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ESTÂDO DE SERGIPE
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE TÍABAIANA

FUNDO AAUNICIPÂL DE ÁSSISTÊNCIA SOCIÂL

EDITAL
PREGÁO PRESENCIAL N' OO4/2020.

r. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
o Fundo Municipal de Assistência social de Itabaiana,rsE - FMAS, inscrita no cNpJ - MF sob o no
14.7 45.4801000l -24, através de sua Secretaria e por intermédio de sua Pregoeira e sua Equipe de Apoio, nomeados
pela PoÍâria n" 104' de 13 de Janeiro de 2020, toma público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar
licitação do tipo MENoR PREÇo, sob a modalidade PREGÃo PR-ESENCIAL N. 004/2020, objetivando a
contÍatação de empresa especializada visando o fomecimento parcelado de 6.000 (seis mil) cestas
biisicas composta por 17 (dezessete) itens, atendendo orientação da Lei Federal t.742 de 07 de
Dezembro de 1993 - LOAS e art. l', III da Lei Municipal no 1.163 de 07 de Junho de 2005, Lei
Federal n' 13.979l2020,conforme especificações técnicas constantes do Anexo I deste Edital.
DATA DE ABERTURA E DISPUTA DE LAICES: 0710512020 (Sete de Maio de Dois Mil e Vinte).
HoRÁRIo: 08:00 h (oito) horas.
LOCAL DA SESSÃO pÚSLICA: Rua Francisco Santos, n" 160,2. ardar,Centro - Itabâiana./SE.

1.1. A licitação será regida na forma da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 13.97912020 e,
subsidiariamente, pela Lei no 8.666, de 21 de juúo de 1993, obedecendo integralmente o
regulamento aprovado pelo Decreto Municipal no 04, de 02 de janeiro de 2006, Decreto Municipal
n' 10512016, e, ainda, pela Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, observadas as
alteragões posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.

1.1.1. A pÍesente licitagão destina-se a ação referente aos efeitos causados pela pandemia decorrente
do vírus Covid-I9 e portanto será utilizado o procedimento especial previsto na Lei no 13.979,
mormente no que pertine a prazos.

1.2. Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes anexos:
ANEXO I. TERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO rI - MODELO DE PROCURAÇÃO;
ANEXO rrr- MODELO DE DECLARAÇÃO nrqurstros DE HABTLTTAÇÃO;v ANExo rv- MoDELo DE DECLARAÇÃo os iaros rMpEDrrrvos;
ANEXO V- MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES
ANEXO Vr- MODELO DE DECLARAÇÃO Or, COtrorÇÃo DE ME ou Epp
ANEXO VII _MODELO DE MINUTA DE CONTRATO

2. DO OBJETO
2.1. A presente licitagão tem como objeto a contratação de empresa especializada visando o
fomecimento parcelado de 6.000 (seis mil) cestas biásicas composta poi 17 (dezêssete) itens, atendendo
orientação da Lei Federal 8.742 de 07 de Dezembro de 1993 - LOAS e art. 1., III da Lei Municipal no
1.163 de 07 de Juúo de 2005, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I deste Ediial;

3. DOTAÇÁO ORÇAMENTÁRrA
As despesas oriundas do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentririos
consignados no Orçamento do Fundo Municipal de assistência Social de Itabaiana/SE, com dotagão
suficiente, obedecendo as classifi cações abaixo:

o 04 - Secretaria do Desenvolvimento Social
o 02 - FMAS - Fundo Municipal De Assistência Social
o 08.244.0006.2.1 l8 - Beneficios Eventuais
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5.1. A Licitante deverá apresentar-se para credenciaÍnento, junto a pregoeir4 por intermédio de
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame,
veúa a responder pela empresa licitante, devendo, aind4 no ato de entÍega dos envelopes, identificar-
se, exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente;
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',i'1,Til'-f'#Hlt!,3"r[â'Tlàti^.o 3390.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
c 3390.32.04 - Gêneros alimentícios
o Fonte l 001.
. Fonte 1.390

4. CONDIÇÕES PÁRA PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive
quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, e que detenham atividade compatível e
pertinente com o seu objeto;

4.2. A licitante que encamiúar os envelopes PROPOSTA e TIABILITAÇÃO, e possuam a
prerrogativa de Microempresas - ME's e Empresas de Pequeno Porte - EPP's devem enviar também a
comprovação de ME e EPP mediante CeÉidão SimpliÍicada expedida pela Junta Comercial do seu
domicílio, atestando a atual situação da empresa, conforme Instrução Normativa DREI 3612017, ou
Declaração, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como
mtcÍoempresa ou empresa de pequeno porte, micro empreendedor individual, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido nos . 42 ao art. 49 daLei Complementar no 123 , de 2006,deaÍt
acordo com o § lo do art. 13 do Decreto Federal no 8.538/2015, como também a declaração dos
requisitos de habilitação conforme anexo III

4.2.1. A licitante que apresentar somente a declaração, terá a mesma submetida à análise e
diligenciamento a fim de verificar a veracidade da informação apresentad4 em conformidade com o
estabelecido no § 2" do art. 13 do Decreto Federal no 8.53812015, conforme anexo \II

4.3. Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processo
licitatório, os interessados que se enquadrem em um4 ou mais, das situações a segúr:

a) empresas em estado de falência" de concurso de credores, dissolução ou liquidagão;

b) consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

c) empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Adminisüação Pública,
direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, bem como as que estejam punidas, com
suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração pública;

d) servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão pÍomotor da licitagão, bem assim
empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.

4'4' A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições deste
Edital;

s. Do CREDENCTAMENTO E REPRESENTAÇÂO
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',i'tr5flI'-HlllTE''êhh'c'lâ'Tlât".5.2. O credenciamento é condição obrigatória para a participação das Licitantes neste Pregão, ou seja,
ofertar propostas (lances), bem com pÍaticar todos os demais atos inerentes a este certaÍne, inclusive
ÍecuÍsos;

5.3. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento
particular, podendo utilizar como modelo o estabelecido no Ânexo II deste Edital, neste último caso
acompanhado de cópia do contÍato social vigente da empresa que representa, com poderes para
formular ofertas e lances de preços, ofetecer recuÍsos e desistir deles e praticar todos os demais atos
pertinentes ao ceÍame, em nome do proponente, procuração ou carta de credenciamento firmada pelo
Íepresentante legal da empresa, nos termos de seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social,
documento esse a ser apÍesentado, visando à comprovação da condição do titular, para delegar poderes
ao repÍesentante a ser credenciado. É imprescindível que estej am expressos os poderes deligados,
inclusive os de firmar declarações, desistir ou apÍesentar razões de recuÍso e praticaÍ todos os demais
atos pertinentes ao certame e, no caso de ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa
pÍoponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

5.4. As Licitantes deverão apresentar declaração dando ciência de que cumprem plenamente os
requisitos de habilitação, podendo utilizar como modelo o estabelecido no Anexo III, deste Edital,
como condição para a participação nesta licitação, conforme disposto no inciso VII do art. 4' da Lei no
10.52012002 e inciso VI do art.7o do Decreto Municipal n" 04/2006. A referida declaração deverá ser
apresentada juntaÍnente com a documentação de credenciamento, fora dos envelopes que contêm os
documentos de habilitação e proposta; a Proponente que não trouxer a referida Declaração não terá sua
proposta por escrito invalidada e poderá fazê-lo de imediato, no ato da sessão, desde que devidamente
representada.

5.5. A Proponente que não trouxer o documento referente ao credenciarnento, não terá sua propostâ
por escrito invalidad4 mas não poderá participar das fases de lances nem impetrar rectúsos. Pode até
ser declarada vencedora, desde que neúum lance verbal supeÍe, em menor preço, a sua pÍoposta por
escrito, ou que as demais proponentes venham a ser desclassificadas, sucessivamente, na habilitação;

5.6. Não será admitida a participação de um mesmo Íepresentante legal e/ou pÍocurador para mais de
uma Licitante; todaviq seÍá admitido o credenciamento de até 02 (dois) representantes legais e/ou
procuradores para a mesma Licitante;

5.7. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatiária, após o
credenciamento e início da fase de lances, a não ser como assistente ao ato público;

5.8. As Microempresas - ME's e Empresas de Pequeno Porte - EPP's que fizerem uso da prerrogativa
estabelecida pela Lei complementar no 123, de 14 de dezembro d,e 2006, nos arts. 42 e 43, deveráo
apresentar comprovação da respectiva condição de ME ou EPP mediante apresentação, juntamente
com o credenciamento, de Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do seu domicílio,
atestando a atual situação da empresa, conforme Instrução Normativa DREI3612017, ou Declaração,
sob as penas da lei, de que cumpro os reqúsitos legais para a qualificação como microempresa ou
empresa de pequeno porte, micro empreendedor individual, estando apto a usufruir do hatamento
favorecido estabelecido nos o nos art.42 ao art.49 da Lei Comolementar n. 123, d,e 2006. de acordo
com o § 1o do art. 13 do Decreto Federal n" 8.538/2015.
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5.8.1' A licitante que apresentar somente a declaração, terá a mesma submetida à anrílise e
diligenciamento a fim de verificar a veracidade da informação apresentad4 em conformidade com o
estabelecido no § 2" do art. 13 do Decreto Federal no 8.53812015, conforme anexo VI.

5.8.1.1. A não apresentação da Certidão ou declaração no ato do Credenciamento, ou a sua inclusão
em outro envelope que não este, desqualificará a condição de ME ou EPP da panicipante pela sua não
comprovação, passando esta a competir em igualdade de condições com as demais licitantes.

6. DAAPRESENTAÇÃO, DO RECEBIMENTO E ABERTURADOS EITIVELOPES

6.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os
Documentos de Habilitagão será pública, dirigida pela Pregoeira, em conformidade com este Edital;

6.2. O representante legal da licitante deverá entregar os Envelopes "Proposta de Preços" e
"Documentos de Habilitagão", devidamente lacrados, em papel não ftaÍrsparente e separados;

6.3. O envelope da Proposta de Preços deverá ser apresentado, contendo as seguintes informações:

X'IJNDO MT]MCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIAIIA/SE
ENVELOPE N." 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
EDITAL DO PREGÃO N" OO4I2O2O,

[Razão social da empresa licitante]
[Endereço, telefone e e-mail da empresa licitante]

6.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado, contendo as seguintes
informações :

X'UI{DO MT]NICIPAL DE ASSISTÊ,NCIA SOCIAL DE ITABAIA{A/SE
ENVELOPE N." 02 - DOCUMENTOS DE HABTLITAÇÃO
EDITAL DO PREGÃO N" OO4NO2O.

[Razão soc.ial da empresa licitante]
pndereço, telefone e e-mail da empresa licitante]

6.5' Não será admitido o encaminhamento de proposta via fax, postal, por meio eletrônico ou similaÍ;

6.6. Após o recebimento dos envelopes, não serão aoeitas juntadas ou substituições de quaisquer
documentos, nem a retificagão de preços ou condigões;

6'7. O recebimento dos envelopes não confeúá às proponentes qualqueÍ direito contra o Fundo
Mtuticipal de Assistência Social de Itabaiana, observadas as prescrições da legislação específica.

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS

7.1. O envelope "1", com o título "PROPOSTA DE PREÇOS", deverá conter:

7.f.f. A(s) Proposta(s) de Pregos da(s) Licitante(s), redigida com clareza, em língua portuguesa, salvo
quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem altemativas, emendas, Íasuras ou entrelinhas, datada
e assinada pelo representante legal da empresa licitante ou por seu preposto, legalmente estabelecido;

7.1.2, Os preços serão apresentados em algarismos, por extenso, cotados em moeda nacional,
considerando-se os pÍegos unitiírios com (02) duas casas decimais após a ürgula, e englobarão todas as
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despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, custos com embalagens, encargos sociais,
trabalhistas e previdenciiírios, frete, seguro, instalação, etiquetagem, mão-de-obra, etc., e quaisquer
outros necessiírias ao cumprimento do objeto desta Licitação. Não será permitido, portanto, que tais
encargos sejam discriminados em separado;

7.1.3, F.azão Social e CNPJ, endereço completo, telefone/fax paÍa contato, no da conta corrente,
agência e respectivo Banco e, se possível, correio eletrônico (e-mail);

7.1.4. Descrição detalhada dos elementos que compõem cada item da licitação, com as características
técnicas, inclusive marca de cada alimento contido na cesta básica, se for o caso observando-se as
especificações contidas no Anexo I, - Termo de Referência;

7.1.4.1 - Em que pese cada Cesta Básica conter 17 (dezessete) alimentos, o item diz respeito a Cesta
brásica como um todo. Portanto, apesar da exigência da marca de cada alimento que compõem a Cesta
Biásica, o valor apresentado deverá ser o preço total de cada cesta.

7.1.5. Preços unitários e totais das Cestas Brásicas e o preço global da pÍoposta, em moeda colrente
nacional, em algarismo e por extenso;

7.1.6. Existindo discrepância entre os valores uniÉrios e totais, prevalecerão os unitários e, havendo
discordância entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerão estes ultimos;

7.1.7. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante o período contratado, e deveÍão trazer inclusos os
impostos, taxas, fretes e quaisquer outras despesas, inerentes ao objeto licitado;

7.1.8. Declaração expressa da Licitaate, frmada sob as penas das leis, de que não existe qualquer fato
impeditivo à sua habilitação, ou à sua conhatação com o Poder Público, por atender integralmente as
condições exigidas para sua habilitação, nos termos previstos na legislação em ügor e no pÍesente
Edital, mediante modelo de declaração constante do Anexo fV - Declaração de Inexistência de
Fatos Impeditivos.

7.2. A simples participação neste certame implica:

o) a aceitação de todas as condições estabelecidas neste Pregão;

b) que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, contado da data
estipulada para sua entreg4 o q,al, se maior, deverá ser explicitado na pÍoposta. caso o referido
prazo não esteja expressamente indicado na pÍoposta, o mesmo será considerado como aceito
para efeito de Julgamento;

8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO
8.1.1. A Licitante deverá incluir no envelope no "2", com o título - DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO, os segúntes documentos em original (desde que esses possam ficar retidos e ser
autuados no processo), ou em cópia por qualquer prccesso de cópia autenticada por cartório
competente ou por servidor da AdministÍação, ou publicação em órgão da Imprensa OÍicial;
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8.1.2. Caso as cópias dos documentos veúam acomparhadas dos originais, esses últimos deverão vir
fora do envelope de documentação a fim de evitar transtomos e facilitar os trabalhos da pregoeira.

8.2. DA HABTLTTAÇÃO JUÚDrCA

8.2.1. Registro Comercial, no caso de empresiírio individual;

8.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contÍato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de Sociedades Anônimas, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores, no qual deverá estaÍ contemplado, dentre os objetivos sociais, a execução de
atividades da mesma natueza ou compatíveis com o objeto da licitação;

8.2.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País, e ato de Íegistro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando
a atividade assim o exigir;

8.3. DA REGULARIDÂDE F'ISCAL

8.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPI), do Ministério da Fazenda;

8.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houveÍ, relativo ao
domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste
Edirâl;

8.3.3. Certidão de regularidade de situação para com a Fazenda Federal, mediante a apÍesentação da
Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União, expedida pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ou pela Secretaria da Receita Federal, conforme Portaria
Conjunta RFB/PGFN n' 1.75l, de 02110/2014;

8.3.4. Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica
Federal (CEF);

8.3.5. Estadual, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela
Fazenda Estadual do respectivo do domicílio ou sede do licitante; e Municipal, mediante apresentação
da Certidão Negativa de Débitos Municipais, emitida pela Fazenda Municipal do respectivo do
domicilio ou sede do licitante;

8.3.6' Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

8.3.7. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente
será exigida no caso de virem a ser a(s) adjudicakíria(s) deste certarne, nos termós do 36t.42 da Lei
Complementar no 123 1200 6;

8.3.7.1. As microempresas e empÍesas de pequeno porte deverão, no entanto, apÍesentar os
documentos elencados nos subitens 8.3.1 a 8.3.5 deste Edital, mesmo que contenharn alguma restrição;
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E.3.7.1.1. Havendo alguma restrigão na comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista exigida
neste Edital, será(ão) assegurado(s), à(s) microempresa(s) e empresa(s) de pequeno porte
adjudicatríria(s) deste certame, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do momento em que
for(em) declarada(s) à(s) vencedora(s), pronogáveis por igual peíodo, a critério do Fundo Municipal
de Assistência Social, para a regularizaçáo da documentação, pagarnento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

8.3.7.1.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.3.7.1.1, implicará
decadência do direito à(s) contratação(ões), sem prejuízo das sanções previstas no art. 8l da Lei no
8.666193, sendo facultado à Administração convocar as Licitantes Íemanescentes, na ordem de
classificação, para celebrar(em) a(s) contratação(ões), ou revogar a licitação.

8.4. DECLARAÇÃO R-ELATIVA À TRABALHO DE VIENORES

8.4.1. Declaração firmada pela Licitante, nos termos do modelo - Anexo V deste Edital, expressando
que não possú menor de dezoito anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre, e menores de
dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

8.5. DA QUALTFTCAÇÃO TÉCNTCA:

8.5.1. Alvará de Licença e Funcionamento, fomecido pela Prefeitura do domicílio da licitante e
compatível com o objeto desta licitação;

8.5.2. Licença SaniLária expedida pela Vigilância Sani!ária Estadual ou Municipal da respectiva sede
ou domici.lio, ügente a data da abertuÍa desta licitação;

8.6. DA QUALTFTCAÇÁO ECONÔMrCA FTNAI|CETRA

8.6.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica ou da execução pahimonial, expedida no domicílio da pessoa fisica. No caso do documento
mencionado neste item não fixar prazo de validade, o mesmo será considerado 30 (trinta) dias da data
de sua emissão;

8.7' Os documentos emitidos üa Internet, por órgãos ou entidades públicas e suas cópias reprográficas
dispensam a necessidade de autenticações e, em caso de deficiência nas informaçóes constantes no
documento apresentado, inclusive quanto ao ptazo de validade, os mesmos poderão ser conferidos via
Intemet durante a sessão, para verificação da regularidade. A Administração não se responsabilizará
pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da virificação da
habilitação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados
pela verificação, a Licitante será inabilitada;

8.8. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos;

8.9' Promovida a homologação da licitação, esta será devidamente comunicada a todos os licitantes,
ficando os documentos das demais empresa.s interessadas em poder da Pregoeira (sob a guarda da
Comissão de Licitaçao), pelo pram de 15 (quinze) dias, Íindos os quais a documentação deverá ser
retirad4 sob pena de inutilizagão.
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9. Do pRocEDIMENTo E JULGAMENTo DAs pRoposrAs e »l Hnrrr,ruçÃo
9.1. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão de processamento
do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados;

9.2. Após a fase de credenciamento das licitantes, a Pregoeira procederá a abertura das Propostas de
Preços, verificando, preliminarmente, a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório e seus aÍlexos, com a consequente dilulgação dos preços cotados pelas
licitantes classifi cadas;

9.3. Para fins de julgamento e classificagão das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO
POR ITEM (cada cesta brásica como um todo), observados os prazos miáximos para o fomecimento, as
especificações técnicas e os parâmehos mínimos de desempeúo e qualidade definidos neste edital e
em seus anexos, bem como a compatibilidade dos preços propostos com os praticados no mercado;

9.4. Serão qualificadas pela Pregoeira para ingresso na fase de lances a Licitante que apresentar a
pÍoposta de menor pÍeço, em conformidade com o Anexo I, e as demais Licitantes que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10oÁ (dez por cento) à de menor
preço. Parajulgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço;

9.5. Não havendo pelo menos 3 (três) pÍopostas de preços na condição deÍinida no item anterior, serão
selecionadas as propostas que apÍesentarem os menores preços, até o mií.ximo de 3 (três),
independentemente do valor. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as pÍopostas
empatadas, seja qual for o número de licitantes, ou, conforme o círso, por meio dos procedimentos
elencados nos subitens 9.5.1 a 9.5.3 deste Edital;

9.5.1. Será assegurad4 como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas
e empresas de pequeno porte, nos termos do art.44 da Lei Complementar n" 12312006, entendendo-se
poÍ empate, neste caso, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresÍrs de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de melhor
preço;

9.5'2' Para efeito do disposto no subitem 9.5.1 acima, ocorrendo o empate, serão adotados os seguintes
procedimentos:

9.5.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte, mais bem classificada, poderá apÍesentar
proposta de preço inferior aquela considerada de menor preço, para determinação da ordem de oferta
dos lances;

9.5.2.2. Não ocorrendo a apresentação da proposta da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem 9.5.2.1 acima, serão convocadas as remanescentes que, porventua, ," errqoád."-.ra
hipótese do subitem 9.5.1 deste Edital, na ordem classificatória, para o exeicício do mesmo áireito;

9.5.2.3. No caso de eqúvalência dos valores apresentados pelas micÍoempresas e empresas de pequeno
porte que se encontÍem no intervalo estabelecido no subitem 9.5.1 acima, será realizado sorteio entÍe
elas, para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

9.5.2'4. Na hipótese da não-ordenação das propostas nos termos previstos nos subitens 9.5.1 a9.5.2.3
acima, será considerado o valor apresentado pela proposta originalmente de menor preço;

§-
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9.5.3. O disposto nos subitens 9.5.1 a9.5.2.4 acima, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

9.6. Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será Íealizado sorteio, também,
para determinação da ordem de oferta dos lances ou, conforme o caso, por meio dos procedimentos
elencados nos subitens 9.5.1 a 9.5.3 deste Edital;

9.7. A pregoeira convidará, individualmente, as Licitantes qualificadas, na forma dos itens 9.3 a9.6, a
apresentar os lances verbais, a começaÍ pela autora da proposta escrita de maior preço, seguido das
demais, em ordem decrescente de valor;

9.8. Á pregoeira poderii motivadamente, estabelecer limite de tempo paÍa lances, bem como o valor ou
percentual mínimo para redução dos lances, mediante prévia comunicação à Licitantes, concordância
destas e expressa menção na Ata da Sessão;

9.9. somente serão aceitos lances cujos valores sejam inferiores ao último apresentado;

9.10. No tocante aos preços, à propostas serão verificadas quanto à exaúdão das operações aritÍnéticas
que conduziram ao valor total do item orçado, procedendo-se as correções no caso de eventuais erros,
tomando-se como corretos os preços unitiários e por escrito. As correções efetuadas serão consideradas
para apuração do valor da proposta;

9.11. Será(ão) vencedora(s) aquela(s) que oferta{em) o menor preço;

gf,
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9.12. A etapa de lances será considerada encerrada quando, indagadas pela Pregoeir4 todas as
participantes qualificadas manifestaÍem desinteresse em apresentaÍ novos lanies, ou quando encerrado
o prazo estipulado na forma do subitem 9.8;

9'13' Caso não se realizem lances verbais, será verificada pela Pregoeira a conformidade entre a(s)
proposta(s) escrita(s) de menor(es) prego(s) e o valor estimado pam a contratação, ficando vedada a
aceitação de proposta(s) com valor(es) superior(es) ao(s) estimado(s) no Termo de Referência - Anexo
I deste Edital, no(s) item(ns) correspondente(s);

9.14. Declarada encerrada a etapa de lances e ordenadas as propostas, a pregoeira examinará a
aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao objeto e 

- 
vúr(es), decidindo,

motivadamente, a respeito, ficando vedada a aceítação de proposta(s), com valor(es) unitário(s)
superior(es) a(os) estimado(s) no Termo de Referência - Anexo I deste Edital, no(s) item(nsj
correspondente(s);

9.15. A(s) microempresa(s) e a(s) empresa(s) de pequeno porte mais bem classificada(s) será(ão)
convocada(s) para apresentar(em) nova(s) pÍoposta(s), no ptazo máximo de 5 (cinco) minuios após ó
encerramento dos lances, sob pena de preclusão, de acordo com o estabelecido no §3", art.45 da Lei
Complementar n' 123 /2006;

I

9.16. A pregoeira poderá negociar com a autoÍa da oferta de menor valor, com vistas à redugão do
preço;
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9.25. Caso haja intenção por parte da(s) Licitante(s) de reconer contra a decisão da Pregoeir4 a(s)
mesma(s) aguardar(ão) o encerrarnento das fases de Classificagão das Propostas e de veriÍicação dos
Documentos de Habilitagão das proponentes, de acordo com a ordem de classificação, pa.ra que se
manifeste contra a decisão da Pregoeira;

I
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9.17. Sendo aceitável(is) a(s) proposta(s) final(is) classiÍicada(s) em primeiro lugar, após negociação
com a pregoeira, será(ão) aberto(s) o(s) envelope(s) contendo a documentação de habilitação da(s)
licitante(s) que a(s) tiver(em) formulado, para confirmação das suas condições de habilitação, descritas
no item 8 deste edital;

9.18. Se a oferta não for aceitiível, ou se a Licitante desatender as exigências para a habilitação, a
pregoeira examinará as ofertas subsequentes de menor preço, negociará com a sua autora, decidirá
sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitagão e assim
sucessivamente, até a apuração de uma oferla aceitavel cuja autora atenda aos requisitos de habilitação,
caso em que será declarada vencedora do(s) Item(s) ofertado(s);

9.19. Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pela
pregoeir4 pela Equipe de Apoio e pelos representantes legais das Licitantes presentes à sessão deste
Pregão;

9.20. Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes contendo a Documentagão,
não caberá desclassificar as Licitantes por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento;

9.21. O encerramento de quaisquer das sessões, será lawada Ata de Reunião, para assentamento de
fatos relevantes que oconeram, que deverá ser assinada pela Pregoeira (e Equipe de Apoio, se
necessilrio) e pelos representantes legais e/ou procuradores das Licitantes pÍesentes;

9.22. Toda e qualqueÍ declaração feita pelos ÍepÍesentantes legais e/ou procuradores das Licitantes
deverá constar em Ata. Não terá validade qualquer reclamação posterior sobre assuntos relacionados
com a sessão Íespectiva que não tiverem registro na referida Ata;

9.23. Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação preústos neste Edital, a Licitante sení
habilitada e declarada vencedora do(s) item(s) ofertado(s);

9.24. Serão consideradas inaceikiveis as pÍopostas que:

a) ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais Licitantes;

b) contiverem cotação de objeto diverso daquele requerido nesta licitação;

9.26. Se todas as propostas forem desclassificadas ou todas as Licitantes inabilitadas, a pregoeira
podeÍá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis, nos termos do art. 48, § 3", da Lei g.666193 e alterações
posteriores, para apresontação de outras propostas ou nova documentação, escoimadas das causas da
desclassifi cação ou inabilitação;

9.27. Para fins de julgamento das propostas deverão ser considerados os pÍeços referentes ao Anexo I
deste Edital.
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9.28. Da Margem de Preferência - Nos termos do Decreto Municipal n' 105, de 12 de dezembro
de 2016' e, justificadamente, visando à promoção do desenvolvimento econômico no âmbito local
e regional, será concedida prioridade de contratação de microempresâs e empresas de pequeno
poúe sediadas local ou regionalmente, até o limite de dez por cento do melhor preço válido, nos
seguintes termos:

9.28.1. Aplica-se o acima disposto nas situações em que as ofertas apresentadas pelas
microempresas e empresâs de pequeno poÉe sediadas local ou regionalmente sejam iguais ou até
l0oÁ (dez por cento) superiores ao menor preço;

9.28.2. A nicroempresa ou a empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmenÍe melhor
classiÍicada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da
licitação, situaçÃo em que será adjudicado o objeto em seu favorl

9.28.3. Na hipóúese da não contratação da microempresa ou da empresa de pequeno poÉe
sediada local ou regionalmente com base no item 9.28.2, serão conyocadas as remanescentes que
por"ventura se enquadrem na siúuação do item 9.28.1, na ordem classilicatória, para o exercício
do mesmo direito;

9.28.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno poÉe sediadas local ou regionalmente, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

9.28.5. Nas licitações de bens de natureza divisível em que se estabelecer cota reservada, a
prioridade será aplicada apenâs Da cota resenada para contratação exclusiva de microempresas
e empresas de pequeno poÉe;

9.28.6. Para efeiÍos da aplicação da margem de preferência, considera-se:

9.28.6.1. Âmbito local - sede e limites geográíicos deste Município;

9.28.6.2. Âmbito regional - os municipios circunvizinhos, através das microrregiões, conforme
deÍinido pelo Instituto Brasileiro de GeograÍia e Estatística - IBGE e assim cotrsiderados,
especilicamente: Areia Branca. Camno do Brito. Macambira. Malhador. Moiúa Bonita. São
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rO. DO RECUR§O, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÁO

10.1. Ao final da sessão e declarada a Licitante vencedora pela Pregoeir4 qualquer Licitante poderá
manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, com registro em aà da síntese das suas
razões, desde que munida de carta de credenciamento ou procwação com poderes específicos para tal.
As Licitantes poderão interpor recurso, no pmzo de I (um) dia útil, ficando as demais Licitantes, desde
logo, intimadas para apÍesentar contra-razões poÍ igual pÍ.tzo, que começará a coÍrer do término do
prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

Dominpos. Ribeiróoolis. Itaporanga e Frei Paulo.

10.2. A falta de manifestação, imediata e motivada, da Licitante importará a decadência do direito ao
recurso, e a adjudicação do objeto da licitação pela pregoeira a vencedora e ao encamiúamento do
processo à autoridade competente para homologação;

9
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recuÍso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
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10.3. O acolhimento do
aproveitamento ;

10.4. Os recuÍsos e as contÍa razões interpostos pelas Licitantes deverão ser entÍegues no setor de
licitação desta Prefeitura, no pÍazo estabelecido no item 10.1, das 7:00 as 13:00 horas, diariamente,
exceto aos sábados, domingos e feriados;

10.5. Interposto o recurso, a pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encamiúáJo,
devidamente informado, à autoridade competente;

10.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicará o objeto do certame à Licitante vencedora e homologará o procedimento;

10.7. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

11. DO CONTRÂTO

11,1. Dos Prazos e condições para assinafura do Contrato

1l.l.l. Uma vez homologado o resultado da licitação pela autoridade competente, a Licitante
adjudicaüíria terá o prazo de até 0l (um) dias, após convocação, paÍa a assinitura do instrumento
Contratual corespondente, conforme Anexo VII - Minuta do Contrato, e a retirada da respectiva Nota
de Empeúo. A critério da administração, este prazo poderá ser prorrogável, por apenas uma vez, sob
pena de decair o direito à contratação.

11.1.2. Se a Licitante adjudicatríria, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não
apresentar situação regular, bem como apresentaÍ recusa à assinanua do contrato, no prazo fixado,
decairá do direito à contratação, ficando sujeita as penalidades previstas no art. 7., da Lei Federal n
10.520/02, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais;

11.1.3. Ocorrendo essa hipótese, o processo retomará a pregoeira que convocará as Licitantes
Íemanescentes e, em sessão públic4 procederá ao exame das demais propostas, bem como da
habilitação de seus ofertantes, segundo a oÍdem da classificação, até que-uma pÍoposta atenda
integralmente ao Edital, sendo a sua autora declarada vencedora e convocada para assinar o Contrato.

11.2. Da vigência do Contrato

ll.2.l. O prazo de vigência do contrato será da data da sua assinatura até 6 (seis) meses e poderão ser
prorrogados por períodos sucessivos enquanto perdurar a necessidade do enfrentamento dos efeitos da
situação de emergência de saúde públicE nos termos do art. 4o - H da Lei no. l3.g7gl2)2} (incluído
pela Medida Prottisóíla n' 92612020).

11.3. Dos acréscimos ou supressões do Contrato

11.3.1. A critério do CONTRATANTE e em fi:nção das necessidades dos produtos, a
CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões até 50% (cinquenta por cento), do valor inicial atualizado do contrato.
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12. DO ACOMPAIHAMENTO E DA FTSCALIZAçAO

12.1. A execução do presente Contrato será fiscalizada pela Coordenadoria da Secretaria do
Desenvolvimento Social com autoridade para exercer, em nome deste Fundo Municipal de Assistência
Social, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização na entÍega das Cestas Brisicas,
conforme consta do Anexo VI - Minuta do Contrato.

13 - PAGAMENTO

13.1 - Os pagamentos serão efetuados a cada entrega, no valor correspondente as Ordens de
Fomecimentos comprovadamente atendidas, mediante apresentação dos seguintes documentos:

f3.1.1 - Nota(s) Fiscal(is) atestada(s) e liquidada(s);

13.1,2 - Prova de regularidade Fiscal e Trabalhista.

13.2 - Havendo disponibilidade financeira e cumpridas as formalidades, os óÍgãos efetuarão o
pagamento das faturas até o décimo dia útil da apresentação das mesmas na Tesouraria Mgnicipal.

13.3 - Neúum pagaÍnento será efetuado na ocorrência de qualquer uma das situações abaixo
especificadas:

13.3.1 - A falta de atestação pelo Setor Competente, com relação ao cumprimento do objeto desta
licitação, das notas fiscais emitidas pela ContÍatada;

13.3.2 - Na hipótese de estarem os documentos discriminados no subitem 28.1.2 com a validade
expirada, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos, dentro do prazo de
validade, não cabendo ao Fundo neúuma responsabilidade sobre o atraso no pagamento;

13.3.3 - Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem retidos, sem
que a Fomecedora apresente a documentação hábi.l para liberação dos seus créditos, esta poderá ter
seu regisho cancelado unilateralmente pelo Fundo, ficando assegurado a Fomecedor4 üÍo somente,
o direito ao recebimento do pagamento dos materiais efetivamente enhegues e atestados;

13.3.4 - O Fundo Municipal de Assistência Social poderá deduzir, do montante a pagar, os valores
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Conhatada;

13.3.5 - Para efeito de pagamento, serão computados apenas os quantitativos efetivamente
fomecidos.

14. DOS REAJUSTES DE PREÇOS
14.1. Os preços dos produtos, objeto do Contrato, permanecerão irreajuskíveis durante a vigência
contratual;

14.2. Se durante o período contratual oconer acréscimo ou redução de valores no objeto do
fomecimento a ser contratado, em conformidade com a legislação peÍtinente, os pÍeços do ôontrato
serão readequados, a fim de manter o seu equilíbrio econômico-financeiro da empres4 devendo a
comprovação ser feita pela apresentação ao GONTRATANTE, por paÍe da CONTRADADA, da

v
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16'1. Iniciada a sessão do pregão, não cabe desistência das propostas ou lances e a proponente que se
recusaÍ a cumprir a obrigação, bem como vier a fazêJo fora das condições e especificações por ela
pÍopostas inicialmente, estará sujeita, de acordo com a gravidade da falta e a critério do Fundo
Municipal de Assistência Social, as seguintes sanções adminisúativas:

16.1.1. Advertência;

3

r*rr.,rrlJli?on,?',rlT8l',íoro,ono
FUNDO TAUNICIPAL DE ASSIÍÊNCIA SOCIAL

razão que autorizou o referido aumento/redução e utilizando-se os mesmos índiceVpercentuais
utilizados/autorizado;

14.3. A CONTRATADA obriga-se a repassar ao CONTRATANTE todos os preços e vantagens,
ofertados ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que os vigentes.

ls. DAS CONDIÇÕES DE RECEBTMENTO DO OBJETO

15.1. O seu recebimento dar-se-á de acordo com o art 73, inciso II, alíneas "{' e "b", da Lei 8.666/93,
com alterações posteriores;

15.2. As Cestas Brásicas, objeto desta licitação, serão entregues na sede da Secretaria do
Desenvolvimento Social, de forma parcelada, mediante solicitação desta e nas quantidades indicadas
pela mesma.

15.3. O fomecimento, objeto do Contrato, deverá ser feito duÍaÍlte o prazo de vigência estabelecido.
Findo este, as partes não poderão exigir uma da outra o exaurimento dos quantitativos previstos no
instrumento convocatório, poÍ meramente estimativos, considerando-se perfeitamente realizado o
objeto contratual. Ao contraíLrio, exaurido o limite quantitativo antes do encerÍamento do prazo
contratual, a Administração poderá acrescer o objeto até o limite de 50% (cinquenta por cento), nos
termos do art. 4'- I da Lei n' 13.97912020 (Incluído pela Medida Provisória n 92612020).

15.4. As quantidades indicadas no Termo de Referência Anexo I são meraÍnente estimativas, podendo
ser alteradas, para mais ou pÍüa menos, de acordo com as necessidades deste Fundo Mgnicipal de
Assistência Social;

15.5. O produto entregue em desacordo com o estipulado neste instrumento e na proposta do
adjudicauirio será rejeitado, parcial ou totalmente, conforme o caso;

15.6. Caberá aos responsáveis da Secretaria, o recebimento e a atestação da(s) Nota(s) Fiscal(is)
Fatura(s) conespondentes aos produtos entregues, em pleno acordo com as especificações contidas no
Anexo I deste Edital.

16. DAS SÂNÇOES ADMTNISTRATTVAS

16.I.2. Multa na forma prevista no item 16.2;

16.1.3. Suspensão temporiíria de participar de licitações
Administração;

e impedimento de contmtar com a

16.1.4. Declaração de inidoneidade paÍa licitaÍ ou contratar com a Administração pública.
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16.2. A multa a que se refere o item anterior será aplicada até o limite de 30% (trinta por cento) do
valor da adjudicação e, no caso de atraso não justificado devidamente ou, quando da inexecução total
ou parcial do contrato, cobrar-se-á 1% (um por cento) por dia, sobre o valor do respectivo contrato, o
que não impedirá, a critério do Fundo Municipal de Assistência Social, a aplicação das demais sanções
a que se refere o item 16.1, podendo a multa ser descontada dos pagamentos devidos pelo Fundo
Municipal de Assistência Social, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente.

16.3. A Licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do contrato, comportaÍ-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e
contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação das demais
cominações legais, tudo proporcionalmente ao gÍau de culpabilidade da conduta apenad4 enquanto
perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade;

16.4. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por
parte da adjudicatíri4 na forma da lei.

17. DAS DISPOSIÇOES I'TNAIS

17.1. Até 01 (um) dia útil, antes da data fixada parta abertura da sessão pública, nos termos da art. 8o
do Decreto Municipal n'0412006, qualquer pessoa fisica ou jurídicq poderá solicitar esclarecimentos,
providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão;

17.1.1. A apresentação de impugnação contra o presente edital deverá ser protocolada no Setor de
Licitação deste Fundo Municipal de Assistência Social, no horário das 7:00 as 13:00 horas,
diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados;

17.1.2. O esclarecimento de dúvidas e informações, sobre o presente Edital, poderão ser requeridas,
por escrito, a pregoeira ou Membros da Equipe de Apoio na Sala da Comissão de Licitação deste
Fundo Municipal de Assistência Social, no hotário das 7:00 às 13:00 horas, diariamente, exceto aos
sábados, domingos e feriados, inclusive, pelo telefone (079) 3431-9712.

17.1.3. A pregoeira decidirá sobre a impugnação no prazo de 01 (um) dia útil, de acordo com Art. 4o-G
da Lei no 13.979 (incluído pela Medida Provisôt'ra rf 926/2020);

17.1.4. Caso seja acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do ceÍame;

17.2. Qualquer modificação no Edital será diwlgada pelo mesmo instrumento de publicação em que se
deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas;

17.3. Caso a adjudicatíria não compareça para receber a Nota de Empeúo, no prtzo de 05 (cinco) dias
consecutivos do recebimento do aviso da adjudicação, ou, quando convocada dentro do prazo de
validade de sua proposta, não apresentar situação regular, de que tÍata o item 8, deste Edital, o Fundo
Municipal de Assistência Social poderá convocaÍ, para substituir a empresa vencedor4 as Licitantes
Íemanescentes, na ordem de classificação, para fazêJo em igual prazo e nas condições de suas
propostas, podendo ser negociada a obtengão de melhor pÍeço, verificando-se a aceitabilidade da
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proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou revogará o Processo Licitatório, observado
o interesse público;

17.3.1. Os documentos, exigidos para esta Licitagão, poderão ser apresentados em original (desde que
esses possam ficar retidos e ser autuados no processo), por qualquer processo de cópia autenticada por
cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. Os
que forem de emissão da própria proponente deverão ser datilografados ou impressos em papel
timbrado da Licitante, registraÍ o número desta Licitação, estar datados e assinados po. ie,
representante legal ou preposto legalmente estabelecido. A exibição do documento original a pregoeira
dispensa a autenticação em caÍório;

17.4. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não compÍometarn o interesse
público, a finalidade e a segurança da contÍatação;

17.5. O resultado do presente certame será dil'ulgado no Quadro de Avisos deste Fundo Municipal de
Assistência Social, bem como os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação;

17.6. A(s) vencedora(es) desta licitação dever(ão), durante a sua execução, manteÍ as condições de
habilitação apresentadas na licitação;

17.7. A(s) Licitante(s) vencedora(s) fica(m) obrigada(s) a aceitar, nurs mesmas condições os acréscimos
ou supressões de até 50%o (cinquenta por cento), nos termos do art. 4o - I da Lei n 13.97912020
(Incluído pela Medida Provisoian' 92612020).

17.8. O Edital completo será disponibilizado e retirado gratuitamente (mediante o fomecimento de 1

CD-ROM), na sala da Comissão Permanente de Licitação do Fundo Municipal de Assistência Social,
onde serão prestados todos os esclarecimentos, caso solicitados pelos interessados, estando disponível
para atendimento nos dias úteis, das 7:00 as 13:00 horas , na Sede da Licitação, descritos no preâmbulo
deste Edital, como também através do e-mail: finas.itabaiana@ Lcom

17.9. A pregoeira, no interesse público, poderá Íelevar omissões puraÍnente formais, desde que não
reste infringido o princípio da ünculação ao instrumento convocatório;

17.19.É facultada a pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase desta licitagão, a pÍomoção
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, inclusive pará verificar
a compatibilidade das especificagões do objeto ofertado diante dos reqúsitos previstos neste Edital e
seus anexos, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta ou na documentação de habilitação;

17.11. As Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o
Fundo Municipal de Assistência Social não será, em neúum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório;

17.12. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação;

17.13. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a rcalizaçáo do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil

s
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subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação
da pregoeira em contrário;

17.14. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Fundo
Municipal de Assistência Social;

17.15. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento da
Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta, durante a realização da sessão pública do Pregão;

17.16. A apresentação da proposta implicará pleno coúecimento e aceitação, por parte da Licitante,
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

v 
17.17. Neúuma indenização será devida às Licitantes pela elaboração e/ou apresentação de quaisquer
documentos relativos a esta licitação;

17.18. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contÍatação, salvo
disposição em conhiírio;

17.19. A critério da pregoeira, o início dos trabalhos poderá ser prorrogado em até l0 (dez) minutos da
hora estabelecida neste Pregão;

17.20. Caso a pregoeira julgue conveniente, a seu critério exclusivo, poderá suspender a reunião em
qualquer fase, a fim de que teúa melhores condições de analisar as pÍopostas ou documentos
apresentados, encamiúando-os as ríreas envolvidas para manifestação, ou para promover diligências
destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, desde que não implique em inclusão
de documento ou informação que deveria constar inicialmente; devendo proceder ao registro em Ata"
da suspensão dos trabalhos e a continuidade dos mesmos;

v 17.21. Os casos omissos serão resolvidos pela pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio;

ffir.I
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17.22. O Fundo Municipal de Assistência Social de Itabaiana Íeserva-se o direito de:

a) revogar, no todo ou em parte, sempÍe que forem verificadas razões de interesse público,
decorrentes de fatos supervenientes, ou anular o procedimento licitatório, quando constatada
ilegalidade no seu pÍocessamento;

b) alterar as condições deste Edital, reabrindo o pÍazo para apresentação de propostas, na forma da
legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação das mesmas;

c) adiar o recebimento das propostas diwlgando, mediante aviso público, a nova data.

17 '23. O Fundo Municipal de Assistência Social poderá c.rncelar a Nota de Empeúo que vier a ser
emitida, em decorrência desta licitação e rescindir o correspondente Contrato, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, Íicando assegurado o contraditório e o direito dã defesa:

a) for requerida ou decretada a falência ou liquidação da Contratad4 ou quando ela for atingida por
execução judicial, ou outros fatos que comprometarn a sua capacidade econômica e finanóeira;v



ffirl
5§Ç1,,,' 37

EÍADO DE SERGIPE
PREFE]TURÂ IIUNICIPAL DE TTÂBÂIANA

FUNDo 
^{uNtctpÂL 

og nsslstÊxcn sochL

b) a Contratada for declarada inidônea ou punida com proibição de licitar ou contratar com
qualquer órgão da Administragão Pública;

c) em cumprimento de determinação administrativa ou judicial que declare a nulidade da
adjudicação.

17.24. Em caso de concordata, o contrato poderá ser mantido, se a Contratada oferecer garantias que
sejam consideradas adequadas e suficientes para o satisfatório cumprimento das obrigações por êlu
assumidas;

17.25. O Fundo Municipal de Assistência Social e as licitaates do certame elegem o foro da Cidade de
Itabaiana para dirimir qualquer questão relacionada com o presente Edital.

Itabaiana/SE, 2E de Abril de 2020.

.,* S-''.JÉo â*
Aliie Santos de Oliverfa

Pregoeira

o,
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PREGÃO PRESENCIAL N' OO4/2020
ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
Contratação de empresa especializada visando o fomecimento parcelado de 6.000 (seis mil) cestas
brásicas composta por 17 (dezessete) itens, atendendo orientação da Lei Federal 8.742 de 07 de
Dezembro de 1993 -LOAS e art. 1', III da Lei Municipal n' 1.163 de 07 de Junho de 2005.

2. PROCEDIMENTOSOPERACIONAIS
O item 01 será destinado, exclusivamente, às ME's e EPP's, em atendimento aos preceitos do art. 4E, incs. I e III
da LC no 12312006. Em não havendo ME's e EPP's nos respectivos itens, os mesmos serão redirecionados as
demais licitantes. Já o item 02 terá ampla participação.

O fornecimento deverá ser efetuado, obrigatoriamente, na forma abaixo:

D As cestas básicas, objeto desta licitação, serão entregues na sede da Secretaria Municipal de
Assistência Social, de forma parcelada, mediante solicitação desta e nas quantidades indicadas pela
mesma, num prazo mriximo de 02 (dois) dias consecutivos, contados a paxtir da solicitação.
II) As cestas deverão ser entregues, obrigatoriamente, devidamente compostas e embaladas.
III) Deverão seÍ apresentadas, nas pÍopostas, as marcas de todos os produtos que comporão a cesta.
IV) O fornecimento deverá ser feito dwante o prazo de vigência estabelecido. Findo este, as partes não
poderão exigir uma da outra o exaurimento dos quantitativos previstos no instÍumento convocatório,
considerando-se perfeitamente rcalizado o objeto conüatual. Ao contrário, exaurido o limite
quantitativo antes do enceramento do prazo contratual, a Adminishação poderá acrescer o objeto até o
limite de 50% (cinquenta por cento), nos termos do art. 4'- I da Lei 13.979 (Incluído pela Medida
Provisôia92612020).

3. QUAI{TTTATTVOS E ESPECTFTCAÇÃO
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]]]ITEM

01

1.500 CESTA BÁSICA, DEVENDO A I\GSMA OBRIGATORIAMENTE, CONTER

câr cristal. SAcARosE DE CANA OBTTDA DA CANA DE AçÚCAR TtpO REF|NADO, COM ASPECTO
R, cHErRo pRópRtos, sABoR DocE, tsENTo DE suJtDADEs, pARAstrAs, MATERtAts rERRosos E

ETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS _ 02 ois Quilos
02

rroz - Tipo 01 Parbolizado. SUBGRUPO PARBO|L|ZADO, TtpO 1, CLASSE LONGO F|NO,
NSTITUÍDO DE GúOS INTEIROS, ISENTO DE SUJIDADE E MATERIAIS ESTRANHOS,

NDTCTONADO EM EMBALAGEM pRtMÁRtA SECO púSTtCO eróXtCO rnnruSpeRENTE ( EMB.
r(G)- 02 s

02

Biscoito Com Sal: Tipo Cream Craker, Elaborado Com Composição Básica Farinha De Trigo
nriquecida Com Fero E Ácido Fólico, Outras Substancias permitidas, Acondicionado Em Embalagem

mária Plástico Atóxico Tra rente (Emb 0 Um Pacote
01

Doce Sem Recheio - -01 Pacote 0t
CAFÉ EM PÓ ToRRADo E MoÍDo, sEM GLUTEM, 1oo% cAFÉ DE 1! QUATIDADE (EMá.
(DOrS) PACOTES.

c/ 2so Gl. 02
02

CalorÍIico Em Pó - l00g - 0l (Um) Pacote 01

9
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Ferlnha De Mandioca Branca Fina, lsento De Sujidades, paresitas, Materiais Terrosos E Dêtritos
Animais Ou Vegetais, Acondicionado Em Embalagem primária Saco plástico Atóxico Transparente
(Emb. 1Kg), Com Respectiva lnformação Nutricional. 01 (Um) f.g

0l

rinhâ De Milho Flocada - 5009 Elaborada ApartiÍ De Grãos Do Milho E Enriquêcida Com Ferro E

do Fólico, De Cor Amarela, Com Aspecto Cor, Cheiro E Sabor próprios, Com Ausência De Unidade,
sento De Su idade.5 04 Quatro) Pâcotês.

o4

lão Tipo Carioquinha Tipo I (Emb. C/ 10009), Acondicionado Em Saco plástico De polietileno
ansparente, Fechado Hermeticamente. 02 ( 02

iabrde - -01 ma Unidade 01
ite Em Pó: Tipo lntegral lnstantâneo, Envasado Em Recipientes Herméticos Em Saco Aluminizado

Peso Líquido De 2009 Com Respectiva lnfoÍmâção Nutricional, Data De Fabricação Nalidade/
te E Emb.Secundaria Caixa De Pa Resistente. 04 (quetrol Und

04

Alimentícia: Tipo Seca Para Macarronada, Formato
íinha Despaguete N'8, Com Fio Fino E Longo Comprimento EntÍe 25 E 30 Cm, Elaborado Com Fa

Enriquecida Com Ferro E Acido Fólico E Demais Substâncias permitidas. O1 (um Pct
01

ina Ye etâl Com Sal - 25 -01 a Unidade 01
óleo Vetetel Comestível: Composiçao ó leo De Soja E Antioxidante Ácido CÍtrico, Tipo 1, tsento Oe

nço, Acondicionado Em Embalagem Primária Pet (gOOml) Com Respectiva lnformação Nutricional.
I Umâl Und

01

lMoído, lodado, Embalagem Primária Plástico Atóxico TranspeÍente (Emb. 1kg), Com Respectives
nformações Nutriciona[, Data De Fabricação/Validade/Lote Embalagêm Secundaria plástico
esistente.01 Um

01

ardinha - 125 -02 Latas 02
Vinâgre - 750 Ml - 0l (Uma) Unidade

0l

ICA, DEVENDO A MESMA OBRIGATORIAMENTE, CONTER:4.500 cEsTA

ODOSG os TD
ristsl. Sacarose De Cana Obtida 0a Cana De Açúcar Tipo Refinado, Com Aspecto Cor,

eiro Próprios, Sabor Doce, tsento De Sujidades, parasitas, Materiais Terrosos E Detritos Animais

çúcar C

etais - 02 ls ilos
02

Subgrupo Parboilizado, Tipo 1, Clâsse Longo Fino, Constituído De
Grãos lnteiros, lsento De suiidade E Materiais Estranhos, Acondicionado Em Embalagem primária
Seco Plástico Atóxico Transparente ( Emb. 1

Ârroz - Tipo 0l Parbolizado.

02 los
02

oito Com Sal: Tipo Cream Craker, Elaborado Com Composição Básicâ Farinha De Trigo
quecida Com Fero E Ácido Fólico, Outras Substancias permitidas, Acondicionado Em Embalagemnri

PacoteEmb.4009).01(Umrimáriâ Plástico Atóxico Trans rente
0l

iscoito Doce Sem Recheio - 4 - 0l Pacotem 01
Em Pó Torrado E Moído, Sem Glutem, 1OO% Café De 1r qualidade (Emb. C/ 2SO Gl 02 ÍDols)

acotês. 02

Em Pó - 100 - 0t Pacotem 01
oca Branca Fina, lsento Oe Sujidades, parasitas, Materiais Terrosos E Detritos

nimais ou vegetais, Acondicionado Em Embalagem primária saco plástico Atóxico Trânsparente

rlnha De Mândi

o Nutricional. 01 (UmlEmb. 1 , Com Respectiva lnform
01

rinhe De Milho Flocada - 5009 Elaborada Apartir De Grãos Do Milho E Enriquecida Com Ferro E

do Fólico, De cor Amarela, com Aspecto cor, cheiro E sabor próprios, com Ausência De unidade,
sento 0e 5u idade 04 Quatro Pacotes.

04

ão Ípo Carioquinhe Tipo I (Emb. C/ IOOOC) , Acondicionado Em Saco Plástico De polietileno
rente, Fechado Hermeticamente. 02 Dois) Kgrans 02

Unidadeiabada - 600 - 01 ma 0t

02

I lnstantâneo, Envasado Em Reci pientes Herméticos Em Saco AluminizadoEm Pó: Ti o lnt 04v
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4. OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA
Manter, durante toda a execução do contrato, as exigências de habilitação ou condições determinadas no
procedimento da licitação que deu origem ao presente Contrato, sob pena de sua rescisão e aplicação das
penalidades ora previstas.
. Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fomecimento, de forma plena e
satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza à Conhatante;
o ResponsabilizaÍ-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes da execugão do Contrato,
inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fomecer à Contratante comprovante de
quitação com os órgãos competentes;

' Responsabilizar-se poÍ eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de faltas por ela
cometidas na execução do Contrato;

' Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Prefeitura ou a terceiros deconentes de sua culpa
ou dolo na execução do Contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a Íiscalização ou o
acompaúamento pela Contratante.

' Responsabilizar-se pela obtenção de Alvanís, Licengas ou quaisquer oukos Termos de Autorização que
se façam necessários à execução do Contrato.
. Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado.
. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a Contratante, sem previa e
expressa anuência.
o Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão
ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do ContÍatante.

s. oBRrcAÇÕES DO CONTRATATTE
. Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados.
o Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações
decorrentes do presente Contrato, consoante estabelece a Lei n". g,6661§3;
o Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato, que deverá
anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas;
o Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega das Cestas Básicas,
diligenciando nos casos que exigem providêniias preventivas e corretivas.

6. DTSPOSTÇÔES GERATS
f) Neúum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer débito
referente à eventual inegularidade, inadimplência ou penalidàde;

Com Peso Líquido De 2009 Com Respectiva tnformação Nutricional, Data De Fabricação Nalidade/
Lote E Emb.Secundaria Caixa De Papel Resistente. 04 íquetrol Und

assâ Âlimentíciâ: Tipo Sece PaÍa Macarronada, Formato
rinha Despaguete N'8, Com Fio Fino E Longo Comprimento Entre 25 E 30 Cm, Elaborado Com Fa

Í Enri uecida Com Ferro E Acido Fólico E Demais Substâncias Permitidas. O1 Um Pct
0l

rina V I Com Sal - 250 -01 ma Unidade 0l
óleo vegetal ComestÍvel: Composição Óeo De Soja E Antioxidante Ácido Cítrico, Tipo 1, tsento De

nço, Acondicionado Em Embalagem Primária Pet (900m1) Com Respectiva tnformação Nutricional
1(Umal Und

01

I Moído, lodado, Embalatem Primária Plástico Atóxico Transparente (Emb. 1kg), Com Respectivas
nformeções Nutricional, Data De Fabricâção/Validade/Lote Embalagem Secundaria plástico

esistente.0l Um) Ke

01

ardinha - 125 -02 Latas 02
Vinasre - 750 Ml - 0l (Jma) Unidade 0t
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If) Os preços das Cestas, objeto do Contrato, permanecerão ineajustáveis durante a vigência contratual; se
durante o período contratual ocorrer aumento de preços no objeto do fomecimento a ser contratado, em
conformidade com a legislação pertinente, os mesmos serão readequados, a fim de manter o equilibrio
econômico-financeiro da empresa, devendo a comprovagão ser feita pela apresentação ao
CONTRATANTE, por parte da CONTRADADA, da razão que autorizou o referido aumento; e a
CONTRATADA obriga-se a repassar ao CONTRATANTE todos os preços e vantagens, ofertados ao
mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que os vigentes.
III) O objeto desta licitação poderá ser acrescido ou subtraído, em até 50o/o (cinquenta por cento) do valor
inicial atualizado, mantidas as demais condições iniciais, ficando a CONTRATADA obrigada a aceitar essa
condição, quando formalmente proposta pelo Fundo Municipal de Assistência Social.
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PREGAO PRESENCIAL N" OO4/2020

ANEXO II

MODELO DE PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO

REf.: PREGÃO PRESENCIAL N' OO4/2020

OPRIETARIO DA EMPRES A, IDENTIDADE E CPF OU NOME E QUALIFICAÇÃO
DOS CIO-GERENTE - com poderes para tal)_, por este instrumento particular, nomeia e
constitui seu bastante procurador NoME E QUALIFICAÇÃO DO OUTORGADO,
ENDEREÇO, IDENTIDADE E CPF)_, com amplos poderes paÍa representar ( NOME E
ENDEREÇO DA EMPRESA E CNPJ)_, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social,
podendo entregar e receber envelopes contendo os documentos e as propostas, juntar documentos,
assinar atos e termos, tomar deliberações, receber oficios e relatórios de julgamentos, firmar
declarações, dar ciência e, especialmente, formular ofertas e lances de preços, enfim, assinar todos os
atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato junto a
este órgão, relativamente a quaisquer das fases do Pregão N" 004/2020.

(local e data)

(assinatura do sócio-gerente ou proprietrário e carimbo)
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FUNDO MUNICIPÂL DE ÂSSISTÊNCIA SOCIAL

PRE,GAO PRESENCIAL N' OO4/2020

MODELO DE DECLARÂÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE IIABILITAÇÃO

ANEXO III

DECLARACÃO

REf.: PREGÃO PRESENCIAL N' OO4/2020

B"

com sede na
CNPJ n" vem, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

portador(a) da Carteira de Identidade n' e
do CPF no em atenção ao disposto no art.4", VII, daLei Federal no daLei
n" 10.520 de 17 de julho de 2002, declara que cumprc plenamente os reqüsitos exigidos para a
habilitação na licitação modalidade Pregão N'004/12020 do Fundo Municipal de Assistência Social.

(local e data)

§ome e assinatura do repÍesentante legal ou procurador do licitante)

*Observações:

a) a Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da ücitante e estar
assinada pelo representante legal da empresa; e

b) esta declaracão deverá ser en treque no ato do credenciamento.
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FUNDO A,IUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

pnncÃo PRESENCTAL N. oo4/2020.

ANEXO IV

rvloDEr,o DE DECLARAçÃo »n rNnxrsrÊxcrA DE FATos IMrEDITIVos

Ref.: PREGÁO PRESENCIAL N' 004/2020.

A empresa inscrita no CNPJ _, por

intermédio do seu representante legal declara sob as penas da lei,

que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos paÍa sua habilitação, no processo licitatório.

Declara-se idônea para licitar e contrataÍ com o Poder Público e não se encontÍa suspensa do direito de

licitar ou conhatar com as Administrações Federais, Estaduais ou Municipais, cientes da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Localidade, _ de _de

_ ( assinaluro./carimbo )_
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DE ITABAIÂNA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREGÃO PRESENCIAL N" OO4/2020.

ANEXOV

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATTVA À TRABALHO DE MENORES

DECLARAÇÃO

Ref.r PREGÀO PRESENCIAL N' 004/2020.

A inscrita no CNPJ no por intermédio de seu
repÍesentante legal o(a) Sr.O , portador da CarteiÍa de Identidade no e do CPF no

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 daLei n'. 8.666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei no. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos
em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: empÍega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

(data)

(representante legal)

(QbSçrvAçêo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo
representante legal da empresa.
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situada na

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURÂ AAUNICIPAL DE ]TABAIÂNA

FUNDO A,IUNICIPAL DE ASSISTÊNCIÀ SOCIAL

PREGÃO PRESENCIAL N' OO4/2020.
ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÁO DE ME OU EPP

DECLARACÁO

inscrita no CNPJ r1o

intermédio de seu representante legal o(a) S..(") _, portador
da Carteira de Identidade no e do CPF no DECLARA, sob as penas da lei que é
Empresa de e que não se enquadra em nenhumas das hipóteses elencadas no § 4o do art. 3o

da Lei Complementar n' 12312006, alterada pela Lei Complementar 14712014 e decreto no 8.538/2015,
estando apto a usufruir do tÍatamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei
Complementar n" 123, de 2006.

(data)

(representante legal)
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ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA IAUNICIPAL DE ITABAIANÂ

FUNDo lruNrctpaL DE asstsrÊNcra socrÂL

PRE,GÃO PRESENCIAL N' OO4/2020
ANEXO lTI

MINUTA DO CONTRATO

CONTRÁTO DE FORNECIMENTO
PARCELADO gAE ENTRE SI CELEBRAM, DE
AM I.ÁDO, FUNDO MI.JNICIPAL DE
assrsrÊNcla socIAL, E, Do ourRo, A
EMPRESA DECORRENTE DO
PREGAON" O04t2020

O FUI\IDO MTJMCIPÂL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA, sifuado na Rua
Cecília Vieira dos Santos no 784, Bairro Senano, nesta Cidade de Itabaian4 Estado de Sergipe, inscrita
no CNPJ sob no 14.745 .48010001-24 doravante denominada CONTRÁTAI{TE, neste ato
representada pela sua Secretiária do Desenvolvimento Social, a Sra. Osanir dos Santos Costa com
CPF sob o número e a Empresa localizada na
inscrita no CNPJ sob o n'. doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo seu _, o Sr portador Carteira de Identidade sob o
no_ e do CPF. sob o no têm justo e acordado entre si o pÍesente Contrato de
Fomecimento Parcelado, acordo com as disposigões regulamentares contidas na Lei no. 8.666, de 2l
de junho de 1993, e suas alterações, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRÂ - DO OBJETO íarú. 55. inciso I. da Lei no 8.666/93).
O presente Contrato tem poÍ objeto a contÍatação de empresa especializada úsando o

fomecimento parcelado de 6.000 (seis mil) cestas brásicas composta por l7 (dezessete) itens, atendendo
orientação da Lei Federal 8.742 de 07 de Dezembro de 1993 - LOAS e art. 1o, III da Lei Municipal no
1.163 de 07 de Junho de 2005, de acordo com as especificações constantes do Edital de Pregão N'
00412020, e seus anexos, e proposta da Contratada, de acordo com o art. 55, K da Lei n".8.666193,
passando tais documentos a fazer parte integante do presente instrumento para todos os fins de direito.

CLÁUSULA SEGTJNDA - DO REGIME DE EXECUCÃo hrt. inciso II. da Lei no
8.666/93).

O fornecimento será executado diretamente pela CONTRATADA, sob a forma de execução
indiret4 em regime de empreitada poÍ preço global, de acordo com as necessidades da
CONTRATANTE, visando à perfeita consecução do objeto e na forma da Cláusula Quinta deste
Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRECO E DAS CONDICÕES DE PAGAMENTO íart.55.
inciso III. da Lei no 8.666/93).

As cestâs biísicas serão fomecidas pelos preços constantes na proposta da Contmtad4 perfazendo
o presente Contrato um valor total estimado de R$

§1' - O pagamento será efetuado após liquidação da despesa, no prazo de até 15 (quinze) dias,

mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo setor responsável pelo
recebimento do objeto.
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§2o - Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar, juntaÍnente com o documento de

cobrança, prova de regularidade pzra com as Fazendas: Federal, Estadual, Municipal, FGTS - CRF e
Débitos Trabalhistas.

30 - Neúum pagamento será efetuado à Contratada enquanto houver pendência de liquidação de

obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

§4o - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

§5'- Não haverá reâjuste de preços durante o período contratado.

§6o - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor mencionado no caput
desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE.

§7o - Nestes preços estão incluídos todas as despesas que, direta ou indiretamente, decorram da

execução deste Contrato, inclusive custos com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e previdencirírios,

administração, tributos, emolumentos e contribuições de qualquer natureza.

§8o - Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem retidos, sem que a

CONTRATADA apÍesente a documentação tuábil para liberação dos seus cÍéditos, o ContÍato será

rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, ficando assegurado à CONTRATADA, tão

somente, o diÍeito ao recebimento do pagamento das Cestas efetivamente entregues e atestados.

CLÁUSULA 0UARTA - DA VIGÊNCIA (Art. 55. inciso IV, da Lei no 8.666/93)
O presente Contrato terá vigência da data de sua assinatura até 6 (seis) meses, podendo ser

prorrogado por períodos sucessivos, enquarto perdurar a necessidade de enÊentamento dos efeitos da
situação de emergência de saúde pública, conforme Art. 4o-H da Lei no 11.97912020 (Incluído pela
Medida Provisóia no 926 12020)

CLAUSULÂ OUNTA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO (AÉ. 55. inciso
IV. da Lei no 8.666/93)

As cestas básicas, objeto deste contrato, serão entregues na sede da Secretaria do
Desenvolvimento Social, de forma parcelada, mediante solicitação e nas quantidades indicadas pela
mesma, nrun prazo miíximo de 02 (dois) dias, contados a partir da solicitação.

Parágrafo Único - O fomecimento deverá ser feito duante o pftvo de vigência estabelecido.
Findo este, as partes não poderão exigir uma da outra o exaurimento dos quantitativos previstos no
instrumento convocatório, por serem merarnente estimativos, considerando-se perfeitamente realizado
o objeto contÍatual. Ao conhiírio, exaurido o limite quantitativo antes do encenamento do prazo
contratual, a Administração poderá acrescer o objeto até o limite de 50% (cinquenta por cento), nos
termos do art. 4o - I da Lei 13.979 (Incluído pela Medida Pro visóia 926/2020).

CLÁUSULA SEXTA DOTACÃO ORC ARIA íart. 55. inciso V. da Lei n. o

As despesas com o pagamento do referido objeto estão previstas no OrçaÍnento do FIINDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA/SE, conforme classificação
orçamentíria detalhada abaixo :

r 04 - Secretaria do Desenvolvimento Social
o 02 - FMAS - Fundo Municipal De Assistência Social
o 08.244.0006.2.1 18 - Beneficios Eventuais

8.666/93).
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',i1,'5fll,Y,HfltTg'^tí3,'c'Jâ'?13[f^.. 3390.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
o 3390.32.04 - Gêneros alimentícios
o Fonte 1.001.
o Fonte 1.390

CLÁUSULA SÉTIMA. DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES íaú. 55.
inciso VII e XIII. da Lei no 8.666t93\.
A Contratad4 durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
o Manter, durante toda a execução do contrato, as exigências de habilitagão ou condições
determinadas no procedimento da licitação que deu origem ao presente Contrato, sob pena de sua
rescisão e aplicação das penalidades ora previstas.
. Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fomecimento, de forma plena e

satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza à Contratante;
. Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e kibutos decorrentes da execugão do
Conhato, inclusive as de natureza trabalhista devendo, quando solicitado, fomecer à Contatante
compÍovante de quitação com os órgãos competentes;
. Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de faltas por
ela cometidas na execução do Conrato;
. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Prefeitura ou a terceiros decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do Contrato não exclündo 6p ledrrzildo essa responsabilidade a
frscalizzção ou o acompanhamento pela Contratante.
. Responsabilizar-se pela obtenção de Alvanás, Licenças ou quaisquer outros Termos de Autorização
que se façam necessários à execução do Contrato.
. Executar fielmente o objeto contratado e o pÍ.tzo estipulado.
o Não transferiÍ a outrem, no todo ou em parte, o ContÍato firmado com a Contratante, sem préüa e

expressa anuência.

. Não realizar associação com outÍem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Contntante.

A Contratante, durante a vigência deste Contrato, compÍomete-se a:
o Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados.
. AcostaÍ a Nota Fiscal/Iatura os termos de doação e documentação pessoal dos beneficiados.

' PÍopoÍcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das
obrigações decorrentes do presente ContÍato, consoante estabelece a Lei no. 8.666t93;
o Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato, que
deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas;

' Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega das Cestas
Básicas, diligenciando nos casos que exigem providências pÍeventivas e corretivas.

CLÁUSI]LA OITAVA - DAS PENALIDADES E MULTAS íArt. 55. inciso YII. da Lei no
8.666193\.

Pelo atraso injustificado na execugão do Contrato, pela inexecução total ou parcial do
objeto pactuado, conforme o cÍtso, o Contratante poderá aplicar à Contratada as seguintes sanções,
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previstas no art. 87 da Lei no. 8.666193, garantida a prévia defes4 sem prejuízo de perda da garantia
prestada:

I - advertência;
II - multa de 1% (um por cento) por dia, até o máximo de 30% (trinta por cento), sobre o

valor do Contrato, em decorrência de atraso injustificado no fomecimento ou, no cÍtso de inexecução
total ou parcial do mesmo;

III - suspensão temporiíria de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração do Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Parágrafo único - A aplicação da multa a que se refere o inciso II desta cláusula não impedirá, a
critério da PÍefeinra, a aplicação das demais sanções, podendo a multa ser descontada dos pagaÍnentos
devidos pelo Fundo, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente.

CLÁUSULA NONA - DÀRESCISÁO (art. 55, inciso VIII. da Lei no 8.666/93

ffi
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A inexecução, total ou parcial, do Contrato, além das penalidades constantes da cláusúa anterior,

ensejará a sua rescisão por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XVII do Art.78 daLei no. 8.666193, na forma do art.79 damesmaLei.

Parágrafo único - Quando a rescisão ocorrer, com base nos incisos ) I a XVII do afi.78 daLei
supÍacitad4 sem que teúa havido culpa da Contratad4 seÍá esta ressarcida dos prejuízos,
regularmente comprovados, que houver sofrido, conforme preceitua o § 2o do art. 79 do mesmo
diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA - DoS DIREITOS Do CONTRATANTE NO CASO DE
RESCISÃO (Art.55. inciso IX. da Lei no 8.666193).

Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada recoúece, de logo, o
direito da Contratante de adotar, no que couberem, as medidas previstas no artigo 80 da Lei n".
8.666193.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLACÁO APT-TCAYEL A EXECUCAO
v DOCONTRATOEOSCÂSOSOMISSOS (art. 55. inciso XII. da Lei no 8.666/93).

O presente Contrato f,rndamenta-se:
I - Nos termos do Pregão N" 004/2020 que, simultaneamente:

o Constam do Processo Administrativo que o originou;
o Não contrariem o interesse público;

II - Nas demais determinações daLei 8.666193;
III - nos preceitos do Direito Público;
IV - Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contmtos e nas disposições do Direito
Privado.

Parágrafo Único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em
decorrência deste ContÉto, serão acordados entÍe as partes, lavrando-se, na ocasião, Termo Aditivo.

CLÁU§ULA DECIMA §EGUNDA - DASALTERAC ôns (art. os. r,ei n'8.666/93).
Este instrumento pod

Lei n". 8.666193, desde que
erá ser alterado na ocorrência de quaisqueÍ fatos estipulados no artigo 65 da
devidamente comprovados.

§1'- A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e
supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto no art. 65, §1. da Lei n,. g.666193,
calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.

s
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§2" - Neúum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, salvo
as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, de acordo com o art. 65, §2", II da lei n'.
8.666/93.

CLÁUS D TERCEIRA DO ACOMP OEDA
FISCALIZAC O íArt.67.Lei no E.666/93).

Na forma do que dispõe o aÍigo 67 da Lei n'. 8.666/93 ficará designado servidor nomeado
em portaria específica, apensa a este instrumento contratual, para acompaúar e fiscalizar a execugão
do presente Conhato.

§1" - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da
execução do Contrato com as norÍnas especificadas, se os procedimentos são adequados para garaÍrtir a
qualidade desejada.

§2' - A ação da fiscalização não exoneÍa a Contratada de suas responsabilidades
contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA oUARTA DO RECEBIMENTO DO OBJETO (.Àrt.73 Lei no
8.666/93)

O objeto deste Contrato será recebido de acordo com o disposto aÍt. 73, lI, a e á da Lei no.
8.666t93.

CLÁUSULA DÉcrura QUINTA - Do FoRo (Art. 55. §2.. Lei no. 8.666/93)

As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe, como único
competente paÍa dirimiÍ as questões que porventum surgirem na execução do presente Contrato, com
renúncia expressa por qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes assinam este instrumento, na presença de 02
(duas) testemuúas, a fim de que produza seus efeitos legais.

Itabaiana/SE, _ de de2020

Osanir dos Santos Costa
Fundo Municipal de Assistência Social

CONTRÁTANTE

CONTRATADA

TESTEMTINHAS:

I

II-


