PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ 10.348.050/0001-18

EDITAL PADRÃO DE FORNECIMENTO
PROCESSO Nº. 007/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018

PREÂMBULO:
A PREFEITURA DE SOLIDÃO PERNAMBUCO, através do Pregoeiro Mayco Pablo Santos Araújo e
sua equipe de apoio, designados pelo Exmo. Sr. Prefeito Djalma Alves de Souza através da Portaria
nº 002/2018, de 02/01/2018, publicada na mesma data, torna público, para conhecimento dos
interessados, que em atendimento ao solicitado no Ofício da Secretária Municipal de Educação
(aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar), e com a respectiva autorização do
Prefeito Municipal, realizará a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO POR ITEM, sob o regime de execução indireta por preço unitário, a ser realizado por meio da
utilização de recursos de tecnologia da informação – Internet, de acordo com a Lei Federal nº 10.520,
de 17/07/2002, e Lei Estadual nº 12.986, de 17/03/2006, Decreto Estadual nº 32.539 de 24/10/2008,
Decreto Municipal 002/2010 de 12/02/2010, aplicando-se subsidiariamente, as disposições da Lei
Federal nº 8.666, de 21/06/1993, Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e demais normas
regulamentares aplicáveis à espécie, a realizar-se no local e horário a seguir:
Recebimento das Propostas Até:16/04/2018, às 08:00hs
Abertura das Propostas: 16/04/2018, às 08:00 hs
Início da Sessão de Disputa de Preços: 16/04/2018, às 10:00 hs
Sistema eletrônico utilizado: licitacoes-e

Endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br
Dados para contato:
Pregoeiro: Mayco Pablo
E-mail: cplprefeiturafms@hotmail.com
Endereço: Solidão - PE
Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o horário de
Brasília – DF.
OBSERVAÇÃO: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo site e hora, salvo as disposições em contrário.
1.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.
1.2
Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Prefeitura Municipal de Solidão - PE,
credenciado na função de Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou
transferidos para os sistemas de compras eletrônicas utilizados pela Administração Direta, cujos
acessos estão disponíveis no Portal Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br
2.

OBJETO

Contratação de Empresa para aquisição de gêneros alimentícios, destinados à merenda escolar, para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
3.

DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

3.1
O valor total estimado da contratação será de 376.353,20 (trezentos e setenta e seis mil,
trezentos e cinquenta e três reais e vinte centavos), distribuídos em 8 lotes.
3.2
Para fins de adjudicação, os valores unitários e globais, MÁXIMOS, admitidos pela
Administração para os lotes da presente contratação são os constantes no quadro abaixo, sob pena
de desclassificação da proposta.
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LOTE 1 - Cereais e Grãos
ITEM

PRODUTO

UND

QUANT.

P. UNIT.

TOTAL

01

AÇÚCAR - Obtido da cana de açúcar, tipo cristal, com
aspecto de cor clara, cheiro e sabor doce, com teor de
sacarose mínimo de 99,3%pp, admitindo umidade
máxima de 0,3%ppm, sem fermentação, isento de
sujidade, parasitas, materiais terrosos, animais ou
vegetais e acondicionado em saco plástico atóxico com
1 kg e secundariamente em fardos com 30 kg.

Fardo

80

R$
57,40

4.592,00

02

ARROZ PARBOLIZADO - Tipo 01 Longo, constituído de
grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15%,
isento de sujidades e materiais estranhos,
acondicionado em pacote de 1 kg e secundariamente
em fardos com 30 kg.

Fardo

120

R$
72,50

8.700,00

ARROZ AGULHINHA - Tipo 01 longo, polido,
constituído de grãos inteiros, com teor de umidade
máxima 15%, isento de sujidades e materiais estranhos,
acondicionado em embalagem apropriada de 1 kg e
secundariamente em fardos com 30 kg. Apresentação
de composição nutricional..

03

Fardo

120

CAFÉ ESPECIAL - Tipo moído, torrado, extra,
embalagem com 250 g
aluminizada interna e
externamente, embalado a vácuo – contendo o selo
ABIC. Apresentação de composição nutricional.

Pct

FARINHA DE MANDIOCA - Torrada, seca, fina, tipo 01,
branca, isenta de sujidades, acondicionada em saco
plástico, transparente contendo 1 kg. composição
nutricional

Kg

06

FEIJÃO CARIOCA - Tipo 01, novo, constituído de grãos
inteiros e sadios, com a umidade permitida em lei, isento
de material terroso, sujidades e misturas de outras
espécies, acondicionada em saco plástico, transparente
contendo 1 kg e secundariamente em fardos com 30 kg.

Fardo

80

R$
106,00

8.480,00

07

FUBÁ DE MILHO - Tipo flocos, com aspecto e sabor
próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas,
embalado em pacote com 500 gramas, acondicionado
em embalagem própria e secundariamente em fardos
com 15 kg. Apresentação de composição nutricional.

Fardo

200

R$
25,20

5.040,00

08

MACARRÃO ESPAGUETE – Tipo 1, em embalagem de
500g e embalagem secundaria fardos com 20 pacotes.
Apresentação de composição nutricional.

Fardo

250

R$
26,83

6.707,50

09

MACARRÃO PARAFUSO – Tipo 1, em embalagem de
500ge embalagem secundaria fardos com 20 pacotes.
Apresentação de composição nutricional.

Fardo

100

R$
58,66

5.866,00

10

PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA - Obtida por
processamento tecnológico adequado, a partir de
farinha de soja desengordurada, proteína isolada de
soja e proteína concentrada de soja. Sabor carne e
frango, acondicionada em embalagem original de 400 g.
Apresentação de composição nutricional.

Pct

1200

04

05

8.124,00
R$
67,70

50

245,00
R$
4,90

50

179,00
R$
3,58

3.756,00
R$
3,13
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11

XERÉM – Com embalagem de 500g e embalagem
secundária fardos com 20 pacotes. Apresentação de
composição nutricional.

Fardo

200

R$
26,00
VALOR TOTAL

5.200,00
R$ 56.889,50

LOTE 2 - Industrializados
ITEM

01

02

03

04

05

06

07

PRODUTO
ACHOCOLATADO EM PÓ - Obtido pela mistura de
cacau em pó solúvel, leite em pó, vitaminado, com
extrato de malte, açúcar, sal, cacau, constituído de em
pó fino e homogêneo, isento de sujidades e materiais
estranhos, admitindo teor de umidade máxima de 3%
em peso, acondicionado em pacotes de 200 g.
Apresentação de composição nutricional.
ADOÇANTE líquido – à base de steviosídeo e
aspartame /embalagem com 150 ml. Apresentação de
composição nutricional.

P. UNIT.

TOTAL

1.200

R$
2,12

2.544,00

UND

10

R$
4,02

40,20

EXTRATO DE TOMATE - Simples, concentrado,a base
de tomate, açúcar (máximo de 1%) / sal (máximo de 5%
de cloreto de sódio),isento de fermentações. Não deve
indicar processamento defeituoso. Produto resultante
da concentração da polpa de tomate por processo
tecnológico,
preparado
com
frutos
maduros
selecionados, sem pele, sem sementes, acondicionado
em caixa de papelão ou sache de 200g. Apresentação
de composição nutricional.

UND

500

MARGARINA VEGETAL - COM SAL, composto de 80%
de gordura e leite (lipídeos), podendo conter vitamina e
outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro
e sabor próprios, acondicionado em embalagem
lacrada, embalado em pote individual de 250g.
Apresentação de composição nutricional.

UND

ÓLEO COMESTÍVEL, DE SOJA - Obtido da soja, sem
colesterol e sem aditivo, isenta de ranço e substâncias
estranhas, acondicionado em lata de 900 ml.
Apresentação de composição nutricional.

Lata

600

Caixa

100

R$
150,40

15.040,00

UND

100

R$
1,39

139,00

SARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL - Produto
elaborado com sardinhas íntegras, descabeçadas,
descamadas, evisceradas e livres de nadadeiras,
conservado em óleo comestível. Acondicionada em lata
com 125g embalagem original e secundariamente
embalada em caixas com 54 unidades. Apresentação
de composição nutricional.
VINAGRE DE ÁLCOOL - Produto natural, fermentado
acético de vinho branco. Embalagem de 250 ml
Apresentação de composição nutricional.

UND

Pct

QUANT.

740,00

R$
1,48

200

324,00
R$
1,62

R$
3,82

VALOR TOTAL

2.292,00

R$ 21.119,20

LOTE 3 - Condimentos
ITEM

PRODUTO

01

CALDO CULINÁRIO – Sabor GALINHA, cartela com 24
unidades. Apresentação de composição nutricional.

UND
Cartela

QUANT.
150

P. UNIT.

TOTAL

R$
8,90

1.335,00
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02

COLORIFICO EM PÓ - Fino, homogêneo, obtido de
frutos maduros de vegetais genuínos, dessecados e
moídos, de coloração vermelho intenso, com aspecto,
cor, cheiro e sabor próprios, isento de materiais
estranhos a sua espécie, acondicionado em saco
plástico,
transparente,
atóxico,
resistente
e
hermeticamente vedado, embalado em saco reforçado
de 100g e sub-embalado em fardos com 10 pacotes.
Apresentação de composição nutricional.

Fardo

200

03

COMINHO – EM PÓ –Fino com aspecto, cor, cheiro e
sabor próprios, isento de materiais estranhos a sua
espécie, acondicionado em saco plástico, transparente,
atóxico, resistente e hermeticamente vedado, embalado
em saco reforçado de 100g e sub-embalado em fardos
com 10 pacotes. Apresentação de composição
nutricional.Apresentação de composição nutricional.

Fardo

100

SAL REFINADO - Iodado, com no mínimo 96,95% de
cloreto de sódio e sais de iodo, acondicionado em saco
de polietileno com 1 kg e embalagem secundária de 30
kg.

Fardo

04

R$
5,03

1.006,00

740,00
R$
7,40

100

R$
14,40
VALOR TOTAL

1.440,00
R$ 4.521,00

LOTE 4 - CARNES (PERÉCÍVEIS)
ITEM

PRODUTO

UND

01

CARNE BOVINA - Tipo ACÉM, MOIDA resfriada e no
máximo 10% de sebo e gordura com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios, embalada em saco
transparente, atóxico. Inspecionada pelo SIF.

Kg

02

03

04

05

CARNE BOVINA - Tipo MÚSCULO, peça inteira,
resfriada com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios,
embalada em saco transparente, atóxico. Inspecionada
pelo SIF.
CARNE BOVINA SALGADA - Produto preparado com
carne bovina, tipo CHARQUE ponta de agulha 1,
qualidade, dessecada, de consistência firme com cor,
cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e
materiais estranhos, acondicionado em embalagem
própria. Embalado a vácuo. Apresentação de
composição nutricional.
COXA E SOBRECOXA - Congelado, isento de
queimaduras por congelamento, com aspecto cor e
cheiro próprio, coloração normal e uniforme, sem
manchas, pele completa ausência de penas e penugem,
perfurações,
coágulos,
ossos
quebrados,
acondicionado em saco plástico atóxico. Inspecionado
pelo SIF.
FRANGO SEMI-PROCESSADO – Não temperado Inteiro, congelado, isento de queimaduras por
congelamento, com aspecto cor e cheiro próprio,
coloração normal e uniforme, sem manchas, pele
completa ausência de penas e penugem, perfurações,
coágulos, ossos quebrados, acondicionado em saco
plástico atóxico, peso em média 2 kg por embalagem.
Inspecionado pelo SIF. Apresentação de composição
nutricional.

QUANT.

P. UNIT.

TOTAL

3.000

R$
10,70

32.100,00

Kg

1.000

R$
15,70

15.700,00

Kg

2.000

45.940,00
R$
22,97

Kg

4.000

30.640,00
R$
7,66

Kg

2.000

17.460,00

R$
8,73
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06

PEITO DE FRANGO - Congelado, isento de
queimaduras por congelamento, com aspecto cor e
cheiro próprio, coloração normal e uniforme, sem
manchas, pele completa ausência de penas e penugem,
perfurações,
coágulos,
ossos
quebrados,
acondicionado em saco plástico atóxico, peso em média
2 kg por embalagem. Inspecionado pelo SIF.

kg

6.000

R$
9,23

VALOR TOTAL

55.380,00

R$
197.220,00

LOTE 5 - PRODUTOS LÁCTEOS
ITEM
01

02

03
04

PRODUTO
IOGURTE – leite fermentado / sabor de morango.
Embalagem de 1 litro. Apresentação de composição
nutricional.
LEITE EM PÓ - INTEGRAL, com teor de matéria gorda,
embalagem aluminizada, composição nutricional: 26%
no mínimo de gordura e proteína, envasado em
recipientes herméticos em saco aluminizado com 200g
em embalagem secundária de 10 kg. Apresentação de
composição nutricional.
LEITE EM PÓ - DESNATADO, envasado em recipientes
herméticos em saco aluminizado com 200g.
Apresentação de composição nutricional.
LEITE EM PÓ DE SOJA sem lactose, embalagem de
lata com 300 g

UND

QUANT.

Litro

2.000

Fardo

150

Pacote

20

Lata

P. UNIT.

TOTAL

R$
2,70

5.400,00

R$
188,66

28.299,00

R$
4,20

84,00

R$
18,90
VALOR TOTAL

189,00

10

R$ 33.972,00

LOTE 6 - BISCOITOS
ITEM

PRODUTO

UND

01

BISCOITO COM SAL - Tipo CREAM CRACKER,
acondicionado em pacotes de 400g e secundariamente
em caixas com 20 pacotes. Apresentação de
composição nutricional.

Cx

02

BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - Tipo MARIA,
acondicionado em pacotes de 400g e secundariamente
em caixas com 20 pacotes. Apresentação de
composição nutricional.

Cx

03

BISCOITO INTEGRAL - Tipo Lanchinho, acondicionado
em embalagens com 156 gramas contendo 6 subUnidade
embalagens de 26g cada. Apresentação de composição
nutricional.

QUANT.

P. UNIT.

TOTAL

250

R$
47,00

11.750,00

250

R$
50,33

12.582,50

10

R$
3,00
VALOR TOTAL

30,00
R$ 24.362,50

LOTE 7 - FRUTAS
ITEM

PRODUTO

UND

QUANT.

01

Abacaxi in natura

Kg

400

02

Banana in natura

Kg

1.500

03

Laranja in natura

Unidade

2.400

04

Maçã in natura

Unidade

5.000

05

Mamão in natura

Kg

400

P. UNIT.
R$
7,25
R$
8,05
R$
0,52
R$
1,05
R$
4,05
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VALOR TOTAL

R$ 23.093,00

LOTE 8 - HORTIGRANJEIROS
ITEM

PRODUTO

UND

01

Alho in natura

Kg

02

Batatinha in natura

Kg

03

Cebola in natura

Kg

04

Cenoura in natura

Kg

05

Coentro in natura

Kg

06

Pimentão in natura

Kg

07

Tomate in natura

Kg

08

Ovo de galinha in natura

Unid

QUANT.

P. UNIT.
R$
300
19,10
R$
200
4,55
R$
200
4,80
R$
200
3,95
R$
200
20,50
R$
200
5,25
R$
200
4,10
R$
2.400
0,34
VALOR TOTAL

Total Global dos
Lotes

3.3

TOTAL
5.730,00
910,00
960,00
790,00
4.100,00
1.050,00
820,00
816,00
R$ 15.176,00
R$
376.353,20

Não serão aceitos preços unitários e totais finais superiores aos estimados neste edital.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da Prefeitura Municipal de Solidão/PE, para o exercício de 2018, na
classificação abaixo:
Órgão: 02.501 – Secretaria de Educação
Programa: 3390.00 – Aplicações Diretas
Projeto Atividade: 2012 – Distribuição de Merenda Escolar P/Aluno da Rede de Ensino
Natureza da Despesa: 3390-30 – Material de Consumo
4.2 No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correrão à conta dos recursos próprios para atender
às despesas da mesma natureza.
5.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1
Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados que atenderem a todas as
exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação, e que estejam obrigatoriamente
cadastrados no sistema eletrônico utilizado neste processo.
5.2
A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando data e horário estabelecidos neste Edital.
5.3
Como requisito para a participação no Pregão eletrônico, o licitante deverá declarar, em
campo próprio do Sistema, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta
está em conformidade com as exigências previstas neste Edital.
5.4
O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
microempreendedor Individual-MEI deverá fazer a declaração, conforme o item anterior, mesmo que
tenha restrição na documentação comprobatória da regularidade fiscal.
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5.5
A empresa enquadrada na condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou
microempreendedor Individual-MEI, que pretender utilizar-se das prerrogativas asseguradas pela Lei
Complementar nº 123/2006, DEVERÁ assinalar em campo próprio do Sistema que atende aos
requisitos dos artigos 3º e 18-A da Lei mencionada.
5.6
A ausência da informação prevista no item anterior não impedirá a participação da
microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor Individual-MEI no processo
licitatório, porém será considerada como desistência da empresa do exercício das referidas
prerrogativas.
5.7

Ficarão impedidas de participar do certame licitatório:

a)
Empresas cujos dirigentes, sócios ou gerentes tenham qualquer vínculo com servidor ou
empregado da CONTRATANTE, observado o disposto no inciso III, do artigo 9º, da Lei Federal nº
8.666, de 21.06.93;
b)
Empresas que tenham sofrido, do órgão/entidade licitante, a penalidade de suspensão
temporária de licitar e contratar com a Administração, prevista no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93;
c)
Empresas declaradas inidôneas por qualquer órgão/entidade da Administração Pública, nos
termos do art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93;
d)
Empresas que tenham sofrido a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a
Administração Municipal/Estadual (PE), prevista no art. 7º da Lei nº 10.520/02;
e) Empresas em consórcio.
6.

DA REFERÊNCIA DE TEMPO

6.1 Todas as referências de tempo previstas neste Edital, no Aviso e durante a sessão pública
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema
eletrônico e na documentação relativa ao certame.
7.

DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE COMPRAS ELETRÔNICAS

7.1. O processo de credenciamento/participação será iniciado pelo interessado, através de cadastro
no Banco do Brasil, e posteriormente acesso no endereço www.licitacoes-e.com.br.
7.1.1. Em caso de dificuldade no site, os licitantes deverão entrar em contato com a Gerência de
Compras Eletrônicas do Banco do Brasil pelos telefones 0800 729 0500 ou 3003-0500.
7.2.
O interessado deverá comprovar a existência dos poderes para formulação de propostas e
para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, e receberá sua senha privativa de acesso.
7.3.
Os interessados ainda não credenciados no sistema eletrônico deverão providenciar o
credenciamento preferencialmente no prazo de até 03 (três) dias úteis antes da data limite de
apresentação das propostas iniciais fixada no preâmbulo deste edital.
7.4.
Os interessados poderão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração
por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances
de preços e praticar todos os demais atos e operações nos sistemas de compras eletrônicas utilizados
nas licitações.

Rua Luiz Carolino de Siqueira, 184, Centro – Solidão/PE – CEP: 56795-000.
Tele Fax: (87) 3830 - 1117 PABX (87) 3830 - 1140
E–mail: prefeituradesolidao@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ 10.348.050/0001-18

7.5.
O sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar cópia do
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos
e assumir obrigações.
7.6.
A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo
quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Governo, devidamente
justificado.
7.7.
É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a este município a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
7.8.
O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
8.

DA PROPOSTA

8.1.
No prazo designado no preâmbulo deste edital, o licitante deverá encaminhar, exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, a proposta de preços com o valor, expresso em moeda nacional,
com no máximo dois algarismo após a vírgula, SEM identificação do licitante, até a data e hora fixadas.
8.2.
No preço total do objeto deverão estar inclusos todos os tributos (impostos, taxas e
contribuições), sejam federais, estaduais e municipais, bem como frete, descarregamento, custos de
montagem, comissões, pessoal, embalagem, seguros, encargos sociais e trabalhistas, assim como
demais insumos inerentes que incidam ou venham a incidir sobre o objeto.
8.3.
Para efeito de lançamento do preço no sistema eletrônico deverão ser lançados os
VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS QUE COMPÕEM O LOTE, que ao final terão seu preço total,
calculados de forma automática pelo sistema, consoante anexo VI deste Edital.
8.4.
A proposta de preços será elaborada eletronicamente, com base no Termo de Referência
(Anexo I) e deverá conter:
8.4.1.

Descrição do objeto da licitação, já contemplado no sistema;

8.4.2. Especificação dos valores unitários de cada item do processo, expressos em moeda nacional,
em algarismo e por extenso;
8.5 No momento oportuno, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja
obtido preço melhor.
8.6
A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta
de preço adequada ao último lance, no prazo de 2 (duas) horas, contado da convocação efetuada
pelo Pregoeiro por meio do sistema, podendo ser enviada tanto pelo sistema como pelo e-mail:
cplprefeiturafms@hotmail.com.
8.7
O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado por igual período, por decisão do
Pregoeiro, no interesse da Administração.
8.8
Os documentos remetidos por meio do sistema deverão ser encaminhados em original ou por
cópia autenticada, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados a partir da convocação do Pregoeiro.
No mesmo prazo de 02 (dois) dias úteis, o licitante deverá apresentar ou encaminhar os documentos
exigidos para a habilitação, conforme previsto no item 9.1 do edital, no endereço do órgão/entidade
constante do preâmbulo.
8.9 A licitante que deixar de enviar a documentação exigida no item 9 será desclassificada e sujeitarse-á às sanções previstas neste edital.
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8.10
A validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
abertura das propostas, independente de declaração do licitante.
8.11
Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital,
apresentarem preços inexeqüíveis na forma da Lei nº 8.666/93, ou contiverem irregularidades
insanáveis.
8.12
O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências
de habilitação previstas no Edital.
8.13
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
8.14
O licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo
licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
9.

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

9.1
Para fins de habilitação neste processo, o licitante que ofertar o menor preço aceito pelo
Pregoeiro deverá apresentar a documentação comprobatória abaixo discriminada, encaminhada pelos
correios ou portador, ao endereço indicado no preâmbulo do Edital, no horário 08:00hs as 13:00hs, no
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da convocação do Pregoeiro. Também deverá
encaminhar as documentação de habilitação em meio eletrônico, no prazo de 2 (duas) horas,
contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio do sistema, podendo ser enviada tanto pelo
sistema como pelo e-mail: cplprefeiturafms@hotmail.com.
9.2

A documentação relativa à habilitação jurídica consiste em:

9.2.1 CNPJ;
9.2.2 Cédula de Identidade do(s) sócio(s) da empresa;
9.3 Registro comercial, no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais e, no
caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos administradores; ou
inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
9.4
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir;
9.4.1 Declaração de comprovação do cumprimento do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei nº
8.666/93, de acordo com modelo estabelecido no Anexo V do Edital.
9.5

A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista consiste em:

9.5.1 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional e Receita Federal do Brasil, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa;
9.5.2 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS,
comprovada através de apresentação de certificado fornecido pela Caixa Econômica Federal;
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9.5.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada mediante o fornecimento de
Certidão de Regularidade Fiscal – CRF emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede do
licitante;
9.5.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada mediante o fornecimento de
Certidão de Regularidade Fiscal Municipal emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou sede da
licitante.
9.5.5 Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas – CNDT, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 1.470/2011
do TST.
9.6

Documentação relativa à qualificação técnica:

9.6.1 O licitante deverá apresentar comprovação de que já executou ou forneceu o objeto desta
licitação, mediante atestado(s) emitidos(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado;
9.6.2
9.7

Não serão admitidos atestados emitidos pelo próprio licitante em seu nome.
A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consiste em:

9.7.1 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica.
9.7.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta
9.8 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por Cartório de Notas ou cópia acompanhada do original para
autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da equipe de apoio da Administração, ou publicação em
órgão da imprensa oficial. Os documentos emitidos via Internet terão sua autenticidade verificada nos
respectivos sites.
9.9 As microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedores individuais- MEI
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito da regularidade fiscal, mesmo que
apresente alguma restrição, ocasião em que lhes será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
9.11 Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos ou apresentálos em desacordo com as exigências deste Edital, ressalvadas as restrições relativas à regularidade
fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual-MEI, nos
termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
10.

DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

10.1. A licitação será processada e julgada de acordo com as disposições da Lei nº 10.520/2002,
Decreto Municipal 002/2010, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, observando-se ainda o
Decreto Estadual nº 32.539/2008, a Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, além das demais
normas aplicáveis à espécie.
10.2. A partir do horário INDICADO NO PREÂMBULO DESTE EDITAL e previsto no sistema, terá
início a sessão pública do pregão eletrônico.
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10.3. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao
sistema para participar da fase de lances;
10.4. A cada lance ofertado, o licitante será informado de seu recebimento e respectivo horário de
registro e valor;
10.5.

O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes;

10.6. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema;
10.7. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar;
10.8.
O lance ofertado pelo licitante é vinculativo, não sendo possível dele desistir, salvo se alegar
erro material e tal justificativa for acolhida pelo Pregoeiro, sob pena de aplicação das penalidades
previstas neste edital.
10.9. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente
dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta)
minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances;
10.10. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa
de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação da
proposta de menor preço;
10.11. Caso a proposta de menor preço não tenha sido apresentada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou microempreendedor Individual-MEI, e ocorrendo empate, nos termos do §2º do art.
44 da lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais
bem classificada será convocada para apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, no prazo
máximo de 05 minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, conforme § 3º, do art.
45 do dispositivo legal mencionado;
10.11.1.
Para fins do disposto no item anterior, entende-se por empate aquelas situações em
que as propostas apresentadas pelas microempresa, empresa de pequeno porte ou
microempreendedor Individual-MEI sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta
mais bem classificada, nos termos do §2º do art. 44 da Lei Complementar n° 123/2006;
10.12.
Para efeito do exercício do direito de preferência das microempresa, empresa de
pequeno porte ou microempreendedor Individual-MEI, previsto no art. 44 da lei Complementar n°
123/2006, proceder-se-á na forma do art. 45 do dispositivo legal mencionado. Encerrada a fase de
lances, o licitante que apresentar o menor preço final deverá encaminhar a proposta de preços
adequada ao lance final e a documentação habilitatória, na forma prevista neste Edital nos respectivos
itens.
10.13. A sessão será suspensa pelo prazo divulgado no SISTEMA para aguardo da Proposta de
Preços e da documentação habilitatória, cabendo ao Pregoeiro informar, através do sistema, a data e
horário para a retomada do pregão.
10.14. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao
Pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade;
10.15. Decidida a aceitação da proposta, o Pregoeiro dará início à fase de habilitação do licitante autor
da melhor oferta, com a verificação da documentação exigida neste Edital para habilitação;
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10.15.1.
O Pregoeiro poderá efetuar consulta, no portal de compras governamental, sobre a
regularidade fiscal do licitante que apresentou a menor proposta de preço aceita pelo Pregoeiro, bem
como a situação cadastral no CADFOR-PE, sem excluir a obrigatoriedade de recepção dos
documentos comprobatórios.
10.15.2.
Para fins de habilitação, a verificação dos documentos pelo Pregoeiro nas páginas
oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
10.16. Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos ou
apresentá-los em desacordo com as exigências deste Edital, ressalvadas as restrições relativas à
regularidade fiscal das microempresas, empresa de pequeno porte ou microempreendedores
Individuais -MEI, nos termos da lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
10.17. Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.
10.18. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação,
e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante
declarado vencedor.
10.19. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar
o Contrato, aplicar-se-á o disposto no item anterior.
10.20. No mesmo prazo de apresentação da documentação do 1º colocado, é facultado ao Pregoeiro
exigir a proposta e os documentos de habilitação dos licitantes subsequentes.
10.21. A sessão pública do pregão será suspensa pelo prazo divulgado no SISTEMA para aguardo
da documentação habilitatória, situação em que serão divulgados através do Sistema a data e horário
de prosseguimento do certame.
10.22. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações
relativas à sessão pública do pregão constarão de ata, sem prejuízo das demais formas de publicidade.
10.23. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, o sistema eletrônico
poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando
possível, sua atuação no Pregão, sem prejuízos dos atos realizados;
10.24. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão
será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes;
10.25. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes
por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação em
Diário Oficial.
11.

DA DILIGÊNCIA

11.1. O Pregoeiro poderá, a qualquer momento, solicitar aos licitantes a composição de preços
unitários de serviços e/ou de materiais/equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que julgar
necessários.
11.2. Em qualquer fase do procedimento licitatório é facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior,
promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documentos ou informações que deveriam constar originalmente da proposta.
12.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
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12.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital de licitação por irregularidade,
devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão
pública, devendo a Administração julgar e responder a impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem
prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113 da Lei nº 8.666/93.
12.2. Qualquer licitante poderá impugnar o presente Edital, devendo protocolar, eletronicamente,
em campo específico do Sistema, o pedido até o segundo dia útil que anteceder o recebimento das
propostas, no horário das 08:00h às 12:00h, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição até o dia
anterior a data marcada para a sessão do Pregão.
12.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo
licitatório até decisão definitiva a ela pertinente.
12.4. A decisão do pregoeiro sobre o julgamento da impugnação será comunicada ao licitante
interessado, preferencialmente, até o dia anterior à data marcada para realização do pregão, podendo,
tal comunicação, ser feita na própria sessão de abertura, fazendo-se o registro na ata.
12.5. Em até 10 (dez) minutos após a declaração do(s) vencedor(es), qualquer licitante poderá
manifestar, imediata e motivadamente, ao final da sessão pública virtual, a intenção de recorrer
contra decisões do Pregoeiro, através de campo próprio do sistema eletrônico, com o registro da
motivação do recurso, sendo-lhes então concedido o prazo de 03 (três) dias para anexar memoriais,
contendo as razões do recurso, que devem ser entregues diretamente e, devidamente protocoladas,
à Comissão de Licitação da Prefeitura de Solidão - PE –situada no endereço constante do
preâmbulo do edital, no horário de 09:00hs às 12:00hs.
12.5.1. Os demais interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos.
12.6. A falta de manifestação imediata e motivada importará a decadência do direito de recorrer e a
adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor.
12.7. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
12.8. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao
licitante vencedor.
12.9. As razões de recursos serão dirigidas à autoridade superior, por intermédio do Pregoeiro, que
poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo
subir, devidamente informado, para decisão final.
12.10. Não serão conhecidos recursos e impugnações apresentados fora do prazo e horário legal e/ou
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder
pelo proponente.
12.11. Verificada a regularidade dos procedimentos, o Pregoeiro encaminhará o processo à
autoridade competente para a homologação.
12.12. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para
assinar o contrato no prazo definido neste Edital.
13.

DO CONTRATO

13.1. DA FORMALIZAÇÃO
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13.1.1. A empresa vencedora do certame terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinar o contrato,
contados a partir da convocação pela contratante, sob pena de decair o direito à contratação, de acordo
com o que dispõe os artigos 64 e 81 da Lei nº 8.666/93.
13.1.2. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no item anterior, acarretará a aplicação das
penalidades estabelecidas pela Administração, conforme este edital e minuta de contrato anexa;
13.1.3. No ato da contratação, se for o caso, a empresa vencedora deverá apresentar documento de
procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o contrato
em nome da empresa;
13.1.4. Quando a empresa vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura do
contrato, será verificada a aceitabilidade da proposta e a habilitação de outra licitante, observada a
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital,
sendo a respectiva licitante declarada vencedora, a ela adjudicado o objeto do certame e convocada
para celebrar o contrato.
14.

DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO:

14.1

Os produtos serão recebidos da seguinte forma:

a)
Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do
material com as descrições constantes do edital e da proposta da empresa, referente à marca, modelo
e especificações técnicas. Na ocasião, o setor responsável emitirá um TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISÓRIO.
b)
Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias contados do recebimento provisório, mediante a elaboração de TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO.
14.2
Nos casos dos materiais serem entregues em desconformidade com as condições,
especificações e legislação respectivas, a Contratada será notificada para realizar as correções e
entregar novamente o objeto licitado em até 03 (três) dias, às suas expensas, renovando-se, dessa
forma, o prazo para nova análise da Contratante.
14.3
O objeto deste contrato deverá ser entregue, no prazo de 5 dias úteis contados da expedição
da ordem de fornecimento, no seguinte endereço: Rua Luiz Carolino de Siqueira, 184, centro, Solidão
– PE, CEP: 56.795-000, no horário de 08:00 a 13:00, não sendo aceita nenhuma entrega fora do horário
estabelecido.

14.4 Caso haja algum feriado local ou nacional, o fornecedor deverá realizar a entrega no primeiro dia
útil subseqüente.
15 DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O contrato terá vigência a partir da data da sua assinatura pelo prazo máximo de 12 meses, em
observância aos créditos orçamentários, devendo ser estendido, no exercício seguinte, para
complementação do seu prazo.
16 DA RESCISÃO CONTRATUAL
16.1.1 A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do contrato,
conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93;
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16.1.2 Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa;
16.1.3 A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração,
nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666-93, ou
nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, quando cabível;
16.1.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
17 DO PAGAMENTO
17.1
O empenhamento somente será efetuado, e conseqüentemente paga a despesa, na forma
prevista neste instrumento convocatório.

17.2
A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
17.3
Todas as despesas de frete/embalagem deverão estar inclusas no preço preposto, e em
hipótese alguma poderão ser destacadas quando da emissão da nota fiscal/fatura.
17.4
A Nota Fiscal e Fatura correspondente devem ser apresentadas no setor de finanças, onde
deverá ser atestada pelo servidor responsável, comprovando o efetivo fornecimento contratado,
juntamente com as certidões relativas à contratada. O prazo de pagamento de 30 dias será contado a
partir do recebimento do atesto na Nota fiscal/fatura.
17.5
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e exclusiva do
CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualização financeira, devida entre a data limite
para pagamento e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios
N - Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP
= Valor da parcela a ser paga.
I
Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:
=
I = (TX/100)
I = (6/100)
I
= 0,0001644
365
365
TX = Percentual da taxa anual
=
6%
17.5.1 A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na Nota Fiscal/Fatura do mês
seguinte ao da ocorrência.
17.6
A nota fiscal/fatura deverá ser acompanhada das seguintes certidões:
a)
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional e Receita Federal do Brasil, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa;
b)
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual de Pernambuco, comprovada mediante
o fornecimento de Certidão de Quitação de Tributos Administrados pela Secretaria da Fazenda;
c)
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;
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d)
Prova de Regularidade de recolhimento de fundo de Garantia por tempo de Serviço – FGTS,
comprovada através de apresentação do certificado fornecido pela Caixa Econômica Federal;
e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT. Em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 á
Resolução Administrativa TST nº 1470/2011.
18

DA FISCALIZAÇÃO

18.1
A Fiscalização/Gestão do Contrato ficará a cargo da Secretária Municipal de Educação, que
poderá ser auxiliado por um fiscal técnico e/ou um fiscal administrativo do contrato, os quais deverão
ser designados pela Administração no instrumento contratual.
18.2
A supervisão por parte da Administração, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a
responsabilidade da CONTRATADA;
18.3
A fiscalização anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. As
decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor/fiscal deverão ser solicitadas a
seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
19

DAS PENALIDADES

19.1
Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, quem convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documento exigido
para o certame, ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Estadual, e será
descredenciado no CADFOR, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação das multas
previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais;
19.2

A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos:

a)
pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 0,25% (zero vírgula vinte e cinco
por cento) a de 1% (um por cento) do valor global do fornecimento, por dia decorrido, até o limite de
10% (dez por cento);
b)
pela recusa no fornecimento, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo
estipulado: 1% (um por cento) a 10% (dez por cento) do valor global contratado;
c)
pela demora em refazer o fornecimento ou corrigir falhas, a contar no fornecimento ou em
substituir o material, do segundo dia da data da notificação da rejeição: 0,25% (zero vírgula vinte e
cinco por cento) a 1% (um por cento), do valor global contratado, ou do valor contratual remanescente
ainda não cumprido, por dia decorrido;
d)
pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no fornecimento, entendendo-se como
recusa não efetivado nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 2,5% (dois vírgula cinco
por cento) a 10% (dez por cento) do valor global contratado, ou do valor contratual remanescente ainda
não cumprido;
e)
pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, 10.520/2002, e
8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), Decreto Municipal 002/2010 ou no instrumento
convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) a 1%
( um por cento) do valor global do contrato, ou do valor contratual remanescente ainda não cumprido,
para cada evento.
19.3 Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa
prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhes franqueada vista do processo.
19.4 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao contratado, se a
garantia contratual eventualmente exigida não for prestada sob a forma de caução em dinheiro.
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19.5. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o contratado obrigado a
recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da comunicação
oficial.
19.6. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo contratado ao
contratante, este encaminhará a multa para cobrança judicial.
19.7. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, esta
deve ser complementada pelo contratado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da solicitação
do contratante.
19.8. A Administração poderá, em situações excepcionais devidamente motivadas, efetuar a retenção
cautelar do valor da multa antes da conclusão do procedimento administrativo.
19.9 O recolhimento da (s) multa (s) não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e
danos decorrentes das infrações cometidas.
20 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1
A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a autoridade
competente revogá-la, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado, nos termos do art. 49, da Lei n.º 8.666/93.
20.2
O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação
da proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do contrato,
sem prejuízo das demais sanções cabíveis;
20.3
Os pedidos de esclarecimentos referentes ao Edital e seus anexos, bem como quaisquer
informações sobre incorreção ou discrepância neles encontradas, deverão ser encaminhados ao
Pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no prazo de até 02 (dois) dias úteis
antes da data marcada para abertura do certame, no endereço descrito no preâmbulo do Edital.
20.4
As respostas serão enviadas por comunicado do Sistema e disponibilizadas neste até a data
marcada para a sessão de abertura do certame.
20.5
O Pregoeiro não se responsabilizará por informações que não lhe forem entregues ou que
forem apresentadas em desacordo com este item.
20.6
As solicitações de cópia(s) de quaisquer documentos do processo deverão ser apresentadas
por escrito e protocoladas na Sala de Licitações ou diretamente ao Pregoeiro, no horário das
08:00 às 13:00 horas com antecedência mínima de 1 (um) dia útil para a sua disponibilização nos
termos da lei que rege as licitações.
20.7
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante:
Anexo I -Termo de Referência;
Anexo II -Minuta do Contrato;
Anexo III -Declaração de Enquadramento como ME, EPP ou MEI;
Anexo IV -Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação
Anexo V -Declaração de que não Emprega Menor de Idade.
Anexo VI -Modelo de Proposta

20.8
Os casos omissos referentes a este edital serão resolvidos com base na Lei nº 10.520/2002,
Lei nº 8.666/93, Decreto 002/2010 e demais normas que regem a licitação.
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20.9
O fornecedor fica obrigado a manter durante a execução deste Instrumento, todas as condições
de habilitação e qualificação estipuladas para participação na licitação.
20.10 Fica eleito o foro de Tabira - PE para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste
instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Solidão - PE, em 28 de Março de 2018.

Pregoeiro
Mayco Pablo Santos Araújo

Gestor da Prefeitura Municipal de Solidão - PE
Djalma Alves de Souza
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PROCESSO Nº. 007/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. JUSTIFICATIVA
A abertura de procedimento licitatório para aquisição de gêneros alimentícios destinados a
merenda escolar, é justificada na necessidade da manutenção do fornecimento de merenda
escolar junto à rede escolar municipal de Solidão - PE.
1.1 Para chegar-se aos quantitativos descritos nesse Processo Licitatório levou-se em
consideração o levantamento elaborado e repassado pela Secretaria Municipal de Educação.
2. OBJETO E SUAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
2.1

Os itens a serem adquiridos encontram-se detalhadamente descritos nos quadros abaixo:

LOTE 1 - Cereais e Grãos
ITEM

PRODUTO

UND

QUANT.

01

AÇÚCAR - Obtido da cana de açúcar, tipo cristal, com aspecto de cor clara,
cheiro e sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99,3%pp, admitindo
umidade máxima de 0,3%ppm, sem fermentação, isento de sujidade,
parasitas, materiais terrosos, animais ou vegetais e acondicionado em saco
plástico atóxico com 1 kg e secundariamente em fardos com 30 kg.

Fardo

80

02

ARROZ PARBOLIZADO - Tipo 01 Longo, constituído de grãos inteiros, com
teor de umidade máxima 15%, isento de sujidades e materiais estranhos,
acondicionado em pacote de 1 kg e secundariamente em fardos com 30 kg.

Fardo

120

03

ARROZ AGULHINHA - Tipo 01 longo, polido, constituído de grãos inteiros,
com teor de umidade máxima 15%, isento de sujidades e materiais estranhos,
acondicionado em embalagem apropriada de 1 kg e secundariamente em
fardos com 30 kg. Apresentação de composição nutricional..

Fardo

120

04

CAFÉ ESPECIAL - Tipo moído, torrado, extra, embalagem com 250 g
aluminizada interna e externamente, embalado a vácuo – contendo o selo
ABIC. Apresentação de composição nutricional.

Pct

50

05

FARINHA DE MANDIOCA - Torrada, seca, fina, tipo 01, branca, isenta de
sujidades, acondicionada em saco plástico, transparente contendo 1 kg.
composição nutricional

Kg

50

06

FEIJÃO CARIOCA - Tipo 01, novo, constituído de grãos inteiros e sadios, com
a umidade permitida em lei, isento de material terroso, sujidades e misturas
de outras espécies, acondicionada em saco plástico, transparente contendo
1 kg e secundariamente em fardos com 30 kg.

Fardo

80
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07

FUBÁ DE MILHO - Tipo flocos, com aspecto e sabor próprios, isento de
sujidades, parasitas e larvas, embalado em pacote com 500 gramas,
acondicionado em embalagem própria e secundariamente em fardos com 15
kg. Apresentação de composição nutricional.

Fardo

200

08

MACARRÃO ESPAGUETE – Tipo 1, em embalagem de 500g e embalagem
secundaria fardos com 20 pacotes. Apresentação de composição nutricional.

Fardo

250

09

MACARRÃO PARAFUSO – Tipo 1, em embalagem de 500ge embalagem
secundaria fardos com 20 pacotes. Apresentação de composição nutricional.

Fardo

100

10

PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA - Obtida por processamento
tecnológico adequado, a partir de farinha de soja desengordurada, proteína
isolada de soja e proteína concentrada de soja. Sabor carne e frango,
acondicionada em embalagem original de 400 g. Apresentação de
composição nutricional.

Pct

1200

11

XERÉM – Com embalagem de 500g e embalagem secundária fardos com 20
pacotes. Apresentação de composição nutricional.

Fardo

200

ITEM

PRODUTO

UND

QUANT.

01

ACHOCOLATADO EM PÓ - Obtido pela mistura de cacau em pó solúvel, leite
em pó, vitaminado, com extrato de malte, açúcar, sal, cacau, constituído de
em pó fino e homogêneo, isento de sujidades e materiais estranhos,
admitindo teor de umidade máxima de 3% em peso, acondicionado em
pacotes de 200 g. Apresentação de composição nutricional.

Pct

02

ADOÇANTE líquido – à base de steviosídeo e aspartame /embalagem com
150 ml. Apresentação de composição nutricional.

UND

10

03

EXTRATO DE TOMATE - Simples, concentrado,a base de tomate, açúcar
(máximo de 1%) / sal (máximo de 5% de cloreto de sódio),isento de
fermentações. Não deve indicar processamento defeituoso. Produto
resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico,
preparado com frutos maduros selecionados, sem pele, sem sementes,
acondicionado em caixa de papelão ou sache de 200g. Apresentação de
composição nutricional.

UND

500

04

MARGARINA VEGETAL - COM SAL, composto de 80% de gordura e leite
(lipídeos), podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com
aspecto cor, cheiro e sabor próprios, acondicionado em embalagem lacrada,
embalado em pote individual de 250g. Apresentação de composição
nutricional.

UND

200

05

ÓLEO COMESTÍVEL, DE SOJA - Obtido da soja, sem colesterol e sem
aditivo, isenta de ranço e substâncias estranhas, acondicionado em lata de
900 ml. Apresentação de composição nutricional.

Lata

600

06

SARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL - Produto elaborado com sardinhas
íntegras, descabeçadas, descamadas, evisceradas e livres de nadadeiras,
conservado em óleo comestível. Acondicionada em lata com 125g
embalagem original e secundariamente embalada em caixas com 54
unidades. Apresentação de composição nutricional.

Caixa

100
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VINAGRE DE ÁLCOOL - Produto natural, fermentado acético de vinho
branco. Embalagem de 250 ml Apresentação de composição nutricional.

UND

100

ITEM

PRODUTO

UND

QUANT.

01

CALDO CULINÁRIO – Sabor GALINHA, cartela com 24 unidades.
Apresentação de composição nutricional.

Cartela

150

02

COLORIFICO EM PÓ - Fino, homogêneo, obtido de frutos maduros de
vegetais genuínos, dessecados e moídos, de coloração vermelho intenso,
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de materiais estranhos a sua
espécie, acondicionado em saco plástico, transparente, atóxico, resistente e
hermeticamente vedado, embalado em saco reforçado de 100g e subembalado em fardos com 10 pacotes. Apresentação de composição
nutricional.

Fardo

200

03

COMINHO – EM PÓ –Fino com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento
de materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico,
transparente, atóxico, resistente e hermeticamente vedado, embalado em
saco reforçado de 100g e sub-embalado em fardos com 10 pacotes.
Apresentação de composição nutricional.Apresentação de composição
nutricional.

Fardo

100

04

SAL REFINADO - Iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais
de iodo, acondicionado em saco de polietileno com 1 kg e embalagem
secundária de 30 kg.

Fardo

100

ITEM

PRODUTO

UND

QUANT.

01

CARNE BOVINA - Tipo ACÉM, MOIDA resfriada e no máximo 10% de sebo
e gordura com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco
transparente, atóxico. Inspecionada pelo SIF.

Kg

3.000

02

CARNE BOVINA - Tipo MÚSCULO, peça inteira, resfriada com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios, embalada em saco transparente, atóxico.
Inspecionada pelo SIF.

Kg

1.000

03

CARNE BOVINA SALGADA - Produto preparado com carne bovina, tipo
CHARQUE ponta de agulha 1, qualidade, dessecada, de consistência firme
com cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e materiais
estranhos, acondicionado em embalagem própria. Embalado a vácuo.
Apresentação de composição nutricional.

Kg

2.000

04

COXA E SOBRECOXA - Congelado, isento de queimaduras por
congelamento, com aspecto cor e cheiro próprio, coloração normal e
uniforme, sem manchas, pele completa ausência de penas e penugem,
perfurações, coágulos, ossos quebrados, acondicionado em saco plástico
atóxico. Inspecionado pelo SIF.

Kg

4.000

05

FRANGO SEMI-PROCESSADO – Não temperado - Inteiro, congelado, isento
de queimaduras por congelamento, com aspecto cor e cheiro próprio,
coloração normal e uniforme, sem manchas, pele completa ausência de
penas e penugem, perfurações, coágulos, ossos quebrados, acondicionado
em saco plástico atóxico, peso em média 2 kg por embalagem. Inspecionado
pelo SIF. Apresentação de composição nutricional.

Kg

2.000

07
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PEITO DE FRANGO - Congelado, isento de queimaduras por congelamento,
com aspecto cor e cheiro próprio, coloração normal e uniforme, sem manchas,
pele completa ausência de penas e penugem, perfurações, coágulos, ossos
quebrados, acondicionado em saco plástico atóxico, peso em média 2 kg por
embalagem. Inspecionado pelo SIF.

kg

ITEM

PRODUTO

UND

QUANT.

01

IOGURTE – leite fermentado / sabor de morango. Embalagem de 1 litro.
Apresentação de composição nutricional.

Litro

2.000

02

LEITE EM PÓ - INTEGRAL, com teor de matéria gorda, embalagem
aluminizada, composição nutricional: 26% no mínimo de gordura e proteína,
envasado em recipientes herméticos em saco aluminizado com 200g em
embalagem secundária de 10 kg. Apresentação de composição nutricional.

Fardo

150

03

LEITE EM PÓ - DESNATADO, envasado em recipientes herméticos em saco
aluminizado com 200g. Apresentação de composição nutricional.

Pacote

20

04

LEITE EM PÓ DE SOJA sem lactose, embalagem de lata com 300 g

Lata

10

QUANT.

06

6.000

ITEM

PRODUTO

UND

01

BISCOITO COM SAL - Tipo CREAM CRACKER, acondicionado em pacotes
de 400g e secundariamente em caixas com 20 pacotes. Apresentação de
composição nutricional.

Cx

250

02

BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - Tipo MARIA, acondicionado em pacotes
de 400g e secundariamente em caixas com 20 pacotes. Apresentação de
composição nutricional.

Cx

250

03

BISCOITO INTEGRAL - Tipo Lanchinho, acondicionado em embalagens com
156 gramas contendo 6 sub-embalagens de 26g cada. Apresentação de Unidade
composição nutricional.

ITEM

PRODUTO

UND

10

QUANT.

01

Abacaxi in natura

Kg

400

02

Banana in natura

Kg

1.500

03

Laranja in natura

Unidade

2.400

04

Maçã in natura

Unidade

5.000

05

Mamão in natura

ITEM

Kg
PRODUTO

UND

400
QUANT.

01

Alho in natura

Kg

300

02

Batatinha in natura

Kg

200

03

Cebola in natura

Kg

200

04

Cenoura in natura

Kg

200

05

Coentro in natura

Kg

200

06

Pimentão in natura

Kg

200

07

Tomate in natura

Kg

08

Ovo de galinha in natura

Unid

3. CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO
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3.1 O valor total estimado da contratação será de 376.353,20 (trezentos e setenta e seis mil,
trezentos e cinquenta e três reais e vinte centavos), distribuídos em 8 lotes.
4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da Prefeitura de Solidão - PE, para o exercício de 2018, na
classificação abaixo:
Órgão: 02.501 – Secretaria de Educação
Programa: 3390.00 – Aplicações Diretas
Projeto Atividade: 2012 – Distribuição de Merenda Escolar P/Aluno da Rede de Ensino
Natureza da Despesa: 3390-30 – Material de Consumo
4.2 No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correrão à conta dos recursos próprios para
atender às despesas da mesma natureza
5.1 DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO:
5.2

Os produtos serão recebidos da seguinte forma:
a)
Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da
conformidade do material com as descrições constantes do edital e da proposta da
empresa, referente à marca, modelo e especificações técnicas.
b)
c)
Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade, no prazo máximo
de 30 (trinta) dias contados do recebimento provisório.
5.1.1 Nos casos dos materiais serem entregues em desconformidade com as
condições, especificações e legislação respectivas, a Contratada será notificada para
realizar as correções e entregar novamente o objeto licitado em até 03 (três) dias, às
suas expensas, renovando-se, dessa forma, o prazo para nova análise da Contratante.
5.1.2
O objeto deste contrato deverá ser entregue, no prazo de 05 dias úteis contados
da expedição da ordem de fornecimento, no seguinte endereço: Rua Luiz Carolino de
Siqueira, 184, Centro – Solidão/PE – CEP: 56795-000, no horário de 09:00 a 12:00, não
sendo aceita nenhuma entrega fora do horário estabelecido.

3.1.3. Caso haja algum feriado local ou nacional, o fornecedor deverá realizar a entrega no
primeiro dia útil subsequente.
6.1

DO PAGAMENTO
6.2
O empenhamento somente será efetuado, e consequentemente paga a despesa,
na forma prevista neste instrumento convocatório;
6.3
A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
6.4
Todas as despesas de frete/embalagem deverão estar inclusas no preço
preposto, e em hipótese alguma poderão ser destacadas quando da emissão da nota
fiscal/fatura.
6.5
A Nota Fiscal e Fatura correspondente devem ser apresentadas no setor
Finanças, onde deverá ser atestada pelo servidor responsável, comprovando o efetivo

Rua Luiz Carolino de Siqueira, 184, Centro – Solidão/PE – CEP: 56795-000.
Tele Fax: (87) 3830 - 1117 PABX (87) 3830 - 1140
E–mail: prefeituradesolidao@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ 10.348.050/0001-18

fornecimento contratado, juntamente com as certidões relativas à contratada. O prazo
de pagamento de 30 dias será contado a partir do recebimento do atesto na Nota
fiscal/fatura.
6.6
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e
exclusiva do CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualização financeira,
devida entre a data limite para pagamento e a correspondente ao efetivo adimplemento
da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios
N - Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP
= Valor da parcela a ser paga.
I
= Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I = (6/100)
I = 0,0001644
366
365
TX = Percentual da taxa anual = 6%
6.5.1 A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na Nota Fiscal/Fatura do
mês seguinte ao da ocorrência.
6.6. A nota fiscal/fatura deverá ser acompanhada das seguintes certidões:
a)
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União expedida pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil, ou Certidão
Positiva com efeito de Negativa;
b)
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual de Pernambuco,
comprovada mediante o fornecimento de Certidão de Quitação de Tributos
Administrados pela Secretaria da Fazenda;
c)
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante;
d)
Prova de Regularidade de recolhimento de fundo de Garantia por tempo de
Serviço – FGTS, comprovada através de apresentação do certificado fornecido pela
Caixa Econômica Federal;
e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT. Em cumprimento à Lei nº
12.440/2011 á Resolução Administrativa TST nº 1470/2011.
7.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA

7.1 O contrato terá vigência pelo prazo máximo de 12 meses, a partir da data da assinatura até
__/__/___, em observância aos créditos orçamentários.
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. Atender com presteza a solicitação do Gestor/Fiscal do Contrato;
8.2.
Estar em condições de fornecer o objeto a partir da data de recebimento da
ordem de fornecimento, cumprindo as disposições legais e editalícias atinentes;
8.3
Fornecer o material em conformidade com as especificações e condições
exigidas, devendo estar já inclusos nos valores propostos todos os custos do produto,
tributos, fretes e demais encargos pertinentes à formação do preço;
8.4
Substituir o material que esteja em desconformidade com o solicitado, ou que
apresente características inferiores às descritas neste Termo de Referência.
8.5
Fornecer, quando solicitada pela contratante, amostra do material a ser
fornecido em meio físico ou através de folder/catálogo.
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8.6
Responder por todo e qualquer dano culposo/doloso que causar à
ADMINISTRAÇÃO pública ou a terceiros, praticados por seus prepostos, empregados
ou mandatários, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização do
Contratante;
8.7
Manter durante a execução da contratação as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
8.8
Emitir fatura de acordo com a entrega dos materiais.

9

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 Aprovar o material, desde que atendidas às especificações previstas neste Termo de
Referência;
9.2 Ordenar a substituição dos materiais, quando estiver fora das especificações estabelecidas
neste Termo de Referência;
9.3 Disponibilizar todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA com relação ao objeto;
9.4 Adotar as providências necessárias ao satisfatório cumprimento do contrato;
9.5 Fiscalizar o cumprimento das cláusulas e condições acordadas, registrando as deficiências
porventura existentes, devendo comunicá-las, por escrito, à CONTRATADA para correção
das irregularidades apontadas;
9.6 Efetuar o cotejo entre a fatura apresentada, a solicitação do fornecimento e os demais
documentos.
9.7
Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo estipulado.
9.8
Designar Fiscal/Gestor para acompanhar o fornecimento dos materiais, devendo este
fazer as solicitações de entrega e registros de todas as ocorrências, determinando o que
for necessário à regularização dos defeitos observados;
10. DAS PENALIDADES
10.1
Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002 e artigo 14º do Decreto
Municipal 002/2010, quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documento exigido para o certame,
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a
Administração Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação
das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais;
10.2

A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos:
a)
pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 0,25% (zero
vírgula vinte e cinco por cento) a de 1% (um por cento) do valor global do fornecimento,
por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento);
b)
pela recusa no fornecimento, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento
do prazo estipulado: 1% (um por cento) a 10% (dez por cento) do valor global contratado;
c)
pela demora em refazer o fornecimento ou corrigir falhas, a contar no
fornecimento ou em substituir o material, do segundo dia da data da notificação da
rejeição: 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) a 1% (um por cento), do valor global
contratado, ou do valor contratual remanescente ainda não cumprido, por dia decorrido;
d)
pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no fornecimento,
entendendo-se como recusa não efetivado nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da
rejeição: 2,5% (dois vírgula cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor global
contratado, ou do valor contratual remanescente ainda não cumprido;
e)
pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93,
10.520/2002, 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), Decreto Municipal
002/2010 ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 0,25%
(zero vírgula vinte e cinco por cento) a 1% ( um por cento) do valor global do contrato,
ou do valor contratual remanescente ainda não cumprido, para cada evento.
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10.3
Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que
prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhes franqueada
vista do processo.
10.4
O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao
contratado, se a garantia contratual eventualmente exigida não for prestada sob a forma
de caução em dinheiro.
10.5
Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o contratado
obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados do
recebimento da comunicação oficial.
10.6
Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo
contratado ao contratante, este encaminhará a multa para cobrança judicial.
10.7. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento
da multa, esta deve ser complementada pelo contratado no prazo de até 10 (dez) dias
úteis, a contar da solicitação do contratante.
10.8. A Administração poderá, em situações excepcionais devidamente motivadas,
efetuar a retenção cautelar do valor da multa antes da conclusão do procedimento
administrativo.
10.9 O recolhimento da (s) multa (s) não eximirá a contratada da responsabilidade por
perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

____________________________________
Maria Aparecida Ramos Lima
Secretária Municipal de Educação
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PROCESSO Nº. 007/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018
ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº _____ PARA AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
DESTINADOS
A
MERENDA ESCOLAR, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA DE SOLIDÃO - PE, E, DO OUTRO
LADO,
A
EMPRESA
___________________________________________,
EM
DECORRENCIA
DA
REALIZAÇÃO DE
LICITAÇÃO
NA
MODALIDADE
PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 003/2018, PROCESSO Nº 007/2018.
Por este instrumento de Contrato, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO – PE,
inscrita no CNPJ sob o nº 10.348.050/0001-18, com sede na Rua Luiz Carolino de Siqueira,
184, Centro, Solidão – PE, CEP: 56.795-000, nesta cidade, neste ato Representada pelo Prefeito,
Sr. Djalma Alves de Souza casado, portadora do RG nº 5.093.724-SDS/PE, devidamente inscrito
no CPF sob o nº 285.935.884-68, residente e domiciliada na Rua Nova F, (Compesa 00800),
centro, Solidão – PE, CEP: 56.795-000, no uso das atribuições e as normas gerais de que trata
a Lei Federal nº 8.666 de 21.06.1993, e demais normas atinentes à matéria, daqui por diante
designada simplesmente CONTRATANTE e do outro lado a empresa _____________________,
inscrita no CNPJ sob o nº ____________________, estabelecida na Rua ________________,
representada neste ato pelo Sr. ____________________________ (qualificar), doravante
designada simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e acordado, e celebram o presente
CONTRATO mediante as seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e
estabelecem, tudo de acordo com o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018, PROCESSO Nº
007/2018, devidamente homologado pela autoridade superior, em ___/___/___.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar para atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Educação.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOCUMENTAÇÃO
São partes integrantes deste Contrato, para todos os fins de direito, o processo relativo ao
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018, PROCESSO Nº 007/2018 e todos os seus anexos.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
O contrato terá vigência pelo prazo máximo de 12 meses, a partir da data da assinatura até
__/___/___, em observância aos créditos orçamentários
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO

LOTE 1 - Cereais e Grãos
ITEM

PRODUTO

UND

QUANT.

P. UNIT.

Rua Luiz Carolino de Siqueira, 184, Centro – Solidão/PE – CEP: 56795-000.
Tele Fax: (87) 3830 - 1117 PABX (87) 3830 - 1140
E–mail: prefeituradesolidao@hotmail.com

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ 10.348.050/0001-18

01

AÇÚCAR - Obtido da cana de açúcar, tipo cristal, com
aspecto de cor clara, cheiro e sabor doce, com teor de
sacarose mínimo de 99,3%pp, admitindo umidade
máxima de 0,3%ppm, sem fermentação, isento de
sujidade, parasitas, materiais terrosos, animais ou
vegetais e acondicionado em saco plástico atóxico com
1 kg e secundariamente em fardos com 30 kg.

Fardo

80

02

ARROZ PARBOLIZADO - Tipo 01 Longo, constituído de
grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15%,
isento de sujidades e materiais estranhos,
acondicionado em pacote de 1 kg e secundariamente
em fardos com 30 kg.

Fardo

120

03

ARROZ AGULHINHA - Tipo 01 longo, polido,
constituído de grãos inteiros, com teor de umidade
máxima 15%, isento de sujidades e materiais estranhos,
acondicionado em embalagem apropriada de 1 kg e
secundariamente em fardos com 30 kg. Apresentação
de composição nutricional..

Fardo

120

04

CAFÉ ESPECIAL - Tipo moído, torrado, extra,
embalagem com 250 g
aluminizada interna e
externamente, embalado a vácuo – contendo o selo
ABIC. Apresentação de composição nutricional.

Pct

50

05

FARINHA DE MANDIOCA - Torrada, seca, fina, tipo 01,
branca, isenta de sujidades, acondicionada em saco
plástico, transparente contendo 1 kg. composição
nutricional

Kg

50

06

FEIJÃO CARIOCA - Tipo 01, novo, constituído de grãos
inteiros e sadios, com a umidade permitida em lei, isento
de material terroso, sujidades e misturas de outras
espécies, acondicionada em saco plástico, transparente
contendo 1 kg e secundariamente em fardos com 30 kg.

Fardo

80

07

FUBÁ DE MILHO - Tipo flocos, com aspecto e sabor
próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas,
embalado em pacote com 500 gramas, acondicionado
em embalagem própria e secundariamente em fardos
com 15 kg. Apresentação de composição nutricional.

Fardo

200

08

MACARRÃO ESPAGUETE – Tipo 1, em embalagem de
500g e embalagem secundaria fardos com 20 pacotes.
Apresentação de composição nutricional.

Fardo

250

09

MACARRÃO PARAFUSO – Tipo 1, em embalagem de
500ge embalagem secundaria fardos com 20 pacotes.
Apresentação de composição nutricional.

Fardo

100

10

PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA - Obtida por
processamento tecnológico adequado, a partir de
farinha de soja desengordurada, proteína isolada de
soja e proteína concentrada de soja. Sabor carne e
frango, acondicionada em embalagem original de 400 g.
Apresentação de composição nutricional.

Pct

1200

11

XERÉM – Com embalagem de 500g e embalagem
secundária fardos com 20 pacotes. Apresentação de
composição nutricional.

Fardo

200
VALOR TOTAL
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LOTE 2 - Industrializados
ITEM

01

02

PRODUTO
ACHOCOLATADO EM PÓ - Obtido pela mistura de
cacau em pó solúvel, leite em pó, vitaminado, com
extrato de malte, açúcar, sal, cacau, constituído de em
pó fino e homogêneo, isento de sujidades e materiais
estranhos, admitindo teor de umidade máxima de 3%
em peso, acondicionado em pacotes de 200 g.
Apresentação de composição nutricional.
ADOÇANTE líquido – à base de steviosídeo e
aspartame /embalagem com 150 ml. Apresentação de
composição nutricional.

UND

Pct

QUANT.

10

03

EXTRATO DE TOMATE - Simples, concentrado,a base
de tomate, açúcar (máximo de 1%) / sal (máximo de 5%
de cloreto de sódio),isento de fermentações. Não deve
indicar processamento defeituoso. Produto resultante
da concentração da polpa de tomate por processo
tecnológico,
preparado
com
frutos
maduros
selecionados, sem pele, sem sementes, acondicionado
em caixa de papelão ou sache de 200g. Apresentação
de composição nutricional.

UND

500

04

MARGARINA VEGETAL - COM SAL, composto de 80%
de gordura e leite (lipídeos), podendo conter vitamina e
outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro
e sabor próprios, acondicionado em embalagem
lacrada, embalado em pote individual de 250g.
Apresentação de composição nutricional.

UND

200

05

ÓLEO COMESTÍVEL, DE SOJA - Obtido da soja, sem
colesterol e sem aditivo, isenta de ranço e substâncias
estranhas, acondicionado em lata de 900 ml.
Apresentação de composição nutricional.

Lata

600

Caixa

100

UND

100

06

07

TOTAL

1.200

UND

SARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL - Produto
elaborado com sardinhas íntegras, descabeçadas,
descamadas, evisceradas e livres de nadadeiras,
conservado em óleo comestível. Acondicionada em lata
com 125g embalagem original e secundariamente
embalada em caixas com 54 unidades. Apresentação
de composição nutricional.
VINAGRE DE ÁLCOOL - Produto natural, fermentado
acético de vinho branco. Embalagem de 250 ml
Apresentação de composição nutricional.

P. UNIT.

VALOR TOTAL

LOTE 3 - Condimentos
ITEM

PRODUTO

UND

01

CALDO CULINÁRIO – Sabor GALINHA, cartela com 24
unidades. Apresentação de composição nutricional.

QUANT.

Cartela

150

02

COLORIFICO EM PÓ - Fino, homogêneo, obtido de
frutos maduros de vegetais genuínos, dessecados e
moídos, de coloração vermelho intenso, com aspecto,
cor, cheiro e sabor próprios, isento de materiais
estranhos a sua espécie, acondicionado em saco
plástico,
transparente,
atóxico,
resistente
e
hermeticamente vedado, embalado em saco reforçado
de 100g e sub-embalado em fardos com 10 pacotes.
Apresentação de composição nutricional.

Fardo

200

P. UNIT.
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03

COMINHO – EM PÓ –Fino com aspecto, cor, cheiro e
sabor próprios, isento de materiais estranhos a sua
espécie, acondicionado em saco plástico, transparente,
atóxico, resistente e hermeticamente vedado, embalado
em saco reforçado de 100g e sub-embalado em fardos
com 10 pacotes. Apresentação de composição
nutricional.Apresentação de composição nutricional.

Fardo

100

04

SAL REFINADO - Iodado, com no mínimo 96,95% de
cloreto de sódio e sais de iodo, acondicionado em saco
de polietileno com 1 kg e embalagem secundária de 30
kg.

Fardo

100
VALOR TOTAL

LOTE 4 - CARNES (PERÉCÍVEIS)
ITEM

PRODUTO

UND

01

CARNE BOVINA - Tipo ACÉM, MOIDA resfriada e no
máximo 10% de sebo e gordura com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios, embalada em saco
transparente, atóxico. Inspecionada pelo SIF.

Kg

3.000

Kg

1.000

Kg

2.000

Kg

4.000

Kg

2.000

kg

6.000

02

03

04

05

06

CARNE BOVINA - Tipo MÚSCULO, peça inteira,
resfriada com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios,
embalada em saco transparente, atóxico. Inspecionada
pelo SIF.
CARNE BOVINA SALGADA - Produto preparado com
carne bovina, tipo CHARQUE ponta de agulha 1,
qualidade, dessecada, de consistência firme com cor,
cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e
materiais estranhos, acondicionado em embalagem
própria. Embalado a vácuo. Apresentação de
composição nutricional.
COXA E SOBRECOXA - Congelado, isento de
queimaduras por congelamento, com aspecto cor e
cheiro próprio, coloração normal e uniforme, sem
manchas, pele completa ausência de penas e penugem,
perfurações,
coágulos,
ossos
quebrados,
acondicionado em saco plástico atóxico. Inspecionado
pelo SIF.
FRANGO SEMI-PROCESSADO – Não temperado Inteiro, congelado, isento de queimaduras por
congelamento, com aspecto cor e cheiro próprio,
coloração normal e uniforme, sem manchas, pele
completa ausência de penas e penugem, perfurações,
coágulos, ossos quebrados, acondicionado em saco
plástico atóxico, peso em média 2 kg por embalagem.
Inspecionado pelo SIF. Apresentação de composição
nutricional.
PEITO DE FRANGO - Congelado, isento de
queimaduras por congelamento, com aspecto cor e
cheiro próprio, coloração normal e uniforme, sem
manchas, pele completa ausência de penas e penugem,
perfurações,
coágulos,
ossos
quebrados,
acondicionado em saco plástico atóxico, peso em média
2 kg por embalagem. Inspecionado pelo SIF.

QUANT.

P. UNIT.

TOTAL

VALOR TOTAL

LOTE 5 - PRODUTOS LÁCTEOS
ITEM

PRODUTO

UND

QUANT.

P. UNIT.
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01

02

03
04

IOGURTE – leite fermentado / sabor de morango.
Embalagem de 1 litro. Apresentação de composição
nutricional.
LEITE EM PÓ - INTEGRAL, com teor de matéria gorda,
embalagem aluminizada, composição nutricional: 26%
no mínimo de gordura e proteína, envasado em
recipientes herméticos em saco aluminizado com 200g
em embalagem secundária de 10 kg. Apresentação de
composição nutricional.
LEITE EM PÓ - DESNATADO, envasado em recipientes
herméticos em saco aluminizado com 200g.
Apresentação de composição nutricional.
LEITE EM PÓ DE SOJA sem lactose, embalagem de
lata com 300 g

Litro

2.000

Fardo

150

Pacote

20

Lata

10
VALOR TOTAL

LOTE 6 - BISCOITOS
ITEM

PRODUTO

UND

QUANT.

01

BISCOITO COM SAL - Tipo CREAM CRACKER,
acondicionado em pacotes de 400g e secundariamente
em caixas com 20 pacotes. Apresentação de
composição nutricional.

Cx

250

02

BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - Tipo MARIA,
acondicionado em pacotes de 400g e secundariamente
em caixas com 20 pacotes. Apresentação de
composição nutricional.

Cx

250

03

BISCOITO INTEGRAL - Tipo Lanchinho, acondicionado
em embalagens com 156 gramas contendo 6 subUnidade
embalagens de 26g cada. Apresentação de composição
nutricional.

P. UNIT.

TOTAL

10
VALOR TOTAL

LOTE 7 - FRUTAS
ITEM

PRODUTO

UND

QUANT.

01

Abacaxi in natura

Kg

400

02

Banana in natura

Kg

1.500

03

Laranja in natura

Unidade

2.400

04

Maçã in natura

Unidade

5.000

05

Mamão in natura

Kg

P. UNIT.

TOTAL

400
VALOR TOTAL

LOTE 8 - HORTIGRANJEIROS
ITEM

PRODUTO

UND

QUANT.

01

Alho in natura

Kg

300

02

Batatinha in natura

Kg

200

03

Cebola in natura

Kg

200

04

Cenoura in natura

Kg

200

05

Coentro in natura

Kg

200

P. UNIT.
R$
19,10
R$
4,55
R$
4,80
R$
3,95
R$
20,50

Rua Luiz Carolino de Siqueira, 184, Centro – Solidão/PE – CEP: 56795-000.
Tele Fax: (87) 3830 - 1117 PABX (87) 3830 - 1140
E–mail: prefeituradesolidao@hotmail.com

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ 10.348.050/0001-18

06

Pimentão in natura

Kg

07

Tomate in natura

Kg

08

Ovo de galinha in natura

Unid

R$
5,25
R$
200
4,10
R$
2.400
0,34
VALOR TOTAL
200

Total Global dos
Lotes

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
5.1
O empenhamento somente será efetuado, e conseqüentemente paga a despesa, na
forma prevista neste instrumento convocatório,
5.2
A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
5.3
Todas as despesas de frete/embalagem deverão estar inclusas no preço preposto, e em
hipótese alguma poderão ser destacadas quando da emissão da nota fiscal/fatura.
5.4
A Nota Fiscal e Fatura correspondente devem ser apresentadas no setor de Finanças,
onde deverá ser atestada pelo servidor responsável, comprovando o efetivo fornecimento
contratado, juntamente com as certidões relativas à contratada. O prazo de pagamento de 30
dias será contado a partir do recebimento do atesto na Nota fiscal/fatura.
5.5
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e exclusiva
do CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualização financeira, devida entre a
data limite para pagamento e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será
calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios
N - Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP
= Valor da parcela a ser paga.
I
=
Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I = (6/100)
I
= 0,0001644
367
365
TX = Percentual da taxa anual
=
6%
5.5.1 A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na Nota Fiscal/Fatura do
mês seguinte ao da ocorrência.
5.6

A nota fiscal/fatura deverá ser acompanhada das seguintes certidões:

c)

a)
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União expedida pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil, ou Certidão
Positiva com efeito de Negativa;
b)
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual de Pernambuco,
comprovada mediante o fornecimento de Certidão de Quitação de Tributos
Administrados pela Secretaria da Fazenda;
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;

Rua Luiz Carolino de Siqueira, 184, Centro – Solidão/PE – CEP: 56795-000.
Tele Fax: (87) 3830 - 1117 PABX (87) 3830 - 1140
E–mail: prefeituradesolidao@hotmail.com

R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ 10.348.050/0001-18

d)
Prova de Regularidade de recolhimento de fundo de Garantia por tempo de
Serviço – FGTS, comprovada através de apresentação do certificado fornecido pela
Caixa Econômica Federal;
e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT. Em cumprimento à Lei nº
12.440/2011 á Resolução Administrativa TST nº 1470/2011.
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE
De acordo com o art. 5º da Lei 12.525/03, alterado pela lei 12.932/05, o valor do contrato será
reajustado com periodicidade anual, contada a partir da data limite para apresentação da
proposta (ou do orçamento a que essa se referir), pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, fornecido pelo IBGE.
CLÁUSULA SÉTIMA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
7.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da Prefeitura de Solidão - PE, para o exercício de 2018, na
classificação abaixo:
Órgão: 02.501 – Secretaria de Educação
Programa: 3390.00 – Aplicações Diretas
Projeto Atividade: 2012 – Distribuição de Merenda Escolar P/Aluno da Rede de Ensino
Natureza da Despesa: 3390-30 – Material de Consumo
7.2 No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correrão à conta dos recursos próprios para
atender às despesas da mesma natureza.
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1.
Atender com presteza a solicitação do Gestor/Fiscal do Contrato;
8.2.
Estar em condições de fornecer o objeto a partir da data de recebimento da
ordem de fornecimento, cumprindo as disposições legais e editalícias atinentes;
8.3
Fornecer os produtos em conformidade com as especificações e condições
exigidas, devendo estar já inclusos nos valores propostos todos os custos do produto,
tributos, fretes e demais encargos pertinentes à formação do preço;
8.4
Substituir os produtos que esteja em desconformidade com o solicitado, ou que
apresente características inferiores às descritas neste Termo de Referência.
8.5
Fornecer, quando solicitada pela contratante, amostra do produto a ser fornecido
em meio físico ou através de folder/catálogo.
8.6
Responder por todo e qualquer dano culposo/doloso que causar à
ADMINISTRAÇÃO pública ou a terceiros, praticados por seus prepostos, empregados
ou mandatários, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização do
Contratante;
8.7
Manter durante a execução da contratação as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
8.8
Emitir fatura de acordo com a entrega dos materiais.
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1
Designar Fiscal/Gestor para acompanhar o fornecimento dos produtos, devendo
este fazer as solicitações de entrega e registros de todas as ocorrências, determinando
o que for necessário à regularização dos defeitos observados;
9.2
Aprovar os produtos, desde que atendidas às especificações previstas neste
Termo de Referência;
9.3
Ordenar a substituição dos materiais, quando estiver fora das especificações
estabelecidas neste Termo de Referência;
9.4
Disponibilizar todas as informações e esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA com relação ao objeto;
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9.5
Adotar as providências necessárias ao satisfatório cumprimento do contrato;
9.6
Fiscalizar o cumprimento das cláusulas e condições acordadas, registrando as
deficiências porventura existentes, devendo comunicá-las, por escrito, à CONTRATADA
para correção das irregularidades apontadas;
9.7
Efetuar o cotejo entre a fatura apresentada, a solicitação do fornecimento e os
demais documentos.
9.8
Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo estipulado.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
10.1
Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, quem convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documento exigido para o certame, ou apresentar documentação falsa,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Estadual, pelo prazo de
até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação das multas previstas no edital e no
contrato e das demais cominações legais;
10.2

A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos:

a)
pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 0,25% (zero
vírgula vinte e cinco por cento) a de 1% (um por cento) do valor global do fornecimento,
por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento);
b)
pela recusa no fornecimento, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento
do prazo estipulado: 1% (um por cento) a 10% (dez por cento) do valor global contratado;
c)
pela demora em refazer o fornecimento ou corrigir falhas, a contar no
fornecimento ou em substituir o material, do segundo dia da data da notificação da
rejeição: 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) a 1% (um por cento), do valor global
contratado, ou do valor contratual remanescente ainda não cumprido, por dia decorrido;
d)
pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no fornecimento,
entendendo-se como recusa não efetivado nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da
rejeição: 2,5% (dois vírgula cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor global
contratado, ou do valor contratual remanescente ainda não cumprido;
e)
pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93,
10.520/2002 e 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), Decreto Municipal
002/2010 ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 0,25%
(zero vírgula vinte e cinco por cento) a 1% ( um por cento) do valor global do contrato,
ou do valor contratual remanescente ainda não cumprido, para cada evento.
10.3
Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que
prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhes franqueada
vista do processo.
10.4
O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao
contratado, se a garantia contratual eventualmente exigida não for prestada sob a forma
de caução em dinheiro.
10.5. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o contratado
obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados do
recebimento da comunicação oficial.
10.6. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo
contratado ao contratante, este encaminhará a multa para cobrança judicial.
10.7. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento
da multa, esta deve ser complementada pelo contratado no prazo de até 10 (dez) dias
úteis, a contar da solicitação do contratante.
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10.8. A Administração poderá, em situações excepcionais devidamente motivadas, efetuar a
retenção cautelar do valor da multa antes da conclusão do procedimento administrativo.
10.9 O recolhimento da (s) multa (s) não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e
danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
11.1. As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais
casos, são aquelas previstas nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666, de 1993.
11.2. A rescisão deverá ser motivada e sempre precedida de procedimento
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
11.3. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:
a) Descrição dos objetos já entregues e ainda pendentes;
b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c) Indenizações e multas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REGISTRO
Este instrumento contratual, após obedecer às formalidades legais, deverá ser registrado no
Livro de Registro de Contratos da Entidade.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO
Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na Imprensa
Oficial.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
Com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, as partes elegem o foro da Cidade
do Tabira, para dirimir as questões oriundas do presente Contrato.
E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o
presente instrumento contratual em 04 (quatro) vias, de igual teor e forma, o qual depois de lido
e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes, na presença de 02 (duas)
testemunhas.
Solidão/PE, de

de 2018.

______________________________
CONTRATANTE
_____________________________
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1._____________________________2.___________________________
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PROCESSO Nº. 007/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME, EPP ou MEI

À
Prefeitura Municipal de Solidão
Pregoeiro Mayco Pablo Santos Araújo

PROCESSO Nº. 007/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018
A empresa _____________________________________________________________ inscrita
no CNPJ sob o n° _______________, domiciliada na Rua _____________________________,
DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123 de
14.12.2006, que:
a) se enquadra como MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
b) a receita bruta anual não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME) e II (EPP) do art. 3º e
no §1º (MEI) do art. 18-A da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006;
c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º e §4º do art. 18-A da mesma lei,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Solidão - PE,

de

de 2018.

__________________________________
Assinatura, nome e número de identidade do declarante
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PROCESSO Nº. 007/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa _____________________, inscrita no CNPJ sob o n ________, por intermédio do
seu representante legal, Sr(a) ____________, portador(a) da carteira de identidade n________,
expedida pelo ____________, DECLARA para os devidos fins, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação exigidos no edital do certame licitatório, PROCESSO Nº 007/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018.
Local e data.

Nome e assinatura do representante legal.
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PROCESSO Nº. 007/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o n ______________, por
intermédio do seu representante legal, Sr. (a) ________________, portador(a) da carteira de
identidade nº ______________, expedida pelo(a) ____________, DECLARA, para atender ao
disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, 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: SIM ( ); NÃO ( )

Local e data.
Nome e assinatura do representante legal.
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PROCESSO Nº. 007/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018
ANEXO VI
MODELO DE PROPOSTA
(em papel timbrado do licitante)

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Educação.
Lote:
ITEM

OBJETO

MODELO/MARCA

QTD

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR TOTAL
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VALOR
TOTAL
(R$)

