualqr:.,r direito contra o l'uttdo
municipal de Assistência Social, observadas as prescrições da legislaçãc .:,pecííic..

7.1. O env(llooc " 1", com o título "PROPOSTA DE PREÇOS", deverá conter:
7.1.1. -\(:, :'oposta(s) de Preçr;,. ,.h1sl licitantc(s), rc(liqida com clare. r, om iír'i,Jua porLuguesa,

:\1O ' :t cxptttssôes lrlt,,..:., rl!r ir:;(1 (oTr(tllte, s(lÍll alteTll(ltlv,l:, emellrlas, rasuTas ou
. r L, ,. . ;i.r(1at I a::;irtadir pelo repíosentaÍtte legal da ernpresa licitante ou Í)or seu proposto,
rrEarln'rcÍlLc cstabclocido;
7.1.2. Os preços serão apresentados em algarismos para os valores unrl3rios e [üiais dos iterls, (]

eín algarismos e por extenso para o valor global da proposta, cota.i',) em liiocda naciollal e

englobarão todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, custos com
\ embalagens, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários/ frete, segltt-tl, irrstalação,
etiquetagem, mão-de-obra, etc., e quaisquer outros necessárias ao cumprimento do obielo desta
Licitação. Não será permitido, portanto, que tais encargos sejam discrirnlnados orlt separado;
7.1.3. Ilazão Social e CNPJ, endereço completo, telefone/fax para contatc, no d3 conta corl(lnte,
.iitôírL.r ir irrsl)írctivo Banco e, se possivel, correio eletrônico (e-mail);
7.1.4. Descrição detalhada do objeto da licitação, inclusive marca (quando coubcr), observarldo-
se as especificações contidas no Anexo I, Termo de Referência;
7.1.5, As entregas dos itens deverão ser efetuadas em parcela única, a ser realizada,
im preterivelme nte, no dia 08/04l2O2O na cozinha comunitária. em horário a ser indicado pelo

'FLrndo Municipal de assistência Social;
7.1.6. Compromisso de entrega dos gêneros solicitados próprios para concumo, ccrrrformc o quanto
d sposl.o no r;L bitem 5.3 do Ancxo I (1crr.ro de Referênr;ia);
j 1.1 lo cJiscrcoânciat 'r.1r., Ii . allcr(,c lrnrtárrC:; c totai5, pÍÜ'..rlecerair j: Ltt'tátros e,

. -. rr:' .: !'r.]:: llll) algarisn-''-'s ' 
r-'-' r'>lellco ''r t''r'/'' 'i-l:l :rllrllo:l;

.,.1,8. .lr- .:,..,,,. 'crL].J i,xos {: I'rÇaJustavels durantc u i;r:riori<, aor"''tado. ' -l(\/('ri,o 'l.l1er
. lu{;o:r os impostos, taxas, Írete:, e quaisquer outras despesas/ illerent,rri ao ohlci.'-r licitado.
7,2. A simples participação nestc ce rtame implica:
a) A aceitação de todas as condições estabelecidas neste Pregão;

'b) Que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, .or,i.'11 .1.. Jata
estipulada para sua entrega. o qual, se maior, deverá ser explicitado na ;-,ropost3. aaso o re[e rido

informações:

7, DA PROPOSTA DE PREçOS

Y
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prazo não esteja expressamente indicado na proposta, o mesmo Será con-.iderado como ac(]rto para
r,liiilo de I u lqa,ne nto.

8, DOS DOCUMENTOS DE HABILITAçAO

I,I T. OA F(]It14A DE APRESENTAÇAO
Íi.1,1. 

^ 
, .- 1 lto deverá incluir rro 0nvitloÍ)e no ':1", cont o rilulo - Docul.lrÀlTos Dt: HABILIIAÇAO,

r, :tug|l lll,-.:, tl.JCurnüntOS (]m Original (desde qUe eSSeS possam ficar r.tidos e \i:r aUtUâdOS nO

processo), por qualquer processo de cópia autenticada por cartório comr),'Lentc otr por servrdor da
A(lministração, ou publicação em órgão da lmprensa Oficial;
8,1.2. Caso as cópias dos documentos venham acompanhadas dos originars, csses últimos cleverão
vir fora do envelope de documentação a fim de evitar transtornos e íacilitar os trabalhos do

Preg oeiro.

.locumentos de eleição de seus ad m inistradores, no qual deverá estar contemplado, denIre os

olrjctivos sàciais, a execução de ativldades da mesma natureza ou comi-.atíveis com o oLljeto da

licitação;
8,2.3, Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estranqeira em

'f,rncionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento exlr;'ijiri; 1;L'lo órgão
-,omoeteirl. luando a atividade essirn o exigir;
ã.3. Da ltÍrc,rlaridade Fiscal e Trabalhista'I i {. r,rli:r.'iio rrr> ,l.,rl.r:1r..-r Nacrorr rl iio i)c:i:io;r iurídica (CNPJ), '1o l''linisir;rio cla

U.3.2. Prírva i)u rnscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, :ir iloti\''cr rülativo
ar', donticílio ou sede da Licitante, pcrtinente ao seu ramo de atividade.r,-omPilt ei conr o objeto
deste Edital;

,,8.3,3. prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), atravós de Cr:r!-irlão i'.irr(l.rtiva

de Débito - CND;
8,3.3.1, Tal regularidade poderá ser apresentada em separado ou ,--,Í]junt.irl ,JrtL,-', ;ltCdiante

apresentação ria prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacion,:l expedlLa nos tcrÍIros da

i)ortônir corljunta RFB/PGFN no 1.751, de 2 de outubro de 2074;
i1.3.4. Ceriiir.aclo dc Regularlciado do FGTS - CRF, rúlativo ao FGI-S, expc(lido pcla CaixJ
: ,r nô r rica Ferj er a i (CEF) ;

ii.3.5. Certiclões de regularidade de situação para com as Fazendôs: Federal, mediante a

apresentação cia Certidãó Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa
,da União, expedicja pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ou pela Secretaria.la lleceita
Federal, coníorme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1.751, de 2 de outubro de 201'1, alter,)da pela

Portaria conjunta RFB/PGFN nr) 1.821, de 17 cle outubro de 201.i: Estadual, Ínedrante a

r rTcsonl.r, a , Ca Certidão NeqaLrv.-, (ie Debitos Estaduais, enlitida Êiil:r FazcI]da EstadLlal do

8.2. Da Habilitação Jurídica
8.2.1, Rogistfo Comercial, no caso de empresário individual;
8.2.2. .Àto r.r:;rstitutivo, estatuto ou contrato social enr vigor, devidantente roglstrado, (rrIl sc
t.iitando de sociedades comerciais e, no caso de Sociedadês Anô rirnas, acompanflado de

;.1

ti J.6. i)roi.r .1.: rncxistência de cai)rl,,s InadimPlidos perante a Justiç-,:rr' Ít'tu
apresentaçào Lla Certidão Negatrvr de Débitos Trabalhistas - CNDT;

,8.3.7. A comprovação de regularidade Fiscal somente será exigida no caso dc
ad.l udicatária (s) deste certame, nos termos do arl. 42 da Loi Complemcn'ar no 1

8.3.7.1 No entanto, as licitantes deverão apresentar os documentos elei,.adoÍ; {r

a 8.3.5 deste Edital, mesmo que contenham alguma restrição;
8.3.7.1.1. Havendo atguma restrição na comprovação da regularidad€r ii'l.al oxi

r;erá(ão) assegurrdo(s) o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a l,r'!rr cio '
'',,,,,, cieclirrada(s) à(s) vencedora(s), prorrogáveis por igual pcr. '-, a ;

alho, mediante a

virenr a scr r a(s)
?3/OO,
os su bitcns 8.3.1

,J iaa ncstc Edital,
Írornento em que
:ritério do Fundo

(
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Assistência Social, para a regularização da docunr., rtação, pagamento ou
do débito, e emi:;s.ro dr, o\./entuars ccrrJidôcs negativas ou positjva$ com efeito de

t),3.-l .L.)!.;\ niro rc(rirlarrlaçào c1a doclrmcntação, no praro previsto Ílo q|irllern t\. i /.1.1, rniplicar.i
4ccadência do direato à(s) con tra tação( ões), sem prejuízo das sanções i,i,rvistas rro art. U1 da Lei
n(: 8.666/93, sendo facultado à Adnlinistração convocar as Licitantes rer'' rr)osccÍri.s, na oTdcm cje
classificação. para celebrar(em) a(s) contratação( ões), ou revogar a licitação.

.,8.4. Declaração Relâtivâ e Trabalho De Mênores
8.4.1, Declaração firmada pela Licitante, nos termos do modelo - Anexo V desLlr Êdital,
expressando que não possui menor de dezoito anos em trabalho noturrrc, perigoso ou insalubre, e
menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprondiz, a partir d(j
it!ralcÍ lC a)íri)!.
8.5. Da Qua lif icação Técnica:
8.5.1. Autorização de funcionamento da empresa emitido pela Vigilár'rr:ra Sanrtjria Estadual ou
t\lunicipal (art. 30, I da Lei no 8.666/93);
8,5.2, Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em

' , características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 30, II e §1o, I d] lei no
8.666/93);
8.5.2.1. A comprovação de aptidão supramencionada será Íeita por .r:,. stado., ou ..critCa)es de: r... :' ' t: ;inrilares de coÍnpltxilla(lí) tocnológica (' operacional e .í;lrivalcntil oLr srrÍ)error

lr i' jtrrÍ .: rlrr..rrl: (-:, cn-l ncmc (ia ircitantc, rornecidô' l,or pc. :)a! trriilra,ts de
:,.. ,j..1 .. )' ilrv(r(iú.

:;.6. Da Qualiiicação Econômica Financeira
8.6.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distrlurdor c.rir sede da pessoa
juridica. No caso do documento mencronado neste item não fixar prazo de validade, o Ínesrrc, scrá

''considerado 30 (trinta) dias da data de sua emissão;
8,7. Os documentos emitidos via Internet, por órgãos ou entidades pública:,, (lispeÍrsam a

necessidade de autenticações e, em caso de deficiência nas informações constantes no docLrmento
apresentado, inclusive quanto ao prazo de validade, os mesmos poderão :úr coníer idos via Llternet
.iLlrante a sessão, para verificação da regularidade. A Administração nô,; se responsabilizará pela
,r!'3ntuôl indisponibilidade dos nreios eletrônicos de inforrnações, no nrrllento rli] verific3çào da
, ''ririt.:iio. o(orrendo essa indispcnibilidade e não sendo apresentados (,. docilrncr)los ak;ançados
irilir ,.,criíicaç.1o, a Ltcatante será inabilitada;
8.8. Nâo serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos

'documeírtos rcqueridos no presente Edital e seus anexos;
8.9. Promovida a homologação da licitação, esta será devidament. :omunicarl;.r .r lodos os
licitantes, ficando os documentos das dcnrais crrpTesas intcrcssadas eri poder d'j Pregocrro (sob

l(i.)'ri r .l I a,)missão do Licitaçãc1, pclo pr1-326 r1c 15 (qLrinze) dias, findo: os qLrai< 3 (lôau nr!.n t arqão
i \.,!:r';r I i rei:ial1i:i. soi; ilerra d(, ,rl(lililalção.

i)O PROCEDIMENTO E ]ULGAT'IENTO DAS PROPOSTAS E DA HÂI.,iLITAÇÂO

estabelecidos no instrumento convocatório e seus anexos, com a corrsequent.r (livulqaÇão (los
preÇos cotados pelas licitantes classificadas;
9.3. P.-lra fins de julgamento e classificação das propostas será adot,,.j{j o crt.:ric) rJo MENOR
i'irí:Ço tOR ITEM, obsorvados; o:i prazos máximos para o fornecimento, ..,r s especiíicações técrlicas

ü:, l-.rTinr.rt,o:,i rrrrrirnos dc dcsor-r]pcltho e qualidade definidos neste edital e em seus anexos,
lr' rr .i-,il,i., ,, :,rrrpatibilrdade clo:, prt-,çr.rs propostos com os praticados no rnercado;
9.,1. Scr;ro rirdliiicadas pelo pregoeiro para ingresso na fase de lances a Licitant(r (i1io afirusentar a
proposta de nrenor preço, em conformidade com o Ancxo I, e as dem.r ! l-icit.rrit.l:j qrrc tenham

9,1. No iocai, dia e hc)ra indicados no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão dc
jrrocessarnento alo Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos inter{lssados;
9.2. Após a lase de credenciamento das licitantes, o Pregoeiro procedeI1, , aberL r.r d;r:j Pr-opost.rs
de Preços, verificando, preliminarmente, a conforÍlidac,e das propostas ccr,i) os roquisitos

Y
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;rl)rescntado proposta:; em valorcs sucessivos e superiores em até 109o i.rirz por a.rnto) à de menor
tirúço. Para julgamento e classiíacação das propostas será adotado o Clitcrio dc 

'rrenor 
prcço por

item;
, 9.5. Não havendo pelo rnenos 3 (três) propostas de preços na condição definida no itenr nnlerior,
scrão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo dc 3 (três),
independentemente do valor. No caso dê empate nos preços, serão adrrrlidas torias as l)ropostas
empatadas, seja qual for o número de licitantes;
9.6. C;rso (l!as ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será reelirado sorteio,
i.,r,rl)érir, parir cieterminaÇão da orderrr de oFerta dos lances;
!i,7. O Preqoc,ro convidará, individualmente, as Licitantes qualificadas, ;ra fornia dos itens 9.3 a
!r.í), a apresentar os lances verbais, a começar pela autora da propost.t escrita de maior preço,
seguido das domais, em ordem decrescente de valor;

,9.8. O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como o
valor ou percentual mínimo para redução dos lances, mediante prévia comunicaÇio às Licrtantcs,
côncordância destas e expressa menção na Ata cla Sessâo;
I 9. s/1.,(.lrt, ;erão aceitos lanc(,s crljos valores sojam inferiores ao últiiri: aprc:sontêdo;
r; I O. I : ,. ,Írl'i rcc 1..ço5, às propostaS serão verificâdas quanto :, ,,xatidao d.r' i,iir'raçõr-'s

:if,r ari ii,,!r ..riialuriíârr ao vaior tolal do itern orçado, procedendo ",,.1s cotrt:cõi's Ir(- caso de
., iii:!s cr\);, torÍlando-se c.rlnc aôTretos os preços unitários e:" escriiu. /rs correçõcs

i'irlr.l.r.las s(:riro consideradas ptrra arpu[ação do valor da proposta;
9.11. Será(ão) vencedora(s) aqL.re l<r(s) que ofertar(em) o menor preço por item;

'9.12. A etapa de lances será considerada encerrada quando, indagadas pelo Pregoeiro, 'ri)Ílas as
participantes qualiRcadas manifestarem desinteresse em apresentar r.vos lanJes, ou quando
encerrado o prazo estipulado na forma do subitem 9.8;
9,13. Caso não se realizem lances verbais, será verificada pelo PregoL.iro a conÍcrrrni(laCc entÍt:
a(s) proposta(s) escrita(s) de menor(es) prêço(s) e o valor estimado p::i-r a corlr.ratação, ficando
',,i,ilada a accrtnção de proposta(s) com valor(es) super-ior(cs) ao(s) o:.trmado(s) no Ícrmo de

a,'rêr,cir . Anexo I deste Editai, rro(s) item(ns) co rresponden!e(s);
i .ljl. ir.ciili.t.lt i,nirí)rracla a cllrpa do lances e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a

.,ceiIabilida(]., da(s) prrmeira(s) classificada (s), quanto ao objeto e valor(es), decidindo,
nrotivadam(iitte, a respeito, ficando vedada a aceitação de proposta(s), com valc!-(es) unitário(s)
superior(es) a(os) estimado(s) no Termo de Referência - Anexo I .lc i-' Editai no(s) it.em(ns)
c(irresPo n(lc, rt e(S);
9.15. C 2l.t(lt,eiro podcrá negociar cor.]r a autor.l rla oferta Ce menor v.]ioT, com Yista!: à redução
il. 1lr eç0;
9.16. Serão consrcleradas inaceitáveis as propostas que:

a) Oíereçarn preços ori vantagens baseadas nas ofertas das ir rn;rs irci[an[e!j;
b) Conlivorcm cotaçàci clo oiljcto diverso daquele requerido ncsta lrcitaÇão; e

9.17. S,.Ír(1.) iceitável(is) a(s) proposta(s) final(is) classificada(s) cm primeiro luqar após
ncgociação com o Pregoeiro, será(ão) aberto(s) o(s) envelope(s) contendo a docurnctrIaçâo dc
habilitação da(s) licitante(s) que a(s) tiver(em) formulade, para confiríração das suas corldiÇõos
de habilitação, descritas no item I deste edital;
9,18. Se a oferta não for aceitável, ou se a Licitante desatender às exigências p.r,a a llaDilrtaçào,
o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes de menor preço, ncg(ri.iará com a :;Lrir autoTil,
docidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as Li:,,rdições dc habrlitação e

.i,';,m aruccssiva mente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja au:,ifa ate[üa àos requisitos
,r.r i)abilltaÇijc, .:r:ro onr que será dcclarada vencedora do(s) lote(s) ofertado(s);
0 19. -Í-r-,cJ;r. ir 'proirostaq e os dô(:Lrmentos de habilitação serão rubricados, obrigatcriirm(lnte, pelo

:!LrL,i,r r,. ., irqurpe Ce Apoio c pclos representantes lcqais das Licitantes prÊ j'lrr[Í - a sessão
lcste i)rai..r.
9.2O,. L,.r1.,,ssada a fase (iü ilnáir:i{i Llas propostas e abertos os enveli:,nes contendo a
rr.í, r) i,,,,,i,,l.r, nãr-. ,:;rlrará cj(t.,aiassiÍicau as Li(;it(-'intír:-i i:or rnotivo rclaaronarlo i.)nt :l í'ropo:;til,
:,.rivo orn razJo oa i.ltos slrperveíricntcs ou só conhccrúc:. ,rl.iós o,julç1at'i . :r-,;

.'lE#l-:ffir-_r*trj.-
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9,21, O encerramento de quaisquer das sessões, será lavrada Ata de Rerrnião, para asscntamcnto
de fatos relevantes que OCorreram, que deverá ser assinada pelO Pregoelro (e EqLrlpe dc /\poio, se
necessário) e pelos representantes legais e/ou procuradores das Licitant,'., prescrrtos;
9.22. Toda o clualquer declaração feita pelos representantes legais e/ou Ír:ocuradcrcs dâs i icitaÍlles
,,r,.,itTá con:;tiiT ,-. rri Ata. Não terá validade qualquer reclamação ir(,sterior sol)rc assuÍltos

ii, /),,..j/)c (.rnr a sessão respc(:liva que não tiverem registro na rcferi(1,1 Ata;
ti.l3. r-ür)sLôL:,do o atendimenLo aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a Licitante
será habilitada e declarada vencedora do(s) item(s) oFertado(s);
9.24, Caso haja intenção por parte da(s) Licitante(s) de recorrer contra a decisão do Pregociro,
a(:i) tnesma(s) aguardará(ão) o encerramento das fases de Classific'rião das Proposlas c de
r,,crifiCação cios Documentos do tiabilitação das proponentes, de acurdo cotn ;r otdern dc
-rr(.;iíir'.ir-âo, ',ara que se mani[(]sLo contra a decisão do Pregociro;
t.25. !,,., li)(iii. ii:j í)rol)o:itàs lorr:rI dcsclassificadas oLr iodâ:i.rs Licitanl rrabilri ri,l1,. i rc(lociro
.,'rlr:rá lixiir o i,r;/o.le 8 (oito) d a:; [rteis, r]os termos do art. 48, § 3{), d,r 'rli 8.656,/9-l c ait(lraçôos

lílrtrye-.;, p;rrat apresentação (lu oútras propostas ou nova documenta( , oscoirlr:ldas das tlntlsas

iL,.;r'lalsr rr :,,r;:ro otr irtabilitaçào.

10. DO RECURSO, DA ADJUDICAçÃO E DA HOMOLOGAçÃO

1O.1. Ao final da sessão e declarada a Licitante vencedora pelo Pregoeiro, qualquer Licitantú Dcdcrá
manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, com registro em Aia da sirilÉ'sc das

suas razões, nos termos do Art. 10, XX, dO Decreto Municipal 958/2A.;., des(lc quc nlLlrrida de

c;rrta cie credcnciamento ou procuração com poderes especíl-icos para .,1. As L r'..it;lrltcs; prrdcrão
:,- i r).ri rccrrrsoÍ no prazo de 0:J (lrôs) dias úteis, ficando as demari Licitantes, desde logo,
i,irr.;ias pa' I altr(-'sentar contrarrâzões por igual prazo, que Começará a correr do término dO

i;r.rzo da To:1:rrÍente, sencio-lhcs .tsscgurada vista imediata dos autos;
10.2. A iãlt de rnanil'estação, intediata e motÍvada, da Licitante, ou sua ausôílcia na scssào,
rmporlará a clecadência do direito ao recursoi e a adjudicação do objeto ri,r licitaç;lo l)elo Pregociro
a vencedtr.r . ao encaminhamcnto ajo processo à autoridade competenLi'oara itorrtclogaçàc-r;

1O-3. ., ,rí.r)]ltimento rlo reci-rrso irnportari! a invalrrlaçào apenas (io:i atos rl:jtrscoLivQrs de

.t íl roveiLa nrer)to i

IO.4. Os recursos e as contra razões interpostas pelas LicitaÍrtes deve,,,.,seT (]ilLíoqtrcs rro :ictor
i;, ! :itaÇão do Fundo Municipal cl(, Asslstência Social, no prazo estabelc :r. Iro :'-: ' rr 10 1, das 08h

"s i 2lr, Ciariaírrcirla, cxCeto aos sábar1os, domingos e íeriados;
10.5. Inttrl)oltLo o recurso, o í)rcgoeiro poderá reconsiderar a sua decisão otl L: t tca ti.l i t I I iii lo,

üirvidarnenle iníormado, à autorjdade competente;
10.6. Decidiclos os recursos e constatada a regularidade dos atos í)raticados, a autorl(lade
competente acljudicará o objeto do certame à Licitante vencedora e homc,logará ô procedinrürllo;
1O.7. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invaildação .los atos
in suscetíveis de aproveitamento.

r r. Do coNTRATO

11".1. Dos Pr;rzos e condições para assinatura do Contrato
i l1.1. .r,.. : ..,o2 tton]ologado o rosUltado da licitação T,ela autoridade compot. irtr, a Licitante
.,lri{lranii,, ,,.rii c prazode at(, ll,;,.,..-o) diss após coilvocar;.io, Dara e.:-!,inaltrii,'-lr, irlstrumcí)[o
- )-1',.1 , iespot.tdente, conÍ,)1lc 

^irirxo 
VI - !v'linrtJ do Contrato, i .l retifaila da rcspcctiva

l'r.i.j (1, j I rç. rrho. ;\,--rrtc!ro ci;r JdÍI]inistração, este pra.7o pode rá ser p;"-'rqávo! rrrr (.1pcnas trrna

vcJ, Sou pcn.r dc üücJrr (r ülrelto a ,ontratação;
11.1.2. Se'a Licitante adjudicatária, convocada dentro do prazo Cie valii: .le da :,,,,' prL,p;,[4, ttào

apresentar situação regular, bem como apresentar recusa à assinatura dc :ontr.-i'r(,- rlo l-) i"azL\ fixado,
dccairá do direito à contratação, ticando sujeita as penalidades previstas Íto art. 7o, cl,i Lci l:(Jdcral
'r) 10.520/02, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações leí1,,i'

Y
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11.1,3. Ocorrcndo essa hipótese, o processo retornará ao Prcgociro (lr,\ convocará as Licitantes
iri,;,:rccnl(rr: c, enT sessão p[rblica, procederá ao exame das dernais !ropostas, bem como da

: i i ) i i r t , r (;:,r í) (ii :Í us ôfcrtarrtes, :;cqunrio a ordem da classificação, ate quc uma proposta atenda
IntegrainreÍrt(. .ro Edital, sendo a suô autora declarada vencedora e convocada para assinar o
Contra to.
11,2. Da vigênciô do Contrato
11.2.1. O orazo de vigência do contrato scrá da data da sua assinaturir ate 13/C.1/202C, por sc
t,iitirr (lc fonrocimento, não podcndo cxceder ao rcspectivo cxercício fin.rilceiro, n.is torffros do ar[.
:, / íla Lei no tj.6t)6/93.
11.3. Dos acréscimos ou supressões do Contrato
11.3.1. A crilório do CONTRATANTE o em função das necessidades do: -,Jrviço5, .1 CONIRATADA
r .;r ohriEa.Ja ,r aceilar, nas mesnri]s condições contratuais, os acréscimos ou supressões ate 25o
{ . inte c ciil,.'r i)or cento), do vaior intcial atualizado do contrato.

\-, 12, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAçÂO

12.1. A execução do presente Contrato será fiscalizada pela servidora Maria Nataiia Dos santos,
lotada no Fundo Municipal de Assistência Social, com autoridadc par.:r .xercer, Jnr noÍre deste
Frrndo, loda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscallzação ios serviços contr;rtaclos,
! 'rrornrO conlrta do Anexo VI - l"lrnuta do Contrato.

}. DO PAGAMENTO

13.1, Os; i,,r.tamentos serão cfr'tui.i(1os em até 30 ([rinta) dias da ,rI)resenL-]ção das notirs
iisaAic/iitr,i r, do fornecimento, (,t)jeto do Contrato. As referidas nclas fisc:ris deverão scr
:iírrc:,(rrrl-,rrt.r , Íro prôtir-olo destc Furrdo, acon.rpanha(ias da seguinr^ alocun . ritaçãc irát)il à
rlriitaÇôo: Nota(:;) Fiscal(is)/Fatura(s) contendo o aLesr;to quc os sci .,',os [oi,rf (]xc.,rt,t(lo:,;
C0rtidão Negativa de Débitos - CND, expedida pelo Instituto Nacional d(r'-,'(turidad.r Socral INSS;
a-trrtificado de Regularidade de Sjiuação do FGTS - CRF, emitido pela --ri)(a Ec;itôtrrica Federal,
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela justiça trabalhista, c Certrdão
N,)gativa de Dóbiios Federais, lunto a fazenda nacional, Certidão Negatrva de Dóbilo!; a st..rd ars,

lirir[o à FazoÍ]da Estadual e Certidão Negativa de Débitos l'lunicipais, juntr à Fazerrda N'lLrnropai;
13.2. Na hipótese de estarem os documentos discriminados no item 13. r .oín a v.lidade cxÍ)irad.l,
o pagamento Íicará retido até a aprcsentação de novos documentos, der!Ío do píàzo de validaclc',
não cabendo ao CONTRATANTE nenhuma responsabilidade sobre o atra.t -i r1o pagaínento;
13.3. Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamenrÍ,,; estiveÍem retidos, senl
oue a CONTRATADA apresente a clocumentação hábil para liberação do:; .,ous cre.titos, o Contrato
si:rá rescindicjo unilateralmente pelo CONTRATANTE, ficando asseguÍado à CONTRATADA, tão
somente, o direrto ao recc.bimento do pagamento dos serviços efetivamente prestados e atestados
'r fnrr':<r lo il,'tr I3.1.

,USTES DE PREçO 9

t,rl.I. .,, ,,;,.:-L,i t(]:,:,ur íi(Jos, olrj()to aic Contratcl, portttatter:etiio irrcsjLr , r\,eis iir r(tt-ll(t a ,rrgôncia
itorr I ra t{] a l;
14.2, Se durante o período cor'rtratual ocorrer acréscimo ou reduçâ(, ., '7;1i,1' .---: no o!j,.r'.o clo
tornecimento a ser contratado, enr conformidade com a legislação pertinenic, os preÇos dc Contrato

;. serão readequados, a Fim de mantcr o seu equilíbrio econôm ico-fina nceiro, devendo i't compr.,vaÇào
sr..r feita pela apresentação ao CONTRATANTE, por parte dô CONTRADAD/\, da r.i.,lr,r (iuo.,útorirou
o referido aumento/redução e utilizando-se os mesmos ínC ices/percentu.., ) LltiliT:r rl os/a rr L r)r'i.lados;
14.3. A COli TRATADA obriga-se a repassar ao CONTRATANTE todos os preços e var]tager]s/

r. Dos i

iLIl,lilos.(, rrercado, :lempre quc csses forem mais vantajosos do que os vigen(a:i

\
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r5. DAs c<tnr>rçôes DE RECÉBTMENTo Do oBJETo

15.1.Õ seir ri,cebimento dar-se-á íie.rcordo com o art.73, inciso Il. ,!íneas ',i" r: "b", cia Lei
| .:.\6í,):.1':,:0 t altcraçirr.,:; posten o rcs;
15.2. As entregas dos itens cleverão ser efetuadas ern parcela .ririca, ;r srrr rü.riirada,
,f p retc rivelrnd nte, no dia 08/04/2020 na cozinha comunitária, em h, ,rio a :;,:t lndicarlo pelc:
,. rdo l'lunicip.rl de assistôncia Social;
15.3. O [oTr-,(]crirlenlo, objeto rirr Contrato, deverá ser íeito durante o prazo cle vi9ôncia
, tabelecr(l(r. I illdo esIe, as Í]iir[es nào poderão exigir uma da outra o exdt]r iÍrlClllo dos
ciLlantitativos previstos no instrumento convocatório, por mcramente estirnativos,..onsiclcrattdo-si:
perfeitamente realizado o objeto contratual. Ao contrário, exaurido o lin)rte quantitativo entes do
encerramento do prazo contratual, a Administração poderá acrescer o objeto al.ó c limite da 25o/,'
(vinte e cinco por cento), nos termos do art. 65, §1o da Lei no 8.666/93
15.4. As quantidades indicadas no Termo de Referência Anexo I são nreranreír[e esiirnaLivas,
poclendo ser alteradas, para mais ou para menos, de acordo com as nec(r'rt;idades dcste Fuirdo;
15.5. O forneciíncnto executado em desacordo com o estipulado neste iil:jtrumento o na proposta
(1ri ãdJrr(ticatárro :;erá rejcitado, I)arcral ou totalmente, conforme o caso;
I l».6. '. al-]ir.r ,r lir.a Maria Natalia Dos Santos, lotada no Fundo Municipal de Ass stôn( ia Social,

rrr,.,r,, e a atestação dar.i) Nota(s) Fiscal(is) i'atura(s) s6;;n'pendcnti':j Joç serviços
rl : n i)leno acordo corr .r1..r:;pecríicações corttidas no Anexo I ..lcste Edilal.

16. DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Iniciada a sessão do pregão, não cabe desistência das propostas , r lanct'',.r a propoÍlÇ'r)tc
qrle se recusaT a cumprir a obrigação, bem como vier a fazê-lo fora das corrdiçõc> e r:speciíicaçôes

. por ela propostas inicialmente, estará sujeita, de acordo com a gravidade da falta o :1 cíitorio (lo
'Íirnrio municil)al de Assistência Social, as seguintes sanções ad ministrativas:
16.1.1. Advc rtência;
16,1.2. l,'1Lrli,r na forma prevista no item 16.2;
16.1.3. Su:,1ri:nsão temporária de participar de licitações e impedirÍtür-lto de contratar cotl, .r

Aclministraç;io i

16.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adnl,,.lstração Pública.
16,2, A rnulta a que se refere o item anterior será aplicada até o limite 't.: ZOa/o (vinte por cento)
do valor da acjjudicação e, no caso de atraso não justificado devidamente, cobrar-se-á 17o (um por

, ccnto) por dia, sobre o valor da respectiva Nota de Empenho, o que não impedir;i, a critório do
lLrrrr.lo mrr|ticr1;al de Assistência Social, a aplicação das demais sanções a que se TCiLlr(i .- rIe rn 16.1,

;)r:ajot1atr:t i ),,1tâ scr dcÍ;contada ilos 1;agamentos devirlos pclo Fut.tdo, I . obrcrrl,, .llr.llaÍilcÍitc da

...1 i: .riii. :. ,.r,iit t, i.i(,rL:1ti|,jnLo a,, :txr(jtrç,lLr':io ccrtamc, rlao rlal,lt..'t't- cl fropo!;tâ,
.ir L, i .it trr i,t r:ir,r'Lttâr) !l(r Ci)ntr.tlô/ coínporl-ar ic ild irodo rnidí, i), Íizt,r,lcilariçio Íalsa

-;1, con,cter ír.rude fiscal, garaírtido o direito previo da citação e cla am1,,,, deíesa. iicará irnp(rdida
(ic licitar e contratar com a Adnrinistração, pelo prazo de ate 5 (cinc. , i:loo5, '".rÍn preluízo da

aplicação das domais cominações legais, tudo propo rciona lmente ao grau de culpabilidadc r,a
., conduta apenada, enquanto perdurarem os motivos determinados da punição oLr irtc Qlrc' seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
1.6.4. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da opor..,rridad', .irr :ri'li,i.r .lcíesa
por parte da adjudicatária, na forÍna da lei.

I ,,. DAS DISPOSIçOES FINAIS

17.1. Ató 3 (trôs) dias úteis, anres da data fixada para recebimento das proposLas, nos termos da
art. 11, do Decrcto Municipal no 958/2018, qualquer pessoa poderá solicitar escla recimentos,
providências oL mpugnar o ato convocatório deste Pregão; 

I _,r
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17.1.1. A aprcscntação de impugnação contra o presente cdital dever,, er prol!.ol.ron 'rLr Sclúr
íic Licitação deste Município, no horário das 8h às 12h, diariamente, exc(,i,, aos sat)ado:i, tlorningos
c lcriados;
17.1.2. O eÍjclarccimento de dtlvidas e iníormações, sobre o prescnte Edital, noni,riio scr
'',r1uerrcias, poÍ i)scrito, ao Pregoeiro ou Membros da Equipe de Apoio no Setor dc tlcrLitÇões e
,--úntratos do ,r"lunicípio, no horário das 08h às 12h, diariarnente? exceto !rcs sábtr(ros, dorningos o
fcriados, inclusive, pelo Fone/Fax: (0XX79) 3288-1502, ou pelo e-mail:liotdab@gr|ril.corÍt;
17.1,3. O Pregoeiro decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
17.1.4. Caso seja acolhida à impugnação contra o ato convocatório, seril 1;:signada nova (lata para
a rea lização do certame;
17.2, Qualquer modificação no Edital será divulgada pelo mesmo instr!rinento de publicação em
cl1.rc se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
ir,questionavclrnente, a alteração não afetar a formulação das propostas;
17.3. (:.rso a adjudicatária nâo compareça para receber a Nota de Empenho, no pr(rro íle 05 (cinco)
-ri,-rs ((]rr.;,ii irl ',/os do recebimento .lo aviso da adjudicação, or-1, quando i.::rvocarll alcntro iro prazo

r'.rl , ljra propo:;ta, ir.-,, r,, , l , irr-JT \rLrr,r!ào rerlular, de qtic tt.tta o ricn r il, desLe t.ditai,
, l,irl de Á.,.i.r1êÍrci]:,r.r,:r,rr poder;i co Voca]l, I)ãra substituir à emprc.]a vencc Jr-.r, as

i.,irlirlle5 ieir.)ncscenLe:j, na ordcrn dc classiíicação, par:,r íazê-lo em i< , rl prir,/o c nas corrrlições
Cc suas propostas, podendc ser negociada a obtenção de melho: i)reço, ','iirificanili)-sc a

li.citatrilidade da proposta e o cunrprimento das exigências habilitatóriir ôLr nr! ir(laTa o i.rc-cssr
Licitatório, observado o interesse público;
17.3.1. Os documentos, exigidos para esta Licitação, poderão ser apresentados enr orir;ir;rl, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor ,:l.i A,lnr,rrtraçào
ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. Os que forern de emiss,.r; da pró1,ria proiionente,
ileverão ser d i,rtilog rafados ou impressos em papel timbrado da Licitante, registrar o número.lcsta
l;:iln.,.ro, c:,lar datados e assanados por seu representante legal ou preÍJo:iLo leqir ÍTlorrlc
estabclccidc. A exibição do docurnento original ao Pregociro dispensa a -,rienticaÇJo enr carlório;
17,4. As norrnas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas err favor i.r ampliaÇào da
í!i:puta, respeitada a igualdade de opôrtunidade entre as licitantes e des.le que n.)o comprometam
o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação;

,17.5. O resultado do presente certame será divulgado no Quadro de Avisos do Ftrndo Ívlunicipal de
Assistôncia Social, bem como os demais atos pertinentes a esta licitação. oassívc:. :lc divulgaçào;
17.6. A(Í;l lr,,rcedora(es) desta lr.ilaqãí) deverá(ão), duranto a slra.rxc(.._.rr,, n r r rt.:r a.- i-,.,lr11rçõcs

L'r1 .tf)rerientadas Ita iir:i.l, il(,
r | .. , rrc,i.' ,Í .' iaa(m) orJr {liiCal(r ,", tceitar, .i,, :of,l -,.rc:; os

.. . ,i,r!:5iL:.:j üir ilt!r;',)i, (lo obJeto lrcrlad.;, rrrrs l.e r,ioc , rr1o, íriií.lo 65 (ii! l(:i riJ
"r,ir.', > r: Jrtufi,rôES pOS[erior.:;

17,8. O Edital completo será disponiDilizado e retirado gratuitamente (mcdiante o Fornêcimento
de mídia), na sala da Comissão PerÍnar]ente de Llcitação do fundo municipal de Assistência Social,

'onde serão prestados todos os escla recimentos, caso solicitados pelos intercssacics, .st.']lrdo
disponível para atendimento nos dias úteis, das 08 às 12 horas (hor-ário local), n:r Sodc da
Licitação, descritos no preâmbulo deste Edital;
17.9. O Pregoeiro, no interesse público, poderá relevar omissões pure,r,!rrte fc,rrr,ais, dci;r1o que
,rilo ro:;te inÍringido o pnncípio da vinculação ao instrumento convocatói -i

.1 7.10. Ê- Í.'rcr,ll,ila ao PrLlgoeiro ou à Autoridade Supcrior, em qual.lr:r,' fase dosta licrtaÇào, a
,r:)r:ri) aic (iLligência destinad". a csclarecer ou complementar a instru!;.ro do prr-rcesso, rÍrclusive

I iir.r verlfrcar cr compatibilidade das especificações do objeto ofertildo diante dos requisilos
previstos neste Edital e scus anexos, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que

'doveria constar originariamente da proposta ou na documentação de habiiitação;
17.11. As Licitantes assumem todos os custos de preparação e aprescn' :ão.Jír.,r.ri ilrol')ostas e
o Fundo nrunir:ipal de Assistência Social, não scrai, em nenhum caso, respr-rnsáv.l Jror esses cristos,
r,rlr,P,'r l fl(,!)ente (la aonduçãl.) or, do rosulta(io ao proces:;o licitatório,
',7.12. :..., i,,rei)(rrarrtLclt s:io re:,ponsávcis pela Íialclidrrir: o lcgitinrirl;r ,1.r:r r;rrir.;:i,..; r: tios

,, lll''.ntrra i'tf )r,.,:i.rntado:t crn qirirlc-,ucr f.tse da li(:itação; \ ,,
{
I
I
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17.13. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que irnpeç;r a rcalização
Co certarÍrL- na data marcada, a sessão será automaticamente transferii,i, pâÍâ o irriil)eiro (1ia útil
;iltlseqriL.ntc, no mesmo horário c local anteriormente estabelecidoS, desd. que Írão llaj,:r
.(]rllUnrctrção (1o Pregoeiro em contrário;
17.14. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus An(.,ii,s, exclttir-sc-á o dia do
início e rncluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazo,<, rt dias.l. cxpcdionte no
fUritJo nrunicipal de Assisfência Social;
17,15. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastanlento da

. Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata comprccrrsão da sua
.Jroposta, durante a realização da sessão pública do Pregão;
17.16. 

^ 
ar',resentação da propcsta irnplicará pleno conhecimento ir .)ceitaç.1O, por parte da

rl,rl.i , orrcliÇões L'stabÉlluit,,j,,-; rrt:t'tc Ldital rr seus An{lxos;

I i,j,i,,. I iaL ,rrn( f ios r-(:ial-lvos ; esta iiClf.ação;
i7.18. A hoir-,ologação do resultado desta licitação não implicará em (iiÍ1rto à .JrtraLaÇilô, salvo
rtrsposição ern contrário;
17.19. A critério do Pregoeiro, o rnício dos trabalhos poderá ser prorrogado em até 10 (.io1)

,minutos da hora estabelecida neste Pregão;
17.20, Caso o pregoeiro julgue conveniente, a seu critério exclusivo, porlerá suspender il reuniâo
em qualquer fase, a fim de que tenha melhores condições de analisar as ,rÍopost.r:r ou Ca(.ullrelltos
aDresentados, encaminhando-os às áreas envolvidas para manifest;jção, ou para llromovcr
-",ti(lêi,i its .1.,!rtinacJas a esclarecer ou complementar a instrução do :'l'0cesso, dcsrle i1t:e ttáo

,L,ilqr,,: en ,;rcl!sío cl() documênto ou informação que deveria coÍrsiirr iniciainrente; (leve:ldo

í, '1Ce.lr,r aO rcgistro em Ata, da suspenSão dOS trabalhOS e a COntinuida.lrl dos nleSmOS;

17.21. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com o auxílio ca equipe de apoio;
L7.22. O fundo municipal de Assistência Social reserva-se o direito de:

'a) revogar, í'lo todo ou em partc, sempre que forem verificadas razões de inlcrcss. rrr.lblico,
dccorrentes de fatos supervenientes, ou anular o proccdimento licitat3rio, qtialrld(, r-(Jrrclala.la
ir,Jgalidarl" n(i seu processamentc;
lr) .ilr. ,r, . ,ondiÇões rleste EC l.li, r(jatlltindo o prazo I).rra aprescr)taç.r,, t.1e ptr.,lrott:rs, rr.t Íornra

, :i ... .,r . . , .-i :. .l i rar t) .1 ,llier.tçào lláo afetar a lt-,\r''-Lrltrçào das ln(l' rls;
, , .-.1;. -, , .. ir,:rr(,rtrio (Ja1; prolro5'.ils divulgando, Inedian'.o arvlso plrbii:' ;l nov:, 1j'11..

I '.23, Í ) llrr,l.) ínunicipal de As:;i:;lcrtL-ia Social poderá cancelar a Nota ,, i'mpt:t;i'tr que \ it'r I 
"":

irrirtida, erI clecorrôncia desta licitaçàc c rescindir o correspondente CoritrdLo, lrldilpendenLemeni'-'
de interpelação judicial ou extra]udicial, íicando assegurado o contraditório e o direito de deíesa:

'a) for requerida ou decretada a falência ou liquidação da Contratada, ou quancic el.1 fcr ,rLln3ida

por execução judicial, ou outros fatos que comprometam a sua capacidatl,. econômica ü firlirnccira;
b) a Contratada for declarada inidônea ou punida com proibição de licitar ou contí.riar corlr qualqucr
órgão da Administração Pública;
c) em cumprimento de determinação administrativa ou jLrdicial qt,, declare a nuli.ladc da

,.,1j1rd icaçã ô.
..,,.2:1.i,rt-rr.-.,ocleconcordata,ocontratopoderásermantido,seaContriltadat.rÍcTecergilrantiils
,..i: s(jl.lrn crr .ji( jil adas adequaciar; c suíicientes para o satisfatório cumprimeÍlto das obrigações

. por ela assu nr iclas;
17.25. O frrÍtdo mut'licipal de Assistência Social e as licitantes do certame eleger,': ] loro clzr Cidade

de Areia BraÍrca, para dirimir qtlalaltler questão relaciona.l.r com o prescr i E(lrl.r:

Areia Sranca/SE,03 Õe fcverciro de 2020

IS SILVEI RA CRUZFRANCISCO D
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PREGÃO PRESENCIAL NO O2l 2O2O

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DEFÍNrÇAO OO OBIETO:
\ .it; lli' cmlrt":,] ,. 'r:l' Í l r l , , . , ' : ' l ' r l i l .l'ral, I

- | :Ç .'. 'l,rr"ri"
ixes in natura r: leite de
n! lan(lo ie ( on-'1, riroraCão

2 - FUNDAMENTO LEGAL:
2.1. Amparo iegal ao disposto r)a Lcl no L0.52O/02, e, subsidiariamentc, pela lei nr) 1j.666,/91,

'' obedecendo integralmente o regulamento aprovado pelo Decreto Municrpal no !)5u,i2 0 iL:], . t.ci

v tvlunicipal no 9412015, e ainda, pela Lei Complementar no 123/06, e pel:r instrlrÇJo l\lonilatlva Ílo

05/2074, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidcr- Jiplorn.l ' li'el't:

3 - JUSTIFICATIVA:
.;.1. lrr Írrri:,;r '.,o art. 3o, inciso l, da Lei n" 70.520/2OO7, justifica ':' a ncccssi(ja(j'r 2ara a

'rr:li.(:io ío objeto aqur pret(rrtdioo:
.ij Consrderanoo quc, a presentc aquisição visa atender àqueleS que necessltem de atenção
cspecitica e quc se encontram em vulnerabilidade social;
lt) Consideranclo que, é dever da Administração garantir a dignidade humana, fomi,ntanrio o direito
Cla igualdade, onde tamilias em conclições de vulnerabilidade social Ir rltarfl .t ,rpotttritrc.:de dc
rr:;uÍruir rJc condições igualitárias, quando da cornemoração de período i:io importantc, clado cstar
, ',li.,,ri,r 'rrliiliosa e cirlturalmenl.,.'rra história do pais;

!.:)n.;.i' r.iíliic rlrril, iiil Lci Mulrrcrp.ll 9412015, cíll 1;c(l 1\rl. 5'), VI), rl: Ícvi',t' I 'ri r:i:;aiil (lc
' ,r,,[ir os r: v r , ir I L r ,:r i 

. , conrc-r doaç;io ,ic cestas básicas de aiilrlclltos;
. i ., ll(,r;ir)rlc qu(j foi Ícita p,tr rri:,:r .,Je rnercado para se obter o ! , 'i-o Irri"irrr pard .l ilu\,'rrlal

.. ,:r-r al,ll.i,, t .:

e) Considcrando ainda, que o valot cstimado está compatível com o praticado no íTleT(râ(jo.

4 - VIGÊNCIA CONTRATUAL:
4.!. O prazo de vigência contratual será da data de assinatura do termr] J,.) contr.ic d(lcti|ir,ilt. Ll.l

Licitação até 73l04l2O7O, por se tratar de entrega única não será admitrda sLr.l p:uÍrq.r., i:.

5. CONDIçÕES DE RECEBIMENTO/ FORNECIMENTO:
:..i. i.. .oíttral-ada deverá cumpÍir Íigorosamente a programação de Í.1ínecinrcílto ernitlda pelo

Lrr(Jc l,1Lt1i\ iir:il .lii Assistôncia S,o( ritl, quanto à data, horário, local, quantidade e qualidade dos

i, oalLrli,:, .L ', 'i ) r:trrtre!l|]cs;
5.2. ,\ cirtr,',," Cos rnatenais 5e dará em parcela única, a ser realizada, impretcr".'clmr:ntc, no dia
t)glA4/202.Í), i,rn lrorário a ser irtdicildo pelo Fundo Ívlunicipal de assistôÍj. I Socl.r ;

5.3. 
^ 

( i),r1.:rtada deverá garairlr, .l qualidado dos produto!; a serenr ir,rnecido:, dL-verldo cstar
.: ,.r iri.'.:.r). i,.)nCi(;ales .ll,ccltsirlIrr,, dcvendo ainda, qrran(]o solicitado. siibstittr: í)Í,r'rli!írleÍltc a

irrriduto qLre lrorv!rntura não atel'lcla aos requisitos contrar.ados, p!.:..aiel1c .lr:.ia:, i.lr llJCIrl, J

',i)rca(ioria que no momento po:lsi) cstar cm íalta em seu estabel0ciTrl( ''
1r "i. Â co tTafilda compromctc ::it it :ii.lbstituir ou repor o produto quali'
., tiirlvcÍ no .:lít aia enrrega -r dpresetltação de enrbalagens danificadas, dtrÍcriIucsa.. oLt

r ,ariequaclas qi.ic exponllam o prüduto à contaminação e/ou deterioração;
o) O produto ítão atender as legislações sanitárias em vigor, bem r:r ro otltr(,'.; r(rit'roÍlLes i:ro

produto em questão;
c) Houver na cntrega produtos deteriorados ou impróprios para o constlrrlot 

L_
1I ,'
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d) O produto não apresentar condições adequadas quanto ao sabor, odor, cor e aspccto ttoÍriro do
prazo de validade.
5.5. A Clltre(Ja dos produtos s{)râ rc.ilizada direlamente cozinha cor,irnitárir: ilcste i\lunr( ipro,

,,1 it,, , .ri iLr!:ant,.rc5ír Cê ,llai- ii-rls (io entrccld, elaborad.r e emitirJa ritlo Furraio i'lunicipâl dc
,,ji;.,r ,r :- r. ar

:: 6. ,'\ i.r:rii.riilair, i,rpós (r entr{r(lar dos materiais, deverá encantrnhar ..: à Ser:rll-artat alo Í'undo
:r r. I)al de Assistência Social, rro irorário das 8 às 12 horas, para aprc-, rtação ai:rs Notas Í-isca|5,

Íeferentes às cntregas entregues, aic.sde que devidamente aceitas e atestadas.

6- UA NTITATIVOS ESPECIFICAçAO E FORMÂ ÇAO DE PRECos Dos GEN[ÍiosG;I;,l--l
i\LITEM ESPECIFICAÇAO

Arroz parbolizãdo, tipo 01, isento de sujicidades e
maloriôi,,r r:sLranhos, acondicionado em embalagem

v. i'ol-AL

4.A\-it.) | -.],05 r i.r.200,00

UNi-f
R:i

Und

Unid 4t)I 18.040,00

iPeixe tipo tilápia, eviscerado, pesando entre 7009 e
i 1200q, com aspecto e cheiro próprio, livre de

3 lsuiici(iades e parasitas, enrbalado em pacote lacra(lo
i-ri,flf (]tLcamente, com duas unidades cada, proflto
r ..1..í.:,5J,:J

VALOR TOTAL ESTIMADO

l<q 9bli.il 119.68 0,00 
]

.-.r

.] - DOTAÇÁ\O ORÇAMENTARIA
7.1. As dcsp..ias oriurrdas do ol)JCi.o alesta licjtação correrão à conta dos recursos orçarneirtários
consignados no Orçamento Programa de 2O2O deste, com dotação suficiente. cibedecen,ro ii
cla ssifica ão abaixo:

CODIGO DA
UNIDADÉ

PRO]ETO
OU ATIVIDADE

CLASSlFICAÇAC
ECONOTVIICA

FONTE Di
ilECIjRSCS

100 lt8z7 2043 33903200

8. OBRIGAÇOES DAS PARTES
ti,1. CONTRATADA:
.i' fJ..rrl(rr .li.: .lntc toCa a exc,-:Lrção do contrato, as exigôncias de habilitação ou condições
r icr-rn l(r(iâs ,rc procedimento da ircitação, sob pena dc sua rescisão e.tDlicaçào r1a:; pcneltriaclcs

^f a p Tevista!r;
i]l Aiocar lorlo:j os recursos necr':ss;i los parâ se obter Lrrn lterÍeito íorne( i]]rento, rle íorma plcna e

:r.rrrs[aloria], senr ônus aclicionais cle qualquer naturcza à CoÍrtralante;
c) Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributcs dt',.,,rentes da cxccr-rção do
(.ontrato, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicita(.j.:, iornci--,:r- io Coíltrit[.]nle
comprovante r1e quitação com os órgãos competentes;
(i ) Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrcÍrtes rie Faltas

por ela comotidas na execução do Contrato;
e) Responsa b ilizar-se pelos danos causados diretamente ao Fundo Municipal de /irsistôncia Sot;iarl

ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato nào excluiirdo ou rcdLlzindo

lcrírros de

. rpropri.icl.r, p_qqq 1qq [!n quilo i

. ( ,t. ,i c! .'r con) I5o/,, d" gc,rdrrra, ernbábge,Tl com 
I

500m 
- |

4 .40.,
-_l

cssa responsa bilidade a Fiscalização ou o acompanhamento pela Contrai- ,r.e;

f) Responsabilizar-se pela obtenção de AIvarás, Licenças ou quai' rer orr'.,r!
Autorização que se façam necessários à execução do Contrato;
cl) ÉxecUtar fielmentc o objeto conlratado e o prazo estipulado;
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r'l(i.t I r t I I I .: Í ( , i i r . I ,j'lIr(irI], uo ic-.do ou cnl parte, o (.ontralo ítrrttado con .ontr ll rr)1,! t!lill i)r(ivr:l
ipr, r,sa ir r' . rilr xt;;-r;

il,tr 'i:,rli,,ti ;r..r;oi:iação corr'l oliri.tit , (ressão ou transferência total ou i trc al, lr,-:,rrt:t.rttlrr a íu:;ilo,
crsào ou rncorpoiaçáo, sem prévra ir cxpressa anuência do Contratante.

,8.2, CONTRATANÍE:
a) Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados;
b) Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao iileno cr,rlrpíiÍll('{rLo das
obrigações decorrentes do presente Contrato, consoante estabelece a Ler Iro 4.666i93;
c) Desiqnar utn representante para acompanhar e fiscalizar a execução ! presenic Contr.[o, qtre

deverá anotar cm registro próprio, todas as ocorrências veri[icadas;
.r -ôr'lrnicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada cof , :r execuçáo do-'; serviços,
: ri,:r r.r.rrxjc ,L!.):; ( i,sos que exiger.r grcrviclências preventivaS e corretiv.r).

9, DISPOSIÇOES GERAIS:
a) Nenlrurn pagamento será efetuado à CONTRATADA enqiranto pendcrri,r de lioL,rdação ottalqLtt:r

ijóbito rt:fi:r.'r le à eventual irregtriarrdil(1o, lnadimplência ou pcnalidadc:

i,l O:i ,r,(r(;os (Jos iten:i, objeto 11o Contrato, perrnanoccrão irreajust;r\,ílrs clilt-rttl,' ': ',:gÔtlr;ia

contratual; toalavia se durante o periodo contratual ocorrer acréscimo ,.:r redtlq.ro ili) '"'.ri.)ros ílo

nlrieto Clo fornecimento a Ser contriltado, em confOrmidade com a legil: 'ir :)r'II,'',.L., ( -i J)reços

il,) Contrato sorão readequados, e íinr d() manter o seu equilíbrio econôiir,i:o-Íin.,ri( ()iÍo, de./endo a

i,rmprovaÇão so! Íeita pela aprcs(:r.rtaçào ao CONTRATAN-tE, por parte da CONTRAIAiIA, Cir razà<r

{iite aLltorizorr o referido aumento/redução e utilizando-se os mesmos íi!,iir1l'[]LI-,': ttlJis

utilizados/a u torizados; e, por fim, a CONTRATADA obriga-sc a repassar al CONI ttÀ lANl E ro'Jo§ o:i

preçOs e Vantagens, Ofertados ao mercado, sempre que esSeS forem m:lis VariLajüSOS Cio,-i,,, C':;

vigentes.
c) Oobjetodesta licitação poderá ser acrescido ou subtraido, cm até 25"' 'vinte c cinc,Jr i)or ccÍlto)

r!o valor inicial atualizado, mantidas as demais condições iniciais. ficandr; .r CONTRATADA cb!'rqada

.l aceilarr essa condição, quando formalmente proposta pela Secretaria;
íll t!a forrnü rlo quo clispõe o artigo 67 da Lei no 8.666/93, [ica designada a servidora l ]af in Nãtalia

L -: r1"ri.. :r,.rC.t no I'Lrndo Municipal de Assistôncra ioaial, para i)'')mpalrtir.r: .- Íi:lc.rlilar a
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ESTADO DE SERGÍPI'
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÁO DÊ LICITAçOES E CONTRATOS

PREGÃO PRESENCIAL NO 02/ 2O2O

ANEXO II

oEcLARAçÃo DE NA coNDrçÃo or ueTeee (M' .teto)

1(L'Í.: PREGÃO PRESENCIAL No 02/2O2O - FUNDO MUNICIPAL Oe aSSrSrÊruCrA SOCIAL
i]E AR EIA BRANCA

inscrita no CN P.I nd , por intcrmédio dc seu
ri'Drcs.Ílt.rrrlo lcqal, o(a) Sr.1a) .__, portador da Carteira de Ide rrlidarle r"' e do
(-iri' n" -, DECLARA, que e enquadrado na conclição de Microe{r,i,'csa or, :le Li.i-ríri,.rsas de

V DcqLjeno Porte.

Para esse efeilo, a declarante informa que:

' Estr onqLradrada em uma das seguintes situações (assinalar com um X):
à) ( ) Nri condição de microempresa, sendo que sua receita bruta arr,.rl nâo rrllr.rparjli, i) vôlor
de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);
b) ( ) Na condição de empresa de pequeno porte, sendo que sua reccrta brul..l dnual é sul)erior
a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior ;, s 4.8Lri .000,01 (ílriatrú
rrilhões e oitocentos mil reais).

ll - O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de iníormar à
-cê.retaria dâ aeceita Federal do Br.rsil e ao Fundo Municipal de Assistência Social dc Arei.r Branca,

,,(Jr,-riirr.ril,. cventual desenquad ra mento da presente situação e eslá ciente íl1,qLre a ialsidade
r !r,,r,,i,,,, i!r:ita!r in[ormaçõe,., .,,,',:r r;roj,-:ízo (1o ci]spos(o rô art. 32 (i,r rír no. '-1 

.'i30, (lL '1996, o
i,,rli llTl(-.nte Cofft as dcir ,r, , li\rsrioal:i (lUc para Clrr ( orrcorrcrl, ,r. trenali(larJqs prêvi!;tds na

. .rr: (, .. r' ir,rl r: tribLriária, r.j r.liivas à íalsidatle ideoló9i(.a (art. 299 do Código i-írnal) c ao criÍlc
.ôntra a ordcm tnbutária (art. 1o da Lei no.8.137, deZT dc dczembro:1., 1990).

(local e data)

lNome e assinatura do representante lcgal ou procurador.l,:r licrtiiliir)

(tobservaçáo: Esta declaração deverá ser entregue no ato d(, crederrciamento.)

r
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ÉsrADo oi senerpt
MUNICÍPIO DE AREIA I]ÍiANCA

DIVISÃO DE LICITAçÕES E CONTRATOS

&o*

pnrcÃo PRESENcTAL No ozl 2020

AN EXO III
pnocunaçÃo ( Modeto)

ReÍ.: PREGAo PRESENCIAL No 02/2020 - Fundo t'lunicipal de Assistência Social de
Ai eia gr alic.'l

OUTORGANTE: {Qualificação da ernprcsa e do represente legal que as:r:,.rrá a pr(,i.Lrraç.i:) r'n 1,(,,r

Írorre (nome, cnclereço/razão socral, ctc.)).

V OUTORGADO: (Representante devidamentequalificado).

OBJETO: R.cl)resentar a Outorgante no Pregão no OZ/207O - Fundo Munr(:pal dc r\i:,islêrr(-ra Socirrl
.le Areia Bra Ír ca.
PODERES: Entregar e receber envelopes Contendo os documento:- 3 as iriopo.rtJS, luÍrtar
d ocu mentos, a!;sanar atas o tennos, tornar deliberações, receber ofícios t: ;r iatórios de jr-riqrro rcrrtos,
Írllrar declarações, dar ciência e, cspecialmente, formular ofertas e l.rnces de preÇos, inlerpor
recursos, Tenunciar ao direito dc rccursos enfim, assinar todos os atos e quaisqucr docLrmcntos
ir,rlrspr:nsávci:, ilo bon] e fiel cunlprirnento do presente mandato junto a ::;te órc..io r,-1,r1,",;'rncn[c
i, ui:rii:!iri(,r d.r,; l'ases do Pregão no 02/2020.

(lc 'l' 1'-''

NOME/CARGO

lô
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ESTADO DE SERGIPE

r"ruÍ.lrcÍpro DE ARErA griAricA
orvrsÃo or ucrrlçÕes E coNTRATos

PREGAO PRESENCIAL NO O2l 2020

ANEXO IV

t]t,(-LA,iAÇAO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABII.ÍTAçAO (ModeIo)

Ref.: PREGÃo PRESENCIAL No o2l2O2O - Fundo Municipal de Assi:tênciii social ilê
Areia Branca

inscrita no CNPI no _, por intermódio de sou
' nroir{,rllrlr, legal, o(a) Sr.(a) __ _, portador da Carteira de ldi'r:ida.jc rr" c (i3
.'r ir -, DECLARA, cm atenção ao disposto no art. 40, VII, de ! ':i Feder:tl no i i-j.l.iro, dc

, ./ dc Jriltro tle 2002, que cumpre plenamente os requisitos exigidos par., .l halliliLitçào na licrtaçact
nyrdalidade PREGÀO PRESENCIAL No O2l2020 - Fundo Municipal de Assistôncia social de
Areia Branca

(local c clata )

(Àlorne e assinatura Llo represcntantc legal ou procurador .rr itcii;}irl'.:)

., (*Observação: Esta declaração deverá ser entregue no ato do credenciamento. )
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ESTADO DE SERGIPE

uuntrcÍpro DE ARErA BRANcA
DtvtsÃ<-' or ulcrraçÕes E coit tRATCis

llri ÊGAO PRESENCIAL i{a 0212020

ANEXO V

orcuanaçÃo DE EMpREGADos MENoREs (Modeto)

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL No O2l 2020 - Fundo Municipal de Ass;stênci.r scciat (je
l. rc ii Branca

_ , inscrita rro CNPI no _, por internr{;dio dc scu represcntanl.e
lcgal o(a) Sr-(a) portador da Carteira de Identidade no _-. _e do CPF no
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, rle 21 de lunho ile 1993,
a(irescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não empre(tà menor Cc dczorto.rÍ1os
cm trabalho noturno, perigoso or.r insalubre e não emprega menor de d( .,, jsoi., :, o,i.

(local e data )

(Nome e assinatura do representante legal ou procurador ,r ) licitairi,r,

, 'ili.)ç!_rf JS;lç! crn caso aflrnlati\rü, assinalar a ressalva acima)



ES íADO DE SERGíT,E
MUNICiPIO DE AREIÂ OIIANCA

&,,,
otvrsÃo oe ltcrraçÕes Ê coNTRATos

PREGAO PRESENCIAL NO O 2/ 2020

AN EXO VI

MTNUTA DO CONTRATO 11o...../2OXX

. :) {)Ill : t:1l.,L 51 a! ti ltllÀf'l,
:.lJN1CIt"1t DE ASSt:;l t.NClA

i)ttANCÀ l:, DO OUf ll,A,
ÍlJNDAMENTADO NO PIII GAO

PESENCIAL. NO O2/2020 TNAS

o FUNDo MUNrcrpAL or assrsrÊncrA socrÀL DE ARErA BRANcA/sE, rnscr i[o r]o \-t'lÍ)l sot)
'l n" I1.'87 -20/0001-53, localrzado à Praça Francisco [lcnteiro, nrt ;1]3, aÊntro, í.)revanto
l. r..1:, ,1,1 i ,.-li\l-]-t?AT/.ll-rE, Íri,slo ato represont.rdo pôr- :tüa Gestor.t ;r Sr.'r IRANI nATISTA
-,ll,tTOS. l.r',.r,., . ri3 í{G no ô09.699 SSt']/SE e dc CPF r'r 405. ..505 i,: ir ,r .'rliPÍc:;J
,. J: XXXXX XXX X XXX XXXXX, r,,.j.rita Ílo CNPI sob o n" Xyl . : 'XX, L j'i;,ir'.:l|.- .l.r r(l
. . |1 i ; ;i X )l X :, !, ;{ }1 , .lorírvaÍrte .ieÍronl,ir:lda CONTRATADA, neste ato ,)rcs{Ili,rllil lor scLrÍrril)
socro.rdrninisLra,Jor(a), o(a) Sr.(d)XXXXXXXXXX, portador(a) do R.G. no XXXXXXXX c do Ci)l: n"
xXXXXXX, tem justo e acordado entre si o presente Contrato de Fornecimento, acordo cont as

cir:;posições regulamentares contidas na Lei no 8.666, de 21. de junho de 1993, c ,rta'; altcraçõcs,
mediante cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 55,
O presente contrato tem por objeto o fornecimento de arroz 1.rxes irr íl.ll,!rral i' li:itc de

. -.\ r).tTa disrribuiçào tis familias en] estado vulnerável deste Município, .quando oa comctnoração
:jer,iiril S,iliLr. (ic acordo corrr ;rs ospecificações constantes do Edital dc Prcgão n" 02/7020 e

':,rrs.rnexos, .', i)f .rposta da ConLr.lada, de acordo com o art. 55, XI da 1u1 no g.§§6193, passandr.l

1,rrs dociirrentiis a fazer parte inl-cgrante do presente inst.umento para todos os l-ir1:j dc ii!ícito.

ELÁU§!!A§ECUXp4---po RE GrM E DE E x EcuÇA a rl- aãL! nde.q- rr. da-!§i-n'-
8.66,0L:r3L

O Iornccirnento será executado diretamcntc pela CONTâ " :-^DA. . );) :r i'rrírril (lc
,.]xecuçãO indireta, em regime de empreitada por preço glObal, Ce aaor:l .rm .r. rr.r1..SS il,,l,.li,s da
a()NTRATAiITE, visando à perÍerta consocução do objeto e na formri ,.i.ii, irli, (luiiiL.] (lcstc
i .rntrirlo.

CI-aUSULA TERCEIRA - DO PRECO E DAS CONDI cÕES DÉ PAGAii

CONIItA tú Dl: I C)itNL Cl! '

DT UM IADO, O FUNI'\
SOCIÀI DÉ ARÉIA

inciso IIr, da Lei no 8.666/93).
Os gêneros alimentícios serão fornecidos pelos preços c?,)r,\LaÍ)Le'r ..1 Írrcl)o!:lit (l l

(lontra[ada, perfazendo o presente Contrato um valor tctal estimado -ie Ri
). conÍo rn re q,§!.lb,,llç ao na lanillra q uc sc9 UC:

l- I tr
uN íiÍD 

1 1'fii' , v. rornl

AraK) t)c are 30 (trinta)
certrficada pelo setor

ITEM/DESCRIÇAO

VALOR GLOBAL

!l I - o pagaineltto será ci'ól,radoãpOiliq,iià,,ça, ,:áãctàr.i"
.:'rs, in,'.i,:ri .e a apresentítçaro .lu Àlota Fiscal/FatUTn, cCVidamcrrl,l

§2o i).lr.r fazcr ,Jirs ao pagamento, a CoÍ]tratarla rleverá a1lr,"
documento de collrança, prova de regularidade para com as Iazet]da:; [:.''l'
i-.rova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social - llu:,
t: a Certidão de Débitos Trabalhistas CNTD;

rlar, l,..rr,lanrcÍ11(r (on] o
rl, fst,rniraic l'/:L rl rcil)a l/

, pcT(ii'ri,l ô FG iS . CRt

r
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçõES E CONTRATOS

§3" Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enqLlario hou,,,cr pendôncia de
,-ruidar;ão Ce ot'rigação financei,a, em virtude de penalidade ou inartiml;r.ircia cor)tratudi;

§4' i,lio lraverá, sob lrrpritese alguma, pagamento antecipa(r,i;
§5.' Não haverá reajuste de preços durante o período contratado;
§6o i.Jo caso de aLraso de. pagamento, será utilizado, para atualização do valor

nrcncionado no cdput desta Cláusula, o Indice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE;
§7o Nestes preços estão incluídos todas as clespesas quc, 'lircta o., indircLarnonte,

dt-.corram da cxecução deste Contrato, inclusive custos coÍr.) pcssoal, encirÍ9os so(i'ais, trJbaltristas
e nrcvi(lL.nciários, administração, tribLrtos, emolumc.ntos; o contribuiçõeli rl. qualqiror natrrroza;

§8o Dccorridos 15 (quinze) dias contados da dêta ern quc , pagarrrrrrlo:r |';tivc.rcnr
r.,(rdosj, soÍ]l (1uc a CON rRATADA apresente a documentaçào hábil para 1," ,r'açào (ios qriu!: :rt-iclitos,

'-ori' rato ser.r rescinclido urriia[eralmente pelo CONTRATAIITt lican.i. i]c:eirur,rrlo à
,,i.: ri,i\lAi/Â. l:ro 1,í)Ílronte, o rlriiitc a(, rccebimento do pagamento ii.. pro..li,l r:r (:Í.Jliv:llncnle

it,eslad0s c at(:st aLlos.

CLALrSULA OUAITTA - DA VIGENCIA (Art, s5, inciso IV, i:r Lei r,- â.666/:,r)
O prazo de vigência contratual será da data de assinattir. do t,r,üo Ce .(rrtrarto

dccorrente da Licitação até f3/04/2020, por se tratar de entrega únic- não sr:r.i acill]rti(lJ lju.l
pr o rroq ação.

CLAUSULA OUINÍA - DA ENTREGÂ E RECEBIMENTO DO qBJETO-(ATt. 55. inciso
: y-!3_!ç,i n" 8.6i6l-q3)

i i r,ri'L' i,rlas los lt.,' icverão ser efetuadas em parcela úrnica, a .;cr rcaliz;rda,
"r ,-r'!)rL,.r!r'rj',,.,rio, rlo (iia 08/04/2A20 na cozinha comunitária, em horário a :i,, ririli(.r(io Í)elo
aundo IyL/nicipal de assistência Social.

Perágrafo Único - O ilÍnL.cinrcnta rleverá sr:r feito dur.r,rte o l,r.rro 11e vrrSt)rrci::
,i,ri),:,',i1, FirldO e!ite, as l)-:i'IL]:i iraiíJ po(1\rr.o oxiE,í Llma oa c.,Lia o i...riiii.irl'r, :ri)s

,:iir.rntrL(rtivos prevrstos no instrumento convocatórro, por serorri iirTanrÍ.n1,, a:,. :,i1.\',,.,.
considerando-se perfeitamente realizado o objeto contraLual. Ao cor,-r,irio, c:.:;:Lrr (ir) ' 

lirrrilr:
qLjantitativo antes do enceTramento do prazo contratual, a Administraça ,,o(lor;r ,r--i-i:scc1 o oirjct.
.'.e o liÍnite de 25%r (vinte e cinco por cento), nos termos do art. 65, §1!r da Lel n,;, 8.666/9.:.

clÁusuLA sExTA - DoTACÃo oRCAMENTÁRIA (art. .Ss-ineis_,r V, da Lei rr.
8.666 / 93 )_

As despesas com o pagamento do referido objeto estão previsl.s no or !.lrento do 1Lrlril..r

municipal de Assistência Social, durante o exercício de 2020, conforme crassi[ica( lo orçar]-1,-in[.]ri:r
d ctalhad a abaixo:

CODIGO DA
UNIDADE

PRO]ETO
OU ATIVIDADE

CLASSIFICAÇ,,-
ECONOMICi.

.il .j l, .,r
:IECUR:]OS

100l

l

I

-lt82 ) 204.i 33903200

ÇLÁusuLA orTAvA - Do prREITo E REspoNsABTLIDA-i)F._eAs,pf,.llf!E (art.
'; 5, i n cjs $'-, : i_ s_X-Lll_d-a_!§.1-rl-' _i . _6j.§1_9_31.

)ntriltalda, durallt. ,l .,-14'r .la ilr'src r-otr r )fc. acmpronl(':. . o ii:
. i!laill(rr, aiu iiírLc Io(!,]r .r execução do contrato, as exiciê..-i.r:i cir: t,.rbilrtar,;'1rr oLt

,-ondições deteri-ninadas no proccdirnento da licjtação, sob por.]à de sua ,, .i,-isão .. irl)licec.iL) (1a:i
pona lidades ora previstas;

.Alocar todos os recursos necessários para se obter um pcilcr[o l.Jr],,.::irnen!o, dc
forma plena e satisÍatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza à Contratantc;

. Responsabiliza r-se por todas as despesas, obrigações e Lributos d|,.(rrf Érllre! di.l
cxecução do Contrato, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, qua:r.1o soli( ir.!C:. ír;i necer
-\ Contratantc comprovante de quitaÇão com os órgãos cornpetentes;

. ilcsponsa biliza r-se iJor 3\,entuais rnultals, lrunicipais, -iadu:-:i:, -: íc.ur:r..,:,
-if\.oírcr !L:j dc Íiiltas por ela cornetidas na execução do ContÍato; V

\

&
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. i.r,tsÍlonsôbilii'itr-:ro Í)írlos danos causados diretamente ao Fundo lvlunicipal dc
/\i;sistilncra S;oclal ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dc Contrato não
excluindo orr reduzindo essa responsa bilidade a fiscalização ou o ,,ômpanir,rÍ](-'rtto pola
aJn tra ta |rl r l

. Ílilsponsabilizar-s.-a Êr:ia clil,cí)çào dô /\lvar,ii,, i icenças ou qr.,,r:;i.lLl'ii - r'.ros l,-',rr-ros

iiL: Autorrzaçào qut: se Íaçam necessários à execução do Contrato;
. Executar Íielmente o objeto contratado e o prazo estipuler:
.Nào transferir a oUtTonr, íro todo ou em parte, o C(, .i,tto f,,iradu .ullr ,l

, irrl:a)nf (1, ',^nl t rê /iJ c cxpÍ(l',:.,, ôl'rlúl'lCia;
. Í\l-io rcalizar associaÇão com outrem, cessão ou transferência total ou paicial, irênl

( 1rmo a fusào, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Contratarnle
A Contratante, durante a vigência deste Contrato, comprom(,:,, se a:
. Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados;
. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárr.,s ao plcirc culni)rln]clllo

V das obrigações decorrentes do presente Contrato, consoante estabelecr' , l.ei no tj.666,/9 j;
. Designar um representante para acompanhar e Íiscalizar ., cxecuçõo do prüsente

,.,,,ntrato, que rleverá anotar em rcgistro próprio, todas as ocorrências ''"'r[icadas;
. Conrunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relãcronada com a execução

''-,, .,,, ,,,t,,.., i!rlrt.ir.iando rlos (irj;s í.lUe exigem providências preventivas e coi-retiVi:i

il!ÂlJ§lltANQNÀ-.qAS--P-ENê!,IpAqE-s L-t4-!LLÍAs (Art.-.55. inci§§. UU.-daLc-Ln'-
8.666/e3),

irr,,iÕ atreso injUstiÍiC.túo na execuçãO do Contralo, pela inexn.:1lção i.)i,ri i)1, ll,:rr'iiil 11o

,)iljcto pactuacio, conforme o caso, o Contratante poderil aJ)licar à Ccttttr 'l as :r.,irirl.':; :,(rrlÇoc),
previstas no art. B7 da Lei no 8.666/93,9arantida a prévia deíesa, ""r'r prcrlrr.'J {ie lr,'rija íj.i
gôrantia prestada:

I - ad ve rtência;
II - multa de 1olo (uni por cento) por dia/ até o máximo de 30o/o (trinta por conto),

r,r-.1:re o valor do Contrato, em decorrência de atraso injustiÍicado no íornêcimentc,
III - multa de 2Oo/,.' (dcz por cento) sobre o valor total di:: ll Corlr.i:lio, ilr iJ:;c .le

,rrexectrçào loral ou parcial do mesmo;
IV - suspensão temporária de participar em licitação e impe.iirr.rento :je contt,ltilr conl

a Adminlstração do Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com ., r\dminislração Í'Ltblica.

CLAUSU DÉCIMA - DA RES CISÃO (art.55, inci so VIIL da Lei no I .666/93).
A inexecução, total ou parcial, do Contrato, além das penalidadcs const-.ntc'; rla cláusula

i rLerra)r, \rf ,,t,;orii a sua rescisão por ato unilateral e escÍlto (1a contrate"!''. nos ':.1:io:; ettLtrnerados
:i in.r.', ' Xll c XVII do At l lli.lil lt' no 8.66(:/93, tr;t Íornra d(: art r'll tla trrt:sttra l,lt.

, ,, ágrafo úrrico - r.,,.,,r:i :r rr::;crs;io i)LOlr ci, í.onr bagc rto, 'rtciso:; l.'il ir XVil tjo ari.
ilci i ,.r ,i,rrii'i,iL"rLlii, :,tÍt qrlc teufta havido cLllpa da Contratada, .,'rá r:s'r.lr t(] s1;alcirlat dos

pre.luízos, regularmente comprovados, que houver sofrido, conforme prr'.ílrtua c § 2odo art. 79 do
mesmo diploma legal.

C LÁ USU LA Écrma pntmerna - DOS DIREITOS DO CONi 
'IATANTF

NO CASO DE

RESCISÃor rt- 55- in.iso fX. da Lei n o a 666 /gi \ -

Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contratc r ConLr.i,r.i..r r('.onhcco,
e logo, o diroito da Contratante dc adotar, no que coubercm, as medirj,i5 prcvi .l,-':; :to ilrtigo tio
, tit rr' r itt,í>/93.

cLÁusuLA pÉcrMA SEGUNDA - DA LEGTsLAcÃo A P L r'-j ai{ELÁ- !ÁE. uçêQ- !-Q
,. ç-rN'f RATO E OS CASOS OMISSO s íart. 55, inciso xIL da Lei no ii í;ii6

O presente Contrato fundaInenta-se:
I - Nos termos do Prcgão Presencial que, sirÍtultaneamente:

ffi



ffirr"
E5TADO DE SERGIPE

r.r u ru rcipro DE ARErA BnANcA
DrvrsÃo oe ltcrrações E coNTRÃTos

. t anstarn d.! Procosto l\rirt.tir'ristraLivo qrie [] ()rrgirlou;

. Nào ccntrarienr o interesse público;
II - Nas demais determinações da Lei 8.666/93;
III - Nos preceitos do Dircito Prjrblico;
IV - Supletivamente, r|os pÍincípios da Teoria Geral dos Contr.rtos c nas di:;p,>r;ições do

Í-r rreito Priva(lo.
Parágrafo Único - Os casos omissos e quaisqucr ajustes qu,-. se [izcrcrt; ne(.u5-,áÍrc'c,

em decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrar(1:,-scf n;: ocastiio, latrmo
Arl itivo.

cr-Áusula DECIMA TERCEIRA - DAS AL'I'EAÂ oEs ;

Es[e instruínento poderá ser alterado na ocorrêrrcia de quar1,]rrer fatos estip,tl.rdos no
artigo 65 da Lei no 8.666/93, desde que devidamente comprovados.

§1o - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
ii:réscimo.r r: :;trprerssões qrrc s;c [izerern necessários, ató o limite legal prcvisto no art. 6'r, § I 

(] da
' . ni) il 6{,i 1l-,, calculado sobre o valor inicial atuaiizaalo íJo contrato;

\ 7e - Í'lenhurn acTeta ll]ra) r)r.t suÍ)fr-,:;i;ão po(l()aa cxceder o I ílite cst i']1)('l(-'üdLr nesla
,.:,-ll :t : as supressõcs re:r,-rlj-.1irlr] 1, dc acoi-oo cc:ii:l;r.-rrlos eiltrc;,,. .,ârtes,.ia.lcor(i(l aoirr (l
' t,! ;., ir dô iLi rli) l).666/!rl

CLAUSULA D CIMA OUARTA . DO ÂCO É DÀ r:I
í Art. 67, Lei no 8.666/93).

Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei no 8.666/93, fica designada a scr',i,:l()ra Maria
Natalia Dos Santos, lotada no Fundo Municipal de Assistência Social, p.rr.: acomP ,: ir.-:: c rrs-alizar
a execução do presente Contrato.

E1o - À fiscalização contpete, entre outras afribuições, v.rricar il ..-rÍlloíÍIliJll(iJ cln
.\|.i!i;ir(, (iL) .iontrato com as norrÍlôs cspecific.r(1.1s, se u5 proccdiÍncr'Los são ldeqlrailos;l.lr,r

i;,riantrl "r q u,r lidade de§ejada;
§20 - A ação da fiscalização não exonera a Contratada rir' suas rcsponsa bilid ades

a:r:r tra Iua is.

CLAUSULA D Écrun outtrtA - Do REc BIMENTO DO OBJETO í/\ rt. 73, Lei tro

ri.666/93)
O objeto deste Contrato será recebido de acordo t;ottr o dispi rlrl li..r i: b cla Lei

ii.6 c í

CI-ÂUSULA DECIMA SLX Ts - DO FORO (At t. 5L"_§2"a_Le, r r 
r-.§..!fu§ / 93 )

^s 
l)ar,,es conl.ratanl.Érs elegeÍn o Foro da Cidade de Areia L.. ,lca, EsL.rdo clc :,er9ipi:,

corno único competente para diriÍnir.:s questões que porventura surgirel, ra cro' ;r;lo clo l)r-osonlll
Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes assinair] este tii' lrull,' '1. -r ittT t

de que produza seus efeitos legais.
Areia Branca/SE, 

- 
de de -

FUNDO MiJNICIPAL DE ASSISTEhICIA SOCI,'..
Contrata Írte

IRANI BATISTA SANTOS
Gestora do FMAS

( NOME DA EMPRESÂ )
Contratada

(NOMF DO REPRESENTANTE/ PREPOS"TO )
l.la'l) r,-'r,cnta rllL' lr.J arl/ i'r {'! r,:r5i ô

Y


