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EJMTAL CONVOCATORIO 
Pregäo No  2017.01.09.1 

eqvcisf 

ODEL1 

I) OBJETO 

a) DEFINIcAO: Aquisico de géneros alirnentIcios para atender as necessidades do Programa 
Proj ovem Campo - Saberes da Terra, do MunicIpio de Porteiras/CE, conforme especificacOes 
contidas nos anexos deste Edital. 

b) ORDENADORA DA DESPESA: Gestora do Fundo Municipal de Educaco - Eliana Alberto de 
Figueiredo Alves. 

c) DOTACAO ORcAMENTARIA: 

Orgão 	Unid. Orç. 	 Projeto/Atividade 	 Elemento de Despesa 
10 	01 	 12.366.0024.2.042.0000 	 .90.30.99 

d) PRAZO, LOCAL E FORMA DE ENTREGA DO OBJETO: Os bens/produtos sero entregues 
no prazo mãximo de 02 (dois) dias, a contar do recebimento da Ordern de Compra, de acordo corn 
as solicitaçOes requisitadas pelo Fundo Municipal competente, devendo os mesmos ser entregues 
junto a sede deste, ou onde for mencionado na antedita Ordem de Compra, ficando a Administraçao 
no direito de solicitar apenas aquela quantidade que ihe for estritamente necessária. 

0 Pregoeiro Oficial do MunicIpio de Porteiras/CE, ao final firmado, 
no uso de suas atribuiçOes legais, torna pitblico que no dia 23 de Janeiro de 2017, na sede da 
Prefeitura Municipal de Porteiras, sito na Rua Mestre Zuca, 16, Centro, Porteiras/CE, seth realizada 
Iicitaco na modalidade Pregio, do tipo "menor preco por Lote", visando a aquisico do objeto 
supramencionado, conforme descrito no objeto deste Edital e seus anexos, sendo recebidos os 
envelopes contendo as propostas de precos e os docurnentos de habilitaçao das empresas 
interessadas, as 09:00 horas do retrornencionado dia. Este procedirnento IicitatOrio reger-se-á pelas 
disposiçOes da Lei no 8.666, de 21/06/1993, e suas alteracOes posteriores - Lei de Licitaçoes, da Lei 
no 8.078, de 11/09/1990 - Codigo de Defesa do Consurnidor, da Lei Federal no 10.520, de 
17/07/2002 - Lei que Regularnenta o Pregao, e dernais normas pertinentes e, ainda, pelas 
disposiçOes estabelecidas no presente Edital e seus anexos. 

2a Parte: DAS CLAUSULAS EDITAL!CIAS 

1.0 DO OBJETO 
1.1 A presente licitaço tern por objeto a aquisicao de gêneros alirnentIcios para atender as 
necessidades do Prograrna Projovem Campo - Saberes da Terra, do MunicIpio de Porteiras/CE, 
conforme especificacOes contidas nos anexos deste Edital. 
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2.0 DA PARTICIPAcAO NA LIcITAcA0 	 FL 

2.1 Poderá participar do Prego qualquer pessoa jurIdica localizada em 	lquer Unidade da 
Federaco, desde que atenda a todas as exigncias constantes deste edital e sei. 
2.2 No poderào participar da presente 1icitaço os interessados que se encontr 	vpgs 
falência, de dissoluço, de fuso, de eiso ou de incorporaço, estejam cumprin pensào 
temporária de participaçio em 1icitaco ou impedimento de contratar corn a Prefeitura Municipal de 
Porteiras, ou tenham sido declarados inidôneas para licitar ou contratar corn a Administracâo 
PUblica, bern corno licitantes que se apresentern constituldos na forma de ernpresas em consórcio. 

3.0 DA APREsENTAcA0 DOS DOCUMENTOS 
3.1 Cada licitante deverá apresentar, simultaneamente, 02 (dois) conjuntos de documentos, a saber: 
de Proposta de Preços e de HabiIitaco, vedada a rernessa via postal. 
3.2 Os conjuntos de docurnentos relativos a Proposta de Preços e a Habilitaço devero ser 
entregues separadamente, em envelopes opacos e lacrados, rubricados no fecho e identificados corn 
o nome do licitante, o nümero do CNPJ, o objeto da licitaco e, respectivarnente, os tItulos dos 
conteüdos ("Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitaco"), na forma dos incisos I e II a 
seguir: 

I - envelope contendo os relativos a Proposta de Preços: 
Prefeitura Municipal de Porteiras 
Prego n.° 2017.01.09.1 
OBJETO: AQUISIçAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA, DO 
MUNICIIPIO DE PORTEIRAS/CE. 
LICITANTE: ............................................................... CNPJ . ..................................... 
ENVELOPE n° 0  (PROPOSTA DE PREOS) 

II - envelope contendo os documentos de Habi1itaço: 
Prefeitura Municipal de Porteiras 

Th 	Pregao n.° 2017.01.09.1 
OBJETO: AQUISIcAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA, DO 
MUINICIPIO DE PORTEIRA S/CE. 
LICITANTE: ............................................................... CNPJ . ..................................... 
ENVELOPE n'02 (DOCUMENTOS DE HABILITAcA0) 

3.3 Os documentos necessários a participaçAo na presente licitaçao podero ser apresentados em 
original ou eópia autenticada por cartOrio cornpetente. 
3.4 Os documeritos necessários a participaço na presente 1icitaco, cornpreendendo os docurnentos 
referentes a habilitaco e a proposta de precos e seus anexos, devero ser apresentados no idioma 
oficial do Brasil. 
3.5 Quaisquer documentos necessários a participaço no presente certarne licitatório, apresentados 
em lingua estrangeira, devero ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o 
idiorna oficial do Brasil, por tradutorjuramentado. 
3.6 No sero aceitos docurnentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes o 
cópias em fac-simile, mesrno autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, graficos o 
catálogos apenas corno forma de ilustraço das propostas de precos. 
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3.7 Qualquer cidadäo poderá impugnar os termos do presente edital, 	r irregularidade, 
protocolizando o pedido atd 2 (dois) dias iiteis antes da data fixada para a reali 	do PregAo, no 
endereco discriminado no preâmbulo deste edital, cabendo ao Pregoeiro decidir 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
3.8 Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital a licitante que nào protocolizar o 
pedido, em conformidade corn o disposto neste edital, ate o segundo dia iitil que anteceder a data de 
realização do Prego, hipOtese em que tal cornunicacio no terá efeito de recurso. 
3.9 A irnpugnaçao feita tempestivarnente pelo licitante no a irnpedirá de participar do processo 
licitatório ate o trânsito em julgado da decisäo a ela pertinente. 
3.10 Acoihida a peticào contra o ato convocatOrio, será designada nova data para a rea1izaço do 
certame. 

,- 	4.0 DA PROPOSTA DE PREOS (ENVELOPE n'01) 
4.1 0 envelope "Proposta de Precos" deverá conter a relaco dos bens/produtos, sua discrirninaco 
conforme o edital, contendo a marca ofertada e seus respectivos precos em algarismos, para Os 

precos unitdrios, e em algarismo e por extenso, para o valor global da proposta, em urna Unica via, 
sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, em papel devidamente identificado com o nürnero 
de inscriçio no CNPJ ou timbre impresso do licitante, devendo suas foihas serem rubricadas e 
numeradas: 
4.1.1 A indicaço da razo social da empresa licitante, o nimero de inscriço no CNPJ de seu 
estabelecimento e endereço completo deverá ser o que efetivarnente ira prestar o objeto da licitaco. 
So facultativas as inforrnaçoes dos dados referentes ao nürnero de banco, agéncia e conta corrente 
nesta etapa da licitaçâo, sendo obrigatoria, posteriormente, para a licitante vencedora. 
4.2 Os preços propostos serAo de exciusiva responsabilidade da licitante, no ihe assistindo o direito 
de pleitear qualquer alteraçäo dos mesmos, sob a1egaco de erro, omisso ou qualquer outro 
argumento no previsto em lei, sempre seguindo o orcamento apresentado no Anexo I deste Edital. 
4.3 As Propostas de Preços sero consideradas de acordo corn os Anexos deste Edital, por Lote, 
expressas em Real (R$), em algarismos, para os preços unitdrios, e em algarismo e por extenso, para 
O valor global da proposta, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto 
desta licitaco, bem corno todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros custos ou despesas 
que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecirnento dos produtos, 
constantes da proposta, abrangendo, assim, todos os custos com materiais e servicos necessários a 
execucäo do objeto em perfeitas condicOes de uso e a manutenço destas condiçOes durante o prazo 
de contrato. 
4.4 0 representante do licitante, que será credenciado nos termos dos itens 6.5 e 6.6 deste edital, 
deverá estar apto a formalizar na prOpria sesso, por escrito, Proposta de Preços que consubstancie 
o lance vencedor, se for o caso, segundo o item 8.5 deste edital. 
4.5 Juntamente corn as propostas comerciais, os interessados deverio apresentar as seguintes 
declaraçOes com firma reconhecida em cartório, conforme modelos constantes no Anexo II do 
presente Instrumento: 
4.5.1 Declaraço de conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos bens/produtos a serem 
ofertados e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital. 
45.2 Declaraço expressa de integral concordância corn os termos deste edital e seus anexos. 
4.5.3 Declaraço, sob as penalidades cabIveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da 
habilitaçAo, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores (art.32, §2°, da Lei 
n.° 8.666/93). 
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5.0 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAçA0 (ENVELOPE n'02) 
5.1 0 envelope "Documentos de Habi1itaço" deverá conter os seguintes docu 	em idij 
nacional, em uma &iica via, sem rasuras, emendas ou ressalvas, conforme relaçAo a 	rDE L 
a) Cópia do Carto de inscriço no CNPJ/MF; 
b) Alvará Funcionamento; 
c) Cópia da Inscrico Estadual ou Municipal, se houver; 
d) Prova de regularidade fiscal junto a Fazenda Municipal de seu dornicllio; 
e) Prova de regularidade fiscal junto a Fazenda Estadual de seu domicIlio; 
f) Prova de regularidade fiscal para corn os Tributos e ContribuiçOes federais; 
g) Certido Negativa de Débitos quanto a DIvida Ativa da Unio; 
h) Prova de regularidade fiscal junto a Seguridade Social (INSS) - CND; 
i) Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
j) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidarnente registrado na Junta Comercial 
da sede do Licitante, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por açOes, 
acompanhada de documentos de eleicio de seus administradores; 
k) Registro comercial, no caso de empresa individual, devidamente registrado na Junta Comercial 
da sede do Licitante; 
1) Inscrico do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em 
exercIcio; 
m) Decreto de autorizaçào, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no Pals, e ato de registro ou autorizaco para funcionamento expedido pelo órgo competente, 
quando a atividade assim o exigir; 
n) Balanço patrimonial e demonstraçOes contábeis do ültimo exercIcio social, já exigIveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situaco financeira da empresa, vedada a sua 
substituico por balancetes ou balancos provisórios, podendo ser atualizados por Indices oficiais 
quando encerrado ha mais de 03 (três) meses da data de apresentaco da proposta, devidamente 
registrado na Junta Comercial da sede do Licitante; 
o) Certido Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
j urIdica. 
p) Comprovaço de capital social mInirno de 10% (dez por cento) do valor estimado da Licitaco, 
devendo a comprovacâo ser feita relativamente a data de apresentaço da proposta, mediante 
apresentaco da Certido Simplificada da Junta Comercial da sede do licitante, emitida em prazo 
no superior a 30 (trinta) dias da data marcada para recebimento dos envelopes. 
q) Comprovaco de aptido para desempenho de atividade pertinente e compativel em 
caracterIsticas, quantidades e prazos corn o objeto da licitaço, sendo esta feita mediante a 
apresentaço de atestado(s), fomecido(s) por pessoa(s) jurldica(s) de direito ptThlico ou privado, 
com firma devidamente reconhecida em cartório competente, acompanhado(s) de cópia(s) da(s) 
respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e contrato(s). 
r) Declaraco emitida pela licitante de que no possui em seu quadro de pessoal, empregados 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabaiho, salvo na condiço de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, 
nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7 0  da Constituiço Federal. 
s) Certido Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pelo Tribunal Superior do Trabaiho - TST. 
5.2 A apresentacão de quaisquer documentos através de cópias reprográficas sem a devid 
autenticaço por cartório competente, invalidará o documento, e, por consequéncia, inabilitará 
licitante. 
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'Age 

FL  
de 30 (fri Ta) diasa 

6.0 DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DO CREDENCIAMEN 	0 DE 
6.1 A abertura da presente licitaço dar-se-á em sesso püblica, dirigida por urn Pregoeiro, a ser 
realizada no endereco constante do Preâmbulo, de acordo corn a legislaco mencionada no 
preârnbulo e o conteüdo deste edital. 
6.2 Antes do início da sessào, os representantes dos interessados em participar do certame devero 
se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, devidarnente munidos de documentos que Os 

credenciern a participar desta licitaço, inclusive corn poderes para formulaco de ofertas e lances 
verbais. 
6.3 No dia e local designado neste edital, as 09:00 horas, na presenca dos representantes dos 
licitantes, devidamente credenciados, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro 
receberá, em envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados nos fechos, as propostas de 
precos e a documentacâo exigida para a habilitaço dos licitantes, registrando em ata a presenca dos 
participantes. 
6.4 Depois de encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhurn outro envelope ou 
documento será aceito pelo Pregoeiro, salvo as retificaçOes feitas por rneio de lances verbais. 
6.5 Cada licitante credenciará representante que será admitido a intervir rias fases do procedirnento 
licitatório e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste edital, por sua representada. 
6.6 Por credenciamento entende-se a apresentacAo conjunta dos seguintes documentos: 
I - Docurnento oficial de identidade; 
II - Documento que comprove a capacidade de representaço, na forma da lei, inclusive corn 
outorga de poderes para, na forma da lei, forrnular ofertas e lances verbais de preços e praticar todos 
os dernais atos pertinentes e especIficos ao Prego n° 2017.01.09. 1, em norne da licitante. 
6.6.1 Caso o representante seja sOcio da empresa licitante corn poderes de representaço, sócio-
gerente, diretor do licitante ou titular de firma individual, devero ser apresentados documentos que 
comprovern tal condicäo (atos constitutivos da pessoa jurIdica, ata de sua eleiço, etc.), nos quais 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assurnir obrigaçOes em decorrência de tal 
investidura. 
6.6.2 Nos dernais casos, deverão ser apresentados procuraco por instrumento püblico ou particular, 
este ültimo corn firma reconhecida em cartório, acompanhada de cópia do ato de investidura do 
outorgante (atos constitutivos da pessoa jurIdica, ata de eleico do outorgante, etc.), e especIfica 
para o PregAo n° 2017.01.09. 1. 
6.6.3 Estes documentos (originais ou cOpias) devero ser apresentados fora dos envelopes, para que 
possam ser analisados no inIcio dos trabalhos, antes da abertura dos envelopes "Propostas de 
Preços". No caso de cópias, devero ser devidarnente autenticadas por cartório competente. 
6.7 A no apresentaço ott incorrecäo insanável de quaisquer dos docurnentos de credenciamento do 
preposto nào impedirá a participaco do licitante, rnas irnpossibilitará a representaco, a 
manifestaçäo e o oferecimento de lances verbais pelo licitante durante a sesso do Pregâo. 
6.8 No decorrer do procedimento licitatório, os licitantes poderio nornear representantes, caso no 
os tenha feito, descredenciar ou substituir os já nomeados, desde que apresente os documentos 
exigidos no item 6.6 deste edital. Entretanto, no serd admitida a participaco de urn mesmo 
representante para mais de uma empresa licitante. 

7.0 DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS 	 C/  
7.1 0 Pregao será realizado pelo Sistema Presencial. 
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7.2 0 julgamento da licitaçao sera realizado em apenas uma fase, sendo dividio em civas eapas- o 
somente para fins de ordenamento dos trabaihos, e obedecerá ao critério do Menreço por Lote 
para o objeto do Edital: 
I - A etapa de classificaçào de preços compreenderá a ordenaçäo das 
licitantes, c1assificaço inicial das propostas passIveis de ofertas de lances verbais, oferta 
verbais dos licitantes proclamadas para tal, classificaço final das propostas e exame da 
aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao objeto e valor; 
II - A etapa de habilitaço, declaraço do licitante vencedor e adjudicaçâo compreenderá a 
verificacâo e análise dos documentos apresentados no envelope "Documentos de Habilitac&o" do 
licitante classificado em prirneiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do 
presente edital, bern como a declaraco do licitante considerado vencedor do certame e a 
adjudicacào, sendo esta ültima feita caso no ocorra interposiço de recurso. 
7.3 Após a entrega dos envelopes no caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
7.4 Da reunio para recebimento, abertura e classifieaco das propostas e habi1itaço, será lavrada 
ata circunstanciada, que mencionará todos os licitantes, as propostas apresentadas, as observacOes e 
impugnacOes feitas pelas licitantes e demais ocorrências que interessarem ao julgamento da 
Iicitaco, devendo ser assinadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio e por todos os representantes dos 
licitantes presentes. 
7.5 A reunio mencionada no item anterior poderá ser gravada, pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
por qualquer meio de reproduço mecânica ou eletrôriica, como a fotográfica, cinematográfica, 
fonográfica oti de outra espécie. 0 Pregoeiro cornunicará aos licitantes qual o meio de gravaço 
estará utilizando e os registros decorrentes desta podero ser utilizados para comprovaçào de atos e 
fatos nele contidos, sendo que será arquivada por urn perlodo de 60 (sessenta) dias após a data da 
reunio. 
7.6 0 licitante vencedor será convocado a apresentar a proposta de precos definitiva e firmar o 
instrumento contratual, do qual fará parte o edital, seus anexos e a respectiva proposta. 
7.7 0 Municipio de Porteiras se reservard o direito de efetuar diligências visando confirmar as 
informaçôes apresentadas pelo licitante sobre as caracterIsticas dos serviços ofertados. Caso sejam 
encontradas discrepâncias entre informaçOes contidas em docurnentacäo impressa e na proposta 
especifica, prevalecero as da proposta. Se manifestadarnente inexequIveis, este fato implicará na 
desclassificaco da proposta da licitante. 

8.0 DA FASE DE CLASSIFIcAçA0 DE PREOS 
8.1 Sero abertos os envelopes "Proposta de Precos" de todos os licitantes e o Pregoeiro inforrnará 
aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de precos para o fornecimento 
do(s) objeto(s) da presente 1icitaco e os respectivos valores ofertados para os Lotes. 
8.1.1 0 julgamento das propostas será feito pelo valor do menor preco apresentado para os 
respectivos Lotes constantes no Anexo I deste Edital, sendo que o licitante deverá apresentar precos 
para todos os itens especificados no Lote. 
8.1.2 A proposta do licitante somente será válida e classificada para determinado Lote, corn a 
apresentaço de precos para todos os itens constantes no referido Lote. 
8.2 0 Pregoeiro fará a ordenaço dos valores das propostas, em ordem decrescente, de todos os 
licitantes, classificando o licitante corn proposta de menor preço para o Lote e aqueles que tenharn 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em ate 10% (dez por cento) relativamente 
A de menor preco, para que seus representantes participern dos lances verbais. C/ 
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8.3 Quando no forern verificadas no mInimo 03 (três) propostas de preços has c r . dices denidas 

.  

no item anterior, o Pregoeiro classificara as meihores propostas, ate o mamo 3 (tres), para que 
seus representantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os 	s oferecidos nas?  
propostas escritas. 	 0 
8,4 Em seguida, seth dado infcio a etapa de apresentaçao de lances verb is, 	vP 	r 
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e corn precos decrescentes. 
8.5 0 Pregoeiro convidará individualmente os representantes dos licitantes, de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de menor preco e os dernais, em ordem 
decrescente de preco. 
8.6 So serao aceitos os lances cujos valores forern inferiores ao 61timo lance que tenha sido 
anteriormente registrado, nao sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 
aquele que for recebido e registrado em prirneiro lugar. 
8.7 Caso no mais se realizern lances verbais, seth declarada encerrada a etapa competitiva e 
ordenadas as ofertas, exciusivamente pelo critério de menor preço. 
8.8 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, irnplicará excluso 
do licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua ültirna proposta 
registrada para classificaçao, no final da etapa competitiva. 
8.9 Declarada encerrada a etapa competitiva e realizada a c1assificaco final das propostas, o 
Pregoeiro examinará a aceitabilidade do primeiro classificado, quanto ao objeto e valor, decidindo 
motivadamente a respeito. 
8.10 Será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preco e os valores estimados 
para a contrataço. 
8.11 Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas sem que se 
realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato püblico, na própria sessâo do 
Prego. 
8.12 Nas situaçOes em que no se realizem lances verbais, ou depois de declarado o encerramento 
da etapa competitiva, ou se a oferta nao for aceitável ou no exame de oferta subsequente, o 
Pregoeiro poderá negociar diretamente corn o proponente para que seja obtido preço rnelhor para a 
Administraco. 
8.13 Nâo poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente as 
penalidades constantes deste edital. 
8.14 Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos docurnentos exigidos no Envelope n. 0  
01 (Proposta de Precos), OU os apresentarem em desacordo corn o estabelecido neste edital, ou corn 
irregularidades, bern como os que apresentarern precos excessivos ou manifestarnente inexequlveis, 
sero considerados desclassificados, nâo se admitindo cornp1ernentaço posterior. 
8.14.1 Considerar-se-o precos manifestarnente inexequiveis aqueles que forern simbólicos, 
irrisOrios ou de valor zero, incompatIveis corn os preços de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos. 
8.15 Em caso de divergência entre inforrnacOes contidas em docurnentaco irnpressa e na proposta 
especIfica, preva1ecero as da proposta. Em caso de divergência entre informaçOes contidas nos 
docurnentos exigidos pelo edital e em outros apresentados, porérn näo exigidos, prevaleceräo as 
prirneiras. 
8.16 Sero observados os benefIcios e direitos contidos na Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezernbro de 2006, no trArnite deste procedirnento. 	

&/ 
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9.0 DA FASE DE HABILITAçAO E DO JULGAMENTO 
9.1 Efetuados os procedimentos previstos nos itens 7.0 e 8.0 deste editsendo 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do rilope referente aos 
"Documentos de Habi1itaço" desta licitante. 
9.2 Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos docurnentos exigidos n 	e 
(Documentos de Habilitaco), OU os apresentarem em desacordo corn o estabelecido neste edital, ou 
corn irregul and ades, sero considerados inabilitados, no se admitindo cornp1ementaço posterior. 
9.3 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, 
sendo-ihe adjudicado o objeto da licitacAo, pelo Pregoeiro, caso näo haja intenço de interposico 
de recurso. 
9.4 Se a oferta no for aceitável ou se o licitante desatender as exigências habi!itatórias, o Pregoeiro 
examinará a oferta subsequente, permitida renegociaçao, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo a verificaçäo da habilitaço do licitante, na ordem de classificaçào, e assim 
sucessivarnente, ate uma proposta que atenda integralmente ao edital, sendo o respectivo licitante 
declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certarne. 
9.5 0 licitante declarado vencedor do certarne deverá apresentar, na própria sessào, Proposta de 
Preços formal que ratifique o i.'iltirno lance ofertado, se for o caso. E facultado ao Pregoeiro 
prorrogar o prazo, motivadamente, por 24 (vinte e quatro) horas. 
9.6 Da sesso do Pregào seth lavrada ata circunstanciada, que mencionará os licitantes 
credenciados, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordern de cIassificaço, a análise da 
documentacao exigida para habilitaçio e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao 
final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelo(s) representante(s) credenciado(s) do(s) 
licitante(s) presente(s) a sesso. 
9.7 Ao final da sesso, caso no haja intenço de interposico de recurso e o preco final seja igual 
ou inferior ao previsto para a aquisiço dos produtos seth feita, pelo Pregoeiro, a adjudicaco ao 
licitante declarado vencedor do certarne e encerrada a reuniâo. Posteriormente, o processo, 
devidamente instruIdo, seth encarninhado para a(s) Secretaria(s) competente(s) para homologaco e 
subsequente contrataçao. 
9.8 Os envelopes corn os docurnentos relativos a habilitaçao dos licitantes nao declarados 
vencedores serao retirados pelos representantes dos licitantes na própria sesso. Os remanescentes 
permanecero em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, durante 20 (vinte) dias correntes a 
disposiço dos licitantes. Findo este prazo, scm que sejarn retirados, serão destruldos. 

10.0 DOS RECURSOS 
10.1 Ao final da sesso, depois de declarado o licitante vencedor do certame, qualquer licitante 
poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenço de interpor recurso, corn registro em ata 
da sIntese das suas razOes, podendo juntar rnernoriais no prazo de 3 (trés) dias üteis, ficando os 
demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazOes em igual nirnero de dias, que 
comecaro a correr do término do prazo da recorrente, sendo-ihes assegurada vista imediata dos 
autos. 
10.2 0 recurso contra deciso do Pregoeiro no terá efeito suspensivo. 
10.3 A falta de manifestaco imediata e rnotivada do licitante em recorrer, ao final da sessäo do 
Prego, importará a precluso do direito de recurso e a adjudicaço do objeto da licitaçao pelo 
Pregoeiro ao licitante vencedor. 
10.4 A petiçao poderá ser feita na própria sesso e, se oral, será reduzida a termo em ata, facultado 
ao Pregoeiro o exame dos fatos e julgarnento irnediato do recurso. 	 /C 
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10.5 0 acoihimento de recurso irnportará a invalidaciio apenas dos ato 

in  
aproveitamento. 
10.6 Os autos do processo administrativo perrnanecero corn vista franqueada aos in 1ados na(s) 
respectiva(s) Secretaria(s)/Fundo(s) de origem. DE 
10.7 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a s 
Secretaria(s)/Fundo(s) de origern homoIogara(o) o procedimento licitatório e adjudicará(o) o(s) 
objeto(s) ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es) do certame, determinando a contrataço da 
adjudicatária. 
10.8 Dos atos da Administraço após a ce1ebraco do(s) Contrato(s), decorrentes da aplicacäo da 
Lei no 8.666/93, caberào: 
I - Recurso, dirigido ao(s) Secretário(s) Ordenador(es) de Despesa, por intermédio do Pregoeiro, 
interposto no prazo de 5 (cinco) dias üteis a contar da intimaço do ato, a ser protocolizado na sede 
da própria Secretaria, nos casos de anu1aco ou revogaçäo da 1icitaço, resciso do Contrato, a que 
se refere o inciso I do artigo 79 da Lei no 8.666/93 ou ap1icaco das penas de advertência, suspensAo 
temporária ou multa; 
II - Representaçäo, no prazo de 5 (cinco) dias üteis da intimaçäo da deciso relacionada corn o 
objeto da 1icitação ou do Contrato, de que no caiba recurso hierárquico; 
III - Pedido de reconsideraço de decisào do(s) Secretário(s) Ordenador(es) de Despesa, no caso de 
decIaraco de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Adrninistraçäo Püblica, no prazo de 10 
(dez) dias üteis da intimaço do ato, 
10.9 0 recurso será dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a 
qual poderá reconsiderar sua deciso, no prazo de 5 (cinco) dias Oteis, ou, nesse mesmo prazo, faze-
lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisào ser proferida dentro de 5 (cinco) 
dias i'Iteis, contados do recebirnento do recurso, sob pena de responsabilidade (art. 109, § 40, da Lei 
no 8.666/93). 
10.10 A intimacäo dos atos referidos no inciso I do item 10.8 do edital, exeluindo-se as penas de 
advertência e multa de mora, e no inciso III do mesrno item, será feita mediante pub1icaco em 
Jornal de Grande Circulaçao no Estado. 
10.11 Os recursos e impugnacOes interpostos fora dos prazos no sero conhecidos. 

11.0 DA c0NTRATAcA0 
11.1 As obrigacOes decorrentes da presente licitaçào sero formalizadas por termo de contrato 
especIfico, celebrado entre o MunicIpio, representado pelo(s) Secretário(s) Ordenador(es) de 
Despesa (doravante denominado Contratante), e o licitante vencedor (doravante denominada 
Contratada), que observará os termos da Lei n.° 8.666/93, deste edital e dernais normas pertinentes, 
cuja minuta foi submetida a exame prévio da Assessoria JurIdica. 
11.2 0 licitante vencedor terá o prazo de 2 (dois) dias üteis, contados da devida convocaçAo, para 
celebrar o referido Contrato, do qual faro parte integrante o edital. seus anexos, a proposta e 
dernais documentos apresentados pelo licitante vencedor. Em caso de recusa injustificada, ser-lhe-á 
aplicado o disposto no item 17.7 deste Edital. 
11.3 Se o licitante vencedor no assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido é facultado 
ao(s) Secretário(s) Ordenador(es) de Despesa convocar as licitantes rernanescentes, respeitada a 
ordem de c1assificaço final das propostas, para faze-10 em igual prazo e nas mesrnas condicOes 
propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos precos (descontos), ou revogar a licitaçào. 
11.4 Incumbirá a Contratante providenciar, a sua conta, a pub1icaco do extrato do Contrato nos 
quadros de aviso dos orgaos ptiblicos municipais, ate o quinto dia citil do mês seguinte ao de sua 
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assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data. 0 mesrno roc4rn ase..aciatath_ 
corn re1aco aos possIveis termos aditivos. 	 1) 

11.5 0 licitante adjudicatário se obriga a manter, durante toda a execuo Contrato, eJ 
compatibilidade corn as obrigacOes assumidas, todas as condiçOes de habilitaçäo'570 DE 
11.6 0 Termo de Contrato so poderá ser alterado em conformidade corn o disposto 	da 
Lei n.° 8.666/93. 

12.0 DA VALIDADE E DA VIGENCIA 
12.1 0(s) Contrato(s) resultante(s) da presente Iicitaço so terá(o) validade e eficácia depois de 
aprovado(s) pelo(s) Secretário(s) Ordenador(es) de Despesa, conforme o caso, e publicado(s) seu(s) 
extrato(s) nos termos do item 11.4 supra. 
12.2 U(s) futuro(s) Contrato(s) terá(o) vigência ate 31/12/2017, a contar da data de assinatura, ou 
enquanto decorrer o fornecirnento dos bens/produtos. 

13.0 DAS 0BRIGAcOEs CONTRATUAIS 
13.1 A Contratante, alérn das obrigacOes resultantes da observância da Lei n.° 8.666/93, deverá 
obedecer as disposicOes elencadas na rninuta do Terrno de Contrato - Anexo a este edital. 
13.2 A Contratada, além das responsabilidades resultantes da observância da Lei n.° 8.666/93, 
deverá obedecer as disposiçOes elencadas na minuta do Terrno de Contrato - Anexo a este edital. 

14.0 DA EXECUçAO DO CONTRATO 
14.10 Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo corn as cláusulas contratuais 
e as normas dispostas na Lei n.° 8.666/93 e alteraçOes posteriores, bern como legisIaco pertinente, 
respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecuco, total ou parcial. 
14.2 Da Data, Local e Horário de Eritrega dos Produtos: 
14.2.1 Os beris/produtos deverao ser entregues na forma, prazo, locais e horários definidos no 
Preâmbulo deste Edital. 
14.2.2 A entrega dos bens/produtos deve se efetuar de forma a no comprometer o funcionamento 
dos sistemas, recursos ou deslocarnentos. Havendo necessidade de iriterrupço, esta deverá estar 

- 

	

	devidamente planejada e ser necessariarnente aprovada pelo Ordenador da Despesa. 
14.2.3 Em nenhurna hipótese sero concedidas prorrogaçOes de prazo. 
14.2.4 Por ocasiào da entrega dos produtos, o fornecedor devera apreseritar recibo em 02 (duas) 
vias, além das respectivas faturas e Notas Fiscais. 
14.2.5 0 bem/produto que no atender as especificacOes do Edital e que forem recusados pelo 
servidor responsável pelo recebirnento no momento da entrega deverá ser substituldo pelo 
fornecedor no prazo de ate 02(dois) dias iiteis, contados do recebirnento. 
14.2.6 Para os bens/produtos objeto deste certarne, deverá ser ernitida Nota Fiscal em nome da 
Prefeitura Municipal de Porteiras, corn sede na Rua Mestre Zuca, 16, Centro, Porteiras - CE, e, para 
a eritrega dos produtos deverâo ser atendidas as exigéncias deste edital. 
14.3 A fisca1izaço do Contrato será exercida pela Secretaria/Fundo Municipal contratante. 
14.4 0 exercIcio da fiscalizaçiio ou o acompanhaniento seri exercido no interesse do Municipio e 
näo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada ou de seu agente ou preposto, inclusive 
perante terceiros, por quaisquer irregularidades, danos resultantes de imperfeiço técnica, vIcios 
redibitOrios e, na ocorrência destes, nao implica corresponsabilidade do Poder Ptblico ou de seus 
agentes e prepostos. 
14.5 A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o produto entregue, se em 
desacordo corn os termos do presente Edital e do respectivo Contrato. 
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14.6 Quaisquer exigêneias da fisealizaco inerentes ao objeto do Contrato k&Trao ser prontamente v 

atendidas pela Contratada, sem onus para a Contratante. A Contratada é obri 	reparar, corri, 
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, onde se verificarem 	dff 
ineorreçOes, sem prejuizo da aplicaco das penalidades cabIveis. 
14.7 Os bens/produtos objetos da 1icitaço no exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito 
desempenho em relacao a prazo de entrega, validade e qualidade do(s) mesmo(s). 
14.8 A Contratada flea obrigada a aceitar, nas mesmas condicOes contratuals, Os acréscimos ou 
supressOes que se fizerem necessários, a critério da Contratante, respeitando-se os lirnites previstos 
na Lei n.° 8.666/93 e alteraçOes posteriores, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, 
facultada a supressào alérn deste limite mediante acordo entre as partes. 

15.0 DA RESCISAO DO CONTRATO 
15.1 0 Contrato poderá ser rescindido pelos motivos especificados nos artigos 77 e 78 da Lei n.° 
8.666/93 e nas formas previstas nos artigos 79 e 80 da mesma lei e suas alteracOes posteriores. 
15.2 A inadimpléncia das cláusulas e condiçOes estabelecidas no instrurnento convocatório, pela 
Contratada, assegurará a Contratante o direito de dá-lo por rescindido mediante notiflcaço entregue 
diretamente ou por via postal, corn prova de recebimento. 
15.3 Os procedimentos de resciso contratual, tanto amigáveis, como os determinados por ato 
unilateral da Contratante, setho forrnalrnente motivados, assegurado contraditOrio e a ampla defesa, 
mediante prévia e comprovada intirnaco da interessada para que, se o desejar, apresente defesa no 
prazo de 10 (dez) dias üteis, contados de seu recebirnento e, na hipótese de desistir da defesa, 
interpor recurso hierárquico no prazo de 5 (cinco) dias üteis, contados da intirnaco comprovada da 
deciso rescisória. 

16.0 DO PREO E DO PACAMENTO 
16.1 Os preços ofertados devem ser apresentados, corn incidência de ICMS; 
16.2 Para os negócios fechados será ernitido o Extrato de Fechamento de Negócios que discriminará 
as condiçOes especIficas; 
16.3 As entregas dos produtos devetho obedecer ao contido no Preâmbulo deste Edital; 
16.4 Os precos dos bens/produtos objeto da presente 1icitaço seräo cobrados pelo licitante 
adjudicatário de acordo corn as condiçOes estabelecidas no Prego. 
16.5 Os bens/produtos efetivarnente fornecidos serào atestados e pagos, respectivarnente, pelo 
Liquidante e Ordenador de Despesa da(s) Secretaria(s)/Fundo(s) de origem, cujo endereço será o de 
cobrança das faturas relacionadas a este edital, nos prazos e na forma estabelecidos na minuta do 
Termo de Contrato - segundo rnodelo constante em anexo deste Edital. 
16.6 0 pagamento do produto recebido seth efetuado, a cada entrega, em ate 30 (trinta) dias 
contados da data do recebirnento da Nota Fiscal, diretamente pela SecretarialFundo de origem, 
através de cheque nominal a empresa. 

17.0 DAS PENALIDADES 
17.1 0 licitante que ensejar o retardarnento da execuciio do certarne, não rnantiver a proposta, faihar 
ou fraudar na execuco do Contrato, comportar-se de modo inidOneo, fizer declaraço falsa ou 
cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citacâo e da ampla defesa, flcará impedido de 
licitar e contratar corn a Administraço, pelo prazo de ate 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da puniço ou ate que seja promovida a reabilitaco perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuIzo das multas previstas no edital e no termo de 
contrato e das dernais corninaçOes legais. 
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17.2 A Contratada fieará, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em casoe inexecug ao tota1 ou 
parcial do contrato, erro de exeeuço, execuçào imperfeita, mora de exec 	inadimplernent9J 
contratual ou nâo veracidade das informacOes prestadas, garantida a prévia defe < . 
I - advertência, sançao de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.° 8.666/93, pod era 	r6s 
seguintes casos: 
a) descumprimento das obrigacOes e responsabilidades assumidas na Iicitaço; 
b) outras ocorréncias que possam acalTetar transtornos ao desenvolvimento dos servicos da 
Contratante, desde que no caiba a aplicaço de sançäo mais grave. 
II - multas (que podero ser recoihidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de 
Receitas Federais, por meio de Docurnento de Arrecadaço Municipal - DAM, a ser preenchido de 
acordo corn instruçOes fornecidas pela Contratante); 
a) de 1% (urn por cento) sobre o valor contratual total do exercIcio, por dia de atraso na prestaco 
dos serviços ou indisponibilidade do mesmo, limitada a lO% do mesmo valor; 
b) de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercIcio, por infraço a qualquer 
eláusula ou condiçao do contrato, no especificada nas demais ailneas deste inciso, aplicada em 
dobro na reincidência; 
c) de 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exercIcio, pela recusa em corrigir qualquer 
servico rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correcào no se efetivar nos 5 (cinco) dias que 
se seguirem a data da comunicaçio formal da rejeiço; 
III - suspenso ternporária de participacto em Iicitaço e impedirnento de contratar com o 
MunicIpio de Porteiras, por prazo nào superior a 2 (dois) anos; 
IV - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administraço Püblica, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da puniço ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a 
autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcirnento a Adrninistraçào pelos prejuIzos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanco aplicada corn base no inciso anterior. 
17.3 No processo de apIicaço de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e a ampla 
defesa, garantida nos prazos de 5 (cinco) dias iiteis para as sançOes previstas nos incisos I, II e III do 
item 17.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sancäo prevista no inciso IV do rnesrno item. 
17.4 0 valor da multa aplicada deverá ser recoihido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) 
dias a contar da notificaçäo ou deciso do recurso. Se o valor da multa no for pago, ou depositado, 
seth automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de 
inexjstência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido seth cobrado 
administrativamente ou inscrito corno Divida Ativa do MunicIpio e cobrado mediante processo de 
execucAo fiscal, corn os encargos correspondentes. 
17.5 As sancOes previstas nos incisos Ill e IV do item 17.2 supra, podero ser aplicadas as ernpresas 
que, ern razäo do contrato objeto desta licitaço: 
I - praticarem atos ilIcitos, visando frustrar os objetivos da licitaçio; 
II - demonstrarem no possuir idoneidade para contratar corn a Adrninistraçäo Piiblica, em virtude 
de atos ilIcitos praticados; 
III - sofrerem condenaçao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recoihimento de quaisquer tn butos. 
17.6 As sançOes previstas nos incisos I, III e IV do item 17.2 supra poderäo ser aplicadas 
juntamente corn a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias üteis. 
17.7 A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, ern firmar o Contrato dentro do 
prazo de 5 (cinco) dias üteis a contar da notificaçio que ihe será encarninhada, estará sujeita a multa 
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de 5% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuIzo das dernais 	lidades cabIveis, 
porcaracterizar descumprimento total da obrigaco assumida. C '~/ 
1 7.8 As sançOes previstas no item 1 7 . 7 supra no se aplicam As demais licitantes 
vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarern o Termo de Contrato, de acordo corn este 
edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse. 

18.0 DA D0TAçA0 0RcAMENTARIA 
18.1 Os recursos para a execuço do objeto da presente licitaço correrâo a conta da(s) 
Dotacio(Oes) Orcarnentaria(s) especificadas no Preambulo deste Edital. 

19.0 DIsPosIcOEs GERAIS 
19.1 As normas que disciplinam este Pregào serao sempre interpretadas em favor da ampliaco da 
disputa entre os interessados, atendidos os interesses ptiblicos e o da Adrninistraçäo, sern 
comprometimento da seguranca da contrataço. Os casos omissos podero ser resolvidos pelo 
Pregoeiro durante a sessào. 
19.2 0 não atendimento de exigências formais no essenciais nào importará no afastamento do 
licitante, desde que sejam possiveis a aferico da sua qualidade e a exata cornpreenso da sua 
proposta durante a realizaço da sesso piiblica deste Prego. 
19.3 Nenhuma indenizaço será devida as licitantes pela e1aboraço ou pela apresentaco de 
documentaçào referente ao presente edital. 
19.4 Na contagern dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de inIcio de contagem e 
inclui-se o dia do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencern prazos em dia de 
expediente normal no Municipio, exceto quando for expressamente estabelecido em contrário. 
19.5 0(A) Ordenador(a) de Despesa poderá revogar a presente licitacào por razOes de interesse 
püblico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para tal 
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou mediante provocaçào de terceiros, nos 
termos do art. 49 da Lei n.° 8.666/93, no cabendo as licitantes direito a indenizaçäo. 
19.6 Qualquer rnodificacào neste edital seth divulgada pela mesma forma que se deu ao texto 
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inqueslio navel mente, a 
alteracào nao afetar a formulaço das propostas. 
19.7 Para dirimir, na esfera judicial, as questOes oriundas do presente edital seth competente o Foro 
da Comarca de Porteiras/CE. 
19.8 Na hipótese de no haver expediente na data marcada para o recebimento dos envelopes 
contendo a documentaço e proposta, a data da abertura ficará transferida para o primeiro dia ütil 
subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido. 
19.9 Quaisquer düvidas porventura existentes ou solicitaçOes de esclarecirnentos sobre o disposto 
no presente edital deverao ser objeto de consulta, por escrito, ao Pregoeiro (endereco mencionado 
no Preâmbulo deste Edital), ate s (cinco) dias correntes anteriores a data fixada para a realizaço do 
Pregào, que sero respondidas, igualmente por escrito, depois de esgotado o prazo de consulta, por 
rneio de circular encarninhada sornente aos que se cadastrarem mediante Termo de Retirada de 
Edital. Dernais informacoes poderao ser obtidas pelo telefone (88)3557-1252. 
19.10 As impugnacOes referidas no item 3.7 e os recursos niencionados no item 10 deste edital, 
eventualrnente interpostos, sero dirigidos ao Ordenador de Despesa, por intermédio do Pregoeiro, e 
protocolizados exclusivamente no endereco mencionado no Preâmbulo deste edital. 
19.11 0 Caderno do Edital completo poderá ser adquirido de segunda a sexta-feira, de 08:00 as 
12:00 horas, mediante recoihimento da importância de R$ 40,00 (quarenta reais), que deverá ser 
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FL 	q}32 
paga junto ao Setor de Arrecadaço do MunicIpio, através de Document 	Arrecadãçb 
Municipal - DAM. Este valor refere-se ao custo de cOpia reprográfica do Edital e s 

19.13 Os casos omissos serâo resolvidos pelo(s) Ordenador(es) de Despesa, media knte a 	Od 
1 IC 9.12 Poderäo ser obtidas inforrnaçoes, ainda, pelo telefone (88)3557-1252. 

caput do art. 54 da Lei n.° 8.666/93. 
19.14 Os interessados, ao participarem do Pregào, expressam, automaticamente, sua total 
concordância aos termos deste Edital, no podendo alegar, posteriormente, desinforrnaco sua ou de 
representante. 
19.15 Integram o presente Edital os seguintes Anexos: 

Anexo I - Termo de Referência 
Anexo II - Modelos de DeclaracOes 
Anexo III - Proposta Padronizada 
Anexo IV - Minuta do Contrato 

Porteiras/CE, 09 de Janeiro de 2017. 

Alexandr;tino Bezerra 
Pregoeiro(a)'Oficial do MunicIpio 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERENCIA 

Fregao n o  2017.01.09.1 
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TERMO DE REFERENCIA 

1- OBJETO DA c0NTRATAçA0 
1.1 - Aquisico de géneros alimentIcios para atender as necessidades do Programa Projovem Campo 
- Saberes da Terra, do MunicIpio de Porteiras/CE. 

2- JUSTIFICATIVA 
2.1 - 0 presente termo visa oferecer subsIdios para Aquisico de géneros alimentIcios para atender 
as necessidades do Programa Proj ovem Campo - Saberes da Terra, no âmbito deste MunicIpio 
proporcionando: 
a) Meihor qualidade no fornecimento de alimentos e, consequentemente, na nutriçào do alunado; 
b) Melhorar a qualidade de aprendizagem do alunado; 
b) Suprir a carência alimentar do alunado; e, 

3- EsPEcIFIcAcOEs, QUANTIDADES E VALOR ESTIMADO 
3.1 - A empresa a ser contratada, deverá fornecer os produtos conforme descriçäo na planilha 
abaixo: 

aIimAntIr,t,Q 

Item Especificacao Unid. Qtde. Valorunitário Valor Total 
0001 CAFE torrado, moido, em embalagem a vácuo de 250g, corn 

PCT 144 R$ 4,1 R$ 590,40 
nformacoes de composiçao e data de validade na embalagern _ 

0002 LEITE LIQUIDO INTEGRAL, TIPO LONGA VIDA - 	ErnbaIagem 
tetra pak caixa c/1000rnl produto esterilizado(uht) sabor e arornaj 
caracteristicos, 	sern 	ranco ou 	qualquer tipo de alteraco que1 L 1750 R$ 503 R$ 8.802,50 
comprometa 	0 valor 	nutncional 	e 	a 	segurança 	do 	alirnento. 
Validade minima de 180 dias deve ter inforrnacoes nutricionais n 
embalagem conforme 0 ministérlo da agricultura I. 

0003 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK - Ernbalagern 
primaria de polipropileno virgem, transparente e incolor e corr 

PCT 180 R$ 3,5 R$ 644,40 
capacidade para 400g, corn informaçoes nutricionais e data d 
validade na embalagern  

0004 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - Ernbalagern primäria d 
polipropileno virgern, transparente e incolor e corn capacidad 

PCT 180 R$ 3,5 R$ 644,40 
para 400g, corn inforrnaçoes nutricionais e data de validade n 
ernbalagern  

0005 Pão rnassa fina tipo hot dog, composto por farinha de trigo, I  

fermento 	biolOgico, 	gordura 	vegetal 	hidrogenada, 	sal, 	acucar,J BOBONA 12000 R$ 0,3 R$ 3.840,00 
conservante e gordurina oleosa  

0006 MACARRAO LONGO, FIND, TIPO ESPAGUETE 	Sémola d 
trigo, enriquecida corn ferro e âcido fOlico, 	corante natural de PCT 180 R$ 271 R$ 487,80 

0007 
urucurn, especial sem ovos. Embalagern  
ARROZ T-1 - LONGO FIND - BRANCO - Ernbalagem primária d 
1,0 kg ern fardos de 20 a 30kg, livre de irnpureza, insetos o 
rnicroorganisrnos que possarn torná-lo irnprOprio para o consumc KG 800 R$ 2,6 R$ 2.144,0 
ou cornprometarn 0 armazenarnento, corn informaçSes nutricionai 
e data de fabricaç5oevalidade na embalagem  

0008 Leite 	achocolatado-ernbalagem 	tetra 	pak 	caixa 	cor9 
1000rnl,produto esterelizado(UTH)sabor e aroma caracteristicos, 
sern ranco ou qualquer tipo de e alteracao que comprorneta i L 250 R$ 49 R$ 1 .240,0 

0009 

valor 	nutricional 	e 	a 	segurança 	do 	alirnento 	corn 	vaIidad 
identificado na embalagern  
FRANGO, Congelado, Abatido, em ernbalagern prirnária pIãstic 
de 1Kg, inviolada, livre de insetos, microorganismos ou outras 
impurezas que venharn a cornprometer o armazenamento e a KG 370 R$ 9,1 R$ 3.38551 
saUde humana, corn informacoes nutricionais, cOdigo de barras e 
data de validade naernbalagern  

0010 Came 	bovina 	fresca-in 	natura , 	tipolconi_ca!acteristic4 _KG - 250 R$ 21,6 R$ 5.400,00 
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organolepticas do produto, cor, odor e saber caracteristicos, em( 
perfeito estado do conservação  

0011 	Protelna do soja sabor carne-Embalagern primaria plOstica del  
500g,inviolada,Iivre 	de 	insetos, 	microorganismos 	ou 	outra 
impurezas quo venham a comprometer o armazenamento e a 	PCT 	60 	 R$ 2, Rb 1g 3&1 
sa0de humana, corn inforrnaçoes nutricionais, cOdigo de barras e 

- data de fabricacäo 0 validade na embalagem  
0012 AçOcar refinado tipo 1-embalagem em sacos plásticos de 10kg em 

fardos de 20 a 30 kg, livre de impurezas corn informaçoen 	KG 	300 	 R$ 2,79 	R$ 837,0 
nutricionais e data do validade na embalagern 	________  

0013 Farinha do rnandioca - Embalagem pléstica de 1,0 kg inviolada, 
livre 	de 	insetos, 	microorganismos 	ou 	outras 	impurezas 	qu 
venham a comprometer o armazenamento e a saUde humana,! 	KG 	124 	 R$ 3,8; 	R$ 479,88 
corn 	inforrnaçOes 	nutricionais, 	cOdigo 	de 	barras 	e 	data 	d 
fabricacao e validade na embalagem  

0014 Massa 	do 	milho 	pré-cozida-embalagem 	primaria 	d 
500g,inviolada, 	livre 	de 	insetos, 	microorganismos 	ou 	outra 
rnpurezas quo vonham a o armazenamento e a saüde human 	PCT 	76 	 R$ 11€' 	R$ 88,16 
corn 	informaçOes 	nutricionais, 	código 	de 	barras 	e 	data 	de 
fabricaçâo  

0015 Sal 	refinado 	lodado 	em 	ernbalagern 	primária 	plástica 	th 
1 ,Okg,inviolada 	livre 	do 	insetos, 	microorganisrnos 	ou 	outra 
impurezas que venham a comprorneter a saOde humana, fardo dt. 	

KG 	44 	 R$ 0,97 	R$ 42,68 
30kg.qunatidade do odo: minima de 	0,04MG e maxima de Oil 
por 1MG por Ig do produto. 	Data de validade expresso na 

- embalagern nSo inferior a 90 dias da data de entrega  
0016 Sardinha 	ao prOprio 	suco 	em 	Oloo 	vegetal, 	corn 	omega 	3, 

embalagern 	primOria 	em 	lata 	de 	1309, 	inviolada 	se rr 	UND 	300 	 R$ 3,3c, 	R$ 1017,0 
arnassaduras, ferrugem ou perfuracOes  

0017 Oleo do soja-rofinado, ernbalagern pet ou lata de 900m1.Data de 
validade nSo inferior a 60 dias da data do entrega e no do lote 	UND 	100 	 R$ 4,5 	R$ 453,00 
expresses na embalagem  

0018 Suco concentrado do goiaba-embalagem pléstica de 500 ml, con 
data do validade e fabricaçao expressos na embalagem e vaIidad 
nSo inferior a 60 dias da data de entrega, corn sabor e arom 	UND 	150 	 R$ 4,44 	R$ 666,00 
caracteristicos da fruta e informaçOes nutricionais no rOtulo d 

- embalagem 	 - 
0019 Suco concentrado do acerola-embalagem plastica de 500rn1,com 

data de validade e fabricaçao expresses na embalagem e validad 
não inferior a 60 dias da data de entrega, corn saber e arorn 	UND 	150 	 R$ 4,41 	R$ 672,00 
caracteristicos da fruta $ informacoes nutricionais no rôtulo d 

- ernbalagem  
0020 Suco concentrado do caju-embalagem plastica do 500m1,com data  

de validade o fabricaçao expresses na embalagem e validade na 
inferior a 60 dias da data de entroga, corn saber e aroma 	UND 	150 	 R$ 4,21 	R$ 631,50 
caracteristicos da fruta e inforrnaç6es nutricionais no rOtulo d 
embalagorn  

0021 	Ovo do galinha-grande, isento de sujidades, fungos e substãncia 
tOxicas, acondicionado em embalagern propria corn 30 unidades 	Bdj 	18 	 R$ 14,9: 	R$ 268,74 

- contendo a validade do produto  
0022 Tornate in natura-de boa qualidade, graCida corn polpa firme 

intacta, 	isento 	de 	enfermidados, 	material 	terroso, 	livres 	d 	KG 	60 	 R$ 4,61 	R$ 280,80 
- residuos, do fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas 	 f 

0023 AIho in natura-de boa qualidade, graudo, isento de enfermidades 	
KG 	30 	 R 	1610 	 4 - material terroso, livres do sujidades 	 , 

0024 Colorau - Colorifico para tempero embalado em saco plásticos 
corn informacâes nutricionais, data do validade. Sem qualquer 	KG 	12 	 R$ 8,81 	R$ 106,68 

- adicao e livre do impurezas  
0025 Corninho-embalado 	em 	saco 	plOstico, 	com 	inforrnacOe 

nutricionais, data de validade. sem qualquer adicSo e livre de 	KG 	6 	 R$ 17,4: 	R$ 104,58 
- impurezas  
0026 BATATA INGLESA - IN NATURA - Lisa, firme, intacta, sern lesOe 

do origem fisica ou mocOnica, tamanho e conforrnaçao uniforme, 	KG 	1 	60 	 R$ 4,32 	R$ 259,20 
- graOda, acondicionada em sacodejuta  
0027 CENOURA- IN NATURA - amarela de primeira, sem rams, fresca 

compacta 	e 	firrno, 	sorn 	danos 	fisicos 	Cu 	mecOnicos, 	se rr 	KG 	60 	 R$ 4,21 	R$ 252,00  
- rachadura, born desenvolvida  
0028 MamSo-in 	natura do 	boa 	qualidade, 	sem 	lesOes fisicas 	oul 

rnecOnicas, sem sujidades, sem presenca de fungos, coloraca 	KG 	60 	 R$ 4,6: 	R$ 277,80 
- uniforme  
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0029 Pimento verde-de boa qualidade, pct de 1kg, acoridicionada e rr 

KG Rs 8,82 R$ 529,20 
embalagem piástica a vácuo, Iivre de impurezas 1  0030 CEBOLA BRANCA - IN NATURA 	de primeira, compacta, firme 
sem Iesöes de origem fisica ou mecânicas, perfuraçoes e cortesj 
tarnanho e coloração uniformes, devendo ser bern desenvolvidas) KG 60 	I 
isentas de sujidade, parasitas e larvas, acondicionadas em sacq 
de polietileno  

0031 Bananas 	in 	natura-de boa qualidade, 	sem 	lesöes fisicas 	ou 
mecânicas, sem sujidades, sem presenca de fungos, coIoraçc KG 60 R$39 R$ 234,00 
uniforme  

0032 FEIJAO MULATINHO TWO 1 - Embalagern primaria plästica d 
1kg, 	inviolada, graos integros, sern perfuracao, 	livre de inseto, 
micro-organismo ou outras impurezas que venham a comprometer 

KG 	200 R$ 61 R$ 1.234,0( 
0 armazenamento e a saüde humana, fardo de 30kg. Tempo d 
coaçäo dos grãos: 	máximo 30 	minutos. 	Data de valjdad1  

- expressos na embalagem 
Total: 36.653,02 

3.2 - 0 valor máxirno admitido para esta aquisico é de R$ 36.653,02 (trinta e seis mil seiscentos e 
ciñquenta e trés reais e dois centavos), de acordo corn pesquisas de precos realizadas pelo 
MunicIpio de Porteiras corn empresas atuantes na regio no rarno do objeto licitado. 

4- PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL 
4.1 - 0 presente Contrato terá vigéncia ate 31/12/2017, a contar da data de sua assinatura, ou 
enquanto decorrer o fornecirnento dos produtos dentro da vigéncia do mesmo. 

5- ENTREGA DOS PRODUTOS E RECEBIMENTO 
5.1 - Os produtos sero fornecidos de acordo corn as solicitacOes requisitadas pela Secretaria 
Municipal de Educaço, devendo os mesmos ser entregues junto a sede desta, on onde for 
mencionado nas respeetivas Ordens de Cornpra, ficando a Adrninistraço no direito de solicitar 
apenas aquela quantidade que Ihe for estritamente necessária, sendo as despesas corn a entrega de 
responsabilidade da empresa Contratada. 
5.2 - Os produtos deverao ser entregues no prazo de 02 (dois) dias, a contar do recebirnento da 
respectiva Ordern de Compra. 
5.3 - A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, os produtos que vierern a ser 

" 	recusados porjusto motivo, sendo que o ato do recebirnento no irnportará a sua aceitaçào. 
5.4 - A Contratada deverá efetuar as entregas ern transporte adequado para tanto, sendo que os 
produtos deverão estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificacäo da data de 
industrializaço e o prazo de validade, quando for o caso. 
5.5 - Caso a Prefeitura venha optar por entrega prograrnada a contratada deverá dispor de 
instalaçOes condizentes e compatIveis para a guarda e armazenarnento dos produtos. 
5.6 - 0 recebimento dos produtos seth efetuado nos seguintes termos: 
5.6.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificaçao da conformidade do produto corn a 
especificaço; 
5.6.2 - Definitivamente, após verificaçao da qualidade e quantidade do produto, pelo setor 
responsável pela solicitaçao e consequentemente aceitaço. 

6- ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1 - As despesas deste Contrato correräo por conta de recursos oriundos do Tesouro 
Municipal/Projovem Campo, previstos na seguinte DotaçAo Orçarnentária: 

.2. 
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7-DO PAGAMENTO 
7.1 - 0 pagamento dos produtos fornecidos será efetuado pela Admi 	ão, mensal i1t 
obedecidas as requisiçOes, em moeda corrente, conforme o valor a 	ctynJ 	a 
correspondente e certificado pelo setor competente limitando-se o desembo s ximo em 
conformidade corn a disponibilidade de recursos financeiros do Tesouro Municipal, em prazo não 
superior a 30 (trinta) dias. 
7.2 - 0 pagamento será efetuado atravs de Cheque Nominal a Empresa ou Transferência Bancária. 

8- DAS OBRIGAçOES DA CONTRATADA 
8.1 - As obrigacOes do(a) CONTRATADO(A) são as descriminadas na Minuta Contratual, parte 
integrante do Edital, independente de sua Transcriçào. 

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAçOES DA CONTRATANTE 
9.1 - As obrigaçOes do(a) CONTRATADO(A) são as descrirninadas na Minuta Contratuaj, parte 
integrante do Edital, independente de sua Transcrição. 

Porteiras - CE, 09 de Janeiro de 2017. 

Eliana Alberto de Figueiredo Alves 
Ordenador(a) de Despesas 

Fundo Municipal de Educacão 
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MODELOS DE DEcLARAçOEs 

DEcLARAcA0 I (SUBITEM 4.5.1) 
Pregio no 2017.01.09.1 

rai 

••: 
\kJ 

D E 

(NOMINA E OUALIFICA 0 FORNECEDOR), DECLARA, para Os devidos fins de direito, 
especialmente para fins de prova em processo IicitatOrio, junto ao MunicIpio de Porteiras/CE, que tern pleno 
conhecimento de todos os parâmetros e elernentos dos produtos/bens a serern ofertados no presente certame !icitatório e 
que sua proposta atende integralrnente aos requisitos constantes neste edital. 

Pelo que, por ser a expresso da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

Cidade/Estado............................................. 

DEC LA RANTE 

RECONHECER FIRMA 

DECLARAçAO II (SUBITEM 4.5.2) 
Prego n'2017.01.09.1 

(NOMINA E OUAL1FICA 0 FORNECEDOR'), DECLARA, para os devidos fins de direito, 
especialmente para fins de prova em processo ticitatOrio, junto ao Municfpio de Porteiras/CE, que concorda 
integralmente corn os termos deste edital e seus anexos. 

Polo que, por ser a expressaio da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

Cidade/Estado............................................. 

DEC LARANTE 

RECONHECER FIRMA 

DEcLARAcA0 111 (SUBITEM 4.5.3) 
Prego no 2017.01 .09.1 

(NOMINA E QUALIFICA 0 FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de 
direito, especialmente para fins de prova em processo !icitatOrio, junto ao Municipio de Porteiras/CE, sob as 
penalidades cabiveis, que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitacäo para participar no 
presente certame licitatório, bern assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos 
termos do art.32, §2°, da Lei n.° 8.666/93. 

Polo que, por ser a expresso da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

Cidade/Estado............................................. 

DECLARANTE 

RECONHECER FIRMA 
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ANEXO III 	 CL 4i5 F r PROPOSTA PADRONIZADA 

A Prefeitura Municipal de Porteiras, Estado do Ceará. 
Pela presente declaramos inteira submisso aos preceitos legais em 

Lei no 8.666/93 e Lei n° 10.520/2002, bern como as cláusulas e condiçOes da modali 
2017.01.09.1. 

Declaramos ainda, que no ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitaço. 
Assumirnos o compromisso de bern e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no 

Anew I, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitacao. 
Objeto: Aquisiço de gëneros alimentIcios para atender as necessidades do Programa 

Projovern Carnpo - Saberes da Terra, do MunicIpio de Porteiras/CE, conforme especificaçöes apresentadas 
no abaixo. 

Lote: 01 - Gêneros alimeritIcios 
Item 	 Especificacão 	 lnid. 1 Qtde. 1 Marca/Modelo 	Valor unitário 	Valor Toi1  
0001 CAFE torrado, moido, em embalagern a väcuc 

de 250g, corn informaç5es de composicão 4 	PCT 1 144 
- data de validade na embggern 
0002 LEITE LIQUIDO INTEGRAL, TIPO LONG/S 

VIDA - Ernbalagem tetra pak caixa c/1000m 
produto esterilizado(uht) sabor e aroma 
caracteristicos, sem ranço ou qualquer tipo d L 1750 
alteracao que comprorneta 0 valor nutricional e a 
seguranca do alimento. Validade minima de 18 
dias deve ter inforrnàçOes nutricionais na 

0003 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACK 
Embalagem primãria de polipropileno virgemj 
transparente e incolor e corn capacidade parai PCT 180 
400g, corn informaçöes nutricionais e data de 
validade na ernbalagem 

0004 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - Embatagern 
prirnâria de polipropileno virgern, transparente 
incolor e corn capacidade para 400g, corn 	PCT 1 180 
inforrnaçoes nutricionais e data de validade na 

0005 Pão rnassa fina tipo hot dog, cornposto po 
farinha de trigo, ferrnento biológico, gordural 
vegetal hidrogenada, sal, acUcar, conservante 
gordurina oleosa 

0006 MACARRAO 	LONGO, 	FINO, 	TIP 
ESPAGUETE - Sêrnola de trigo, enriquecida 
corn ferro e âcido fôlico, corante natural de 
urucurnespeciaIsernovosEmbagem 

0007 ARROZ T-1 - LONGO FINO - BRANCO 
Ernbalagem prirnária de 1,0 kg em fardos de 20 
a 30kg, livre de impureza, insetos ou 
microorganismos que possam torná-lo impr6prio  
para 0 consumo ou comprornetarn 
armazenamento, corn informaçOes nutricionais . 
data de fabricacSo e validade na embalacern 

0008 1 Leite achocolatado-embalagern tetra pak caixal 
corn 1000mt,produto esterelizado(UTH)sabor e 
aroma caracteristicos, sem ranco ou qualquer 
tipo de e alteracão que comprometa o valor 
nutricional e a segurança do alimento comi 

9 FRANGO, Congelado, Abatido, em ernbalagern 
primária plastica de 1Kg, inviolada, livre de 
insetos, microorganismos ou out -as irnpurezas 
que venham a comprometer o arrnazenamento e, KG 370 
a saüde hurnana, corn informacöes nutricionais) 
cdigode barras e data de validade na 

a 
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caracteristicas organolépticas do produto, cor, 
odor e sabor caracteristicos, em perfeito estado 

- de conservac5o  
0011 ProteIna 	do 	soja 	sabor 	carne-Embalagem 

prirnaria 	plOstica 	de 	500ginviolada,livre 	de 
insetos, microorganismos ou outras irnpurezar DE quo venham a comprometer o arrnazonamento PCI 60 
a saOde hurnana, corn informaçSes nutricionais, 
codigo do barras e data de fabricaçOo e validade 
naembalagem  

0012 Açicar refinado tipo 	l-embalagern 	em sacor 
plâsticos do 1,0kg em fardos do 20 a 30 kg, Iivre 

KG 300 
do impurezas corn informaçoes nutricionais 

- data de validade na embalagern  
0013 Farinha de mandioca - Embalagern plOstica d.. 

1,0 	kg 	inviolada, 	livre 	de 	insetos, 
microorganismos 	ou 	outras 	impurezas 	que 
venham a compromoter 0 armazenamonto e a KG 124 
saOde humana, corn informaçOes nutricionais, 
cOdigo de barras e data de fabricaçao e validade 

- na embalagorn  
0014 Massa de rnilho pré-cozida-embalagem prirnaria 

do 	500g,inviolada, 	hvre 	do 	insetos, 
microorganismos 	ou 	outras 	impurezas 	que 

PCT 76 
venham a o armazenamento 0 a saOde humana 
corn informaçOes nutricionais, cOdigo de barras 

- e data do fabricacão  
0015 Sal refinado iodado em ernbalagem 	prirnOria 

plOstica 	de 	1,Okginviolada 	livre 	do 	insetos, 
rnicroorganisrnos 	ou 	outras 	impurezas 	que 
venharn a comprornoter a saOde humana, fardo 

KG 44 
do 30kg.qunatidado do iodo: minima do 0,04MG 
o maxima do 0,10 por 1MG por lg do produto. 
Data do validade expresso na ornbalagem nSc 
inferior 0 90 dias da data do ontrega  

0016 Sardinha ao prOprlo suco em Oleo vegetal, corn 
Omega 3, embalagom primOria em lata do 130g, 

UND 300 
inviolada 	corn 	amassaduras, 	forrugern 	ou 

- perfuracOes  
0017 Oleo do soja-refinado, embalagern pot ou Iota dt. 

900m1.Data do validado não inferior a 60 dias da 
UND 100 

data do ontrega o n° do lote expressos no 
embalaqern  

0018 Suco 	concentrado 	de 	goiaba-ernbalagern 
plOstica do 	500 ml, corn data do validade o 
fabricaçOo expressos na embalagom a vaIidad I 

nOo inferior a 60 dias da data do entroga, corn UND 150 
sabor 	o 	aroma 	caracteristjcos 	da 	fruta 	o 
informaçOes 	nutricionais 	no 	rOtulo 	da 
ernbalagom  

0019 Suco 	concentrado 	do 	acerola-ornbalagorn 
plOstica 	do 	500rn1,com 	data 	do 	validade 	e 
fabricaçOo expressos na embalagern o validade 
nOo inferior a 60 dias da data do ontroga, corn UND 150 
sabor 	e 	aroma 	caractoristicos 	da 	fruta 	e 
inforrnacOes 	nutricionais 	no 	rOtulo 	dal  
embalagem 

0020 Suco concentrado do caju-ernbalagorn plOstica 
do 500m1,com data do validade e fabricaçao 
expressos na embalagorn e validado nOo inferior 

UND 150 
a 60 dias do data do entroga, corn sabor o 
aroma caractoristicos do fruta e 	inforrnaçOes 

- nutricionais no rOtulo do embalagom 
0021 Ovo 	de 	galinha-grando, 	isonto 	do 	sujidados, 

fungos o substOncias tOxicas, acondicionado em 
Bd' 18 

ombalagem 	prOpria 	corn 	30 	unidades 	e 
- contendo a validade do produto  
0022 Tornate in natura-de boa qualidado, graOda con 

 - - 

-o 

polpa firmp p intacta, ispnth de pnfprmidcps 
KG 

aril 	 ru 
	60 

- fertilizantos, sujidados, parasitas o larvas  

I/ . 
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0023 AIho in riatura-de boa qualidade, graudo, 	sent' 
de 	enfermidades, 	material 	terroso, 	livres 	de KG 30 

— sujidades 
0024 Colorau - Colorifico para tempero embalado em 

saco 	plásticos, 	corn 	inforrnacoes 	nutricionais 
KG 12 

data de validade. Sern qualquer adicao e livre de 
impurezas  

0025 Corninho-embalado 	em 	saco 	plãstico, 	corn 
inforrnacoes nutricionais, data de validade. sem KG 6 
qualguer adicao e lyre de impurezas  

0026 BATATA INGLESA - IN NATURA - Lisa, firmel 
intacta, 	sem 	lesôes 	de 	origem 	fisica 	ou KG 60 
mecânica, tarnanho e conformacão uniforme 
graUda, acondicionada em saco de juts  

0027 CENOURA- IN NATURA - amarela do primeira 
sern rama, fresca, compacta e firme, sem danos 

KG 
I 

60 
fisicos 	ou 	mecànicos, 	sem 	rachadura, 	bern 
desenvolvida  

0028 Mamão-in natura de boa qualidade, sem lesöo 
fIsicas 	ou 	mecànicas, 	sern 	sujidades, 	sem KG 60 
presença de fungos, coloracao uniforme  

0029 Pimentão verde-do boa quafidade, pct do 1 k 
acondicionada em embalagem plástica a vacua KG 60 
lyre de impurezas  

0030 CEBOLA BRANCA - IN NATLJRA - de prirneira 
compacts, firme, sem Iesöes de origem fisica ou 
rnecãnicas, 	perfuracôes e cartes, 	tamanho el 

KG 60 
coloração 	uniformes, 	devendo 	ser 	bern 
desenvolvidas, isentas de sujidade, parasitas e 
larvas, acondicionadas em saco de polietileno 

0031 Bananas 	in 	natura-de 	boa 	qualidade, 	sern 
lesóes fisicas ou mecânicas, 	sern 	sujidades KG 60 
sem 	 resenca de fungos, coloracao uniforme  

0032 FEIJAO MULATINHO TIPO 1 - Embalagern 
primaria 	plastica 	de 	1kg, 	inviolada, 	grãos I 
integros, sem perfuração, livre do inseto, micro1 
organisrno ou outras impurezas quo venharn a1 

KG 200 
comprometer a 	armazenamento 	e 	a 	saüdet 
humans, fardo de 30kg. Tempo de coacao dos 
grãos: máximo 30 minutos. 	Data de validade 
expressos na embalagem —  L 

Total: 1 

Valor Total da Proposta: R$ .............................. 

Propoiiente: .................................................................................................... 

Endereço ' ....................................................................................................... 

CNPJ: .............................................. 

Data da Abertura' . ........................................... 
Horário de Abertura' ...................................... 

Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Data ' ....................................................... 

Assinatura do Proponente 

-o 
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ANEXO IV 
MINUTA DO CONTRATO 

	
FL 

Contrato para a aquisico de gën 
atender as necessidades do Programa 
- Saberes da Terra, do Municipio de P 
entre si fazem, de urn lado o 
Porteiras/CE 	e 	do 

(! 

A 

ientIcios para 	I 
MunicIpio de 

outro 

o MunicIpio de Porteiras, Estado do Ceará, pessoa jurIdica de direito püblico interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.° 07.654.114/0001-02, através do Fundo Municipal de Educaco, neste ato 
representada por sua Ordenadora de Despesas, a Sra. Eliana Alberto de Figueiredo Alves, residente 
e domiciliada na Cidade de Porteiras/CE, apenas denominado de CONTRATANTE, e de outro 
lado............................................... ..................... ............ . .... .. ........... , estabelecida na 

inScrita no CNPJ/MF sob o n.° 
...........................................e C.G.F. sob o n° .............................................., neste ato representada 
por......................................................................., portador(a) do CPF no .................................... 
apenas denominada de CONTRATADA, resolvern firmar o presente Contrato, tendo em vista o 
resultado da Licitaçâo na modalidade Prego no 2017.01.09.1, tudo de acordo corn as norrnas gerais 
da Lei no 8.666/93, e suas alteraçoes posteriores, bern corno corn a Lei no 10.520/02 - Lei que 
Regulamenta o Prego, na forma das cláusulas e condicOes seguintes. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1 - Processo de Licitaço na modalidade Prego no 2017.01.09.1. de acordo corn as normas gerais 
da Lei no 8.666/93, e suas alteraçOes posteriores, bern como corn a Lei no 10.520/02 - Lei que 
Regulamenta o Pregão, devidamente homologado pela Sra. Eliana Alberto de Figueiredo Alves, 
Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Educaço. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJIETO 
2.1 - 0 presente Instrurnento tern corno objeto a aquisiço de gêneros alirnentIcios para atender as 
necessidades do Programa Projovern Campo Saberes da Terra, do Municipio de Porteiras/CE, 
conforme especiflcacOes constantes no Anexo I do Edital Convocatório, nos quais a Contratada 
sagrou-se vencedora, conforme discrirninado no quadro abaixo: 

CLAUSULA TERCE IRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO 
ECONOMICO-FINANCEIRO 
3.1 - 0 objeto contratual tern o valor total de R$ .................. ( .................................. .........). 
3.2 - 0 valor do presente contrato no será reajustado. 
3.3 - Poderá ser restabelecida a relaço que as partes pactuararn inicialrnente entre os encargos do 
contratado e a retribuiçào da Administraço para a justa remuneraço do fornecirnento, desde que 
objetivando a manutenco do equilIbrio econôrnico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisIveis, ou previsiveis porern de consequências incalculáveis, retardadores 
ou impeditivos da execuçio do ajustado, ou ainda, ern caso de força rnaior, caso fortuito ou fato do 
prIncipe, configurando álea econôrnica extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 65, 
Inciso II, alinea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser formal izado através de ato administrativo. 
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3.4 - Para a efetivaçao do que trata o item anterior, devera a Contratad 
formal a Administraço Municipal solicitando o reequilIbrio econôrnico- innceiro do(s) preco(s 
do itern(ns) que se fizer(em) necessário(s) para a justa rernuneraço do(s) f i.irnento(s), deve 
o referido pedido ser acompanhado da(s) iota(s) fiscal (is) de entrada da 	a 	9 o 
perlodo compreendido entre a data da contrataço e da solicitaco, que será forma yes de 
Termo Aditivo, cuja publicaco do mesmo, em forma resumida, deverá ser providenciada pela 
Contratante, em obediência ao disposto no § Onico, do Art. 61, da Lei n° 8.666/93. 

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL 
4.1 - 0 presente Contrato terá vigencia ate 3 1/12/2017, a contar da data de sua assinatura, ou 
enquanto decorrer o fornecirnerito dos produtos dentro da vigência do mesmo. 

CLAUSULA QUINTA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DO RECEBIMENTO 
5.1 - Os produtos serào fornecidos de acordo corn as solicitaçOes requisitadas pela SecretarialFundo 
competente, devendo os mesmos ser entregues junto a sede desta, ou onde for mencionado nas 
respectivas Ordens de Compra, ficando a Adrninistraçào no direito de solicitar apenas aquela 
quantidade que ihe for estritamente necessária, sendo as despesas corn a entrega de responsabilidade 
da ernpresa Contratada. 
5.2 - Os produtos deverâo ser entregues no prazo de 02 (dois) dias, a contar do recebimento da 
respectiva Ordem de Cornpra. 
5.3 - A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, os produtos que vierem a ser 
recusados porjusto motivo, sendo que o ato do recebimento no irnportará a sua aceitaco. 
5.4 - A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto, sendo que os 
produtos devero estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificaçao da data de 
industria1izaco e o prazo de validade, quando for o caso. 
5.5 - Caso a Prefeitura venha optar por entrega programada a contratada deverá dispor de 
instalacOes condizentes e compatIveis para a guarda e armazenamento dos produtos. 
5.6 - 0 recebirnento dos produtos seth efetuado nos seguintes termos: 
5.6.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificaçäo da conformidade do produto corn a 

- 	especificaçao; 
5.6.2 - Definitivarnente, após verificaço da qualidade e quantidade do produto, pelo setor 
responsável pela solicitaco e consequentemente aceitaço. 

CLAUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1 - As despesas deste Contrato corretho por conta de recursos oriundos do(e) Tesouro 
Municipal/Projovern Campo, previstos na seguinte Dotacao Orçarnentária: 

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO 
7.1 - 0 pagamento dos produtos fornecidos será efetuado pela Administraço, mensalmente, 
obedecidas as requisicOes, em moeda corrente, conforrne o valor apresentado na fatura 
correspondente e certificado pelo setor competente limitando-se o desembolso máximo em 
conformidade corn a disponibilidade de recursos financeiros do Tesouro Municipal, em prazo no 
superior a 30 (trinta) dias. 
7.2 - 0 pagamento será efetuado através de Cheque Nominal a Empresa. 
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CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAçOES DA CONTRATADA 
8.1 - A Contratada para fornecer o(s) produto(s), objeto do presente Contrato. o Wr-se-a a: 
8.1.1 - Cumprir integralmente as disposicOes deste Instrumento e do Edital Cony 
8.1.2 	Responsabilizar-se pela perfeiço do(s) produto(s) objeto deste Contrat , 	dIti 
responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante 
seu fornecirnento. 
8.1.3 - Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dIvidas em favor de terceiros envolvidos 
na execuçâo do objeto contratual, em particular no que se refere as contribuicOes devidas a 
Previdência Social, Obrigaçoes Trabaihistas, Seguros e aos Tributos a Fazenda Piblica em geral. 
8.1.4 - Manter, durante toda a execuço deste Contrato, em compatibilidade corn as obrigacOes por 
ele assumidas, todas as condicOes de habilitaco e qualificacao exigidas na licitaço. 
8.1.5 - Fornecer corn presteza e dignidade o(s) produto(s) objeto deste Contrato. 
8.1.6 - Aceitar nas mesmas condiçOes contratuais, acréscimos ou supressOes que se fizerem 
necessários na forma estabelecida no Art. 65, § 1° da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada. 
8.1.7 - Entregar no prazo mãximo de 02 (dois) dias, a contar do recebirnento da respectiva Ordem 
de Compra, os produtos requisitados pelo setor competente, devendo os mesmos ser entregues na 
sede da Secretaria/Fundo competente, ou no local indicado na antedita Ordern de Compra, sendo as 
despesas corn a entrega de sua responsabilidade. 
8.1.8 - Trocar, as suas expensas, o(s) produto(s) que vier(ern) a ser recusado(s) por justo rnotivo, 
sendo que o ato de recebimento no importará em sua aceitaçäo. 
8.1.9 - Efetuar a entrega do(s) produto(s) em transporte adequado para tanto, sendo que os mesmos 
devero estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificaco da data de industrializaco e 
o prazo de validade, quando for o caso. 
8.1.10 - Caso a Contratante venha optar por entrega programada a Contratada deverá dispor de 
instalacOes condizentes e compatIveis para a guarda e armazenamento dos produtos pondo-os a 
salvo de possIvel deterioraço. 

CLAUSULA NONA - DAS 0BRIGAç6Es DA CONTRATANTE 
9.1 - A Contratante obrigar-se-a a: 

-'. 	9.1.1 - Exigir o fiel cumprirnento do Edital e deste Contrato, bern como zelo no fornecimento e o 
curnprirnento dos prazos. 
9.1.2 - Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecirnento do(s) produto(s) 
objeto deste Contrato. 
9.1.3 - Acornpaniiar e fiscalizar junto a Contratada, através da SecretarialFundo Municipal 
contratante, a execuço do objeto contratual. 
9.1.4 - Efetuar os pagarnentos devidos nas condiçoes estabelecidas neste Instrurnento, bern como 
zelar pelo cumprimento de todas as clausulas contratuais. 

CLAUSULA DECIMA - DAS SANcOES 
10.1 - A Contratada total ou parcialmente inadimplente sero aplicadas as sancOes dos artigos 86 a 
88 da Lei n° 8.666/93, e suas dernais alteraçOes. 
10.2 - 0 Atraso injustificado na execuço do contrato, inadimplemento, sujeitará a Contratada as 
seguintes sançOes: 
10.2.1 - Adverténcia; 
10.2.2 - Multas necessárias, conforme segue: 

1V 
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10.2.2.1 - 0 prazo de entrega deverá ser rigorosarnente observado, ficando 
multa de 0,3% (tres décimos por cento) por dia de atraso, ate o limite de 10% 	por cento) sobre 
o valor da respectiva Ordem de Compra, caso seja inferior a 30 (trinta) dias. 
10.2.2.2 - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva Ordem de 

d ,. qwe 
de atraso superior a 30 (trinta) dias, 
10.2.3 - Suspensao temporária do direito de participar em licitaçöes e impedimento de contratar 
corn a Prefeitura Municipal de Porteiras por prazo nâo superior a 02 (dois) anos. 
10.2.4 - Dec1araço de inidoneidade para licitar ou contratar corn Adrninistraco Municipal, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniço, ou ate que seja promovida reabilitaco, 
perante a prOpria autoridade que aplicou a penalidade. 
10.3 - A Prefeitura Municipal de Porteiras, sem prejuIzo das sancOes aplicáveis, reterá crédito, 
promoverá cobrança judicial ou extrajudicial, a fim de receber multas aplicadas e resguardar-se dos 
danos e perdas quo tiver sofrido por culpa da empresa Contratada. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO 
11.1 - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por conveniéncia 
administrativa oti por infringéncia de qualquer das condiçOes pactuadas. 
11.2 - 0 no cumprimento das disposicOes especificadas neste Contrato implicará automaticamente 
em quebra de Contrato, ensejando rescisao administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 
8.666/93, reconhecidos desde já Os direitos da Administraçäo, corn relaçâo as norrnas contratuais e 
as previstas em Lei ou Regularnento dispostas no presente Instrumento. 
11.3 - 0 presente contrato é rescindivel ainda, independenternente de qualquer interpelaço Judicial 
ou Extrajudicial, nos casos de: 
11.3.1 - 0misso de pagamento pela CONTRATANTE; 
11.3.2 - Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes; 
11.3.3 - Acerto em comum acordo por iniciativa de urna das partes, mediante aviso por escrito corn 
30 (trinta) dias de antecedência, sem onus para arnbas as partes. 
11.3.4 - No caso de no cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a parte que se sentir 
prejudicada poderá rescindi-lo sern que se faça necessário urna cornunicaço por escrito corn a 
antecedência definida no subitem anterior. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERAçAO CONTRATUAL 
12.1 - Quaisquer alteraçoes que venharn a ocorrer neste Instrumento sero efetuadas mediante 
Termo Aditivo. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PuBLICAcA0 
13.1 - Este contrato deverá ser publicado por afixaçào em local de costume, ate 0 5° (quinto) dia 
ütil do mês subsequente ao de sua assinatura. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS ANEXOS 
14.1 - Integram o presente contrato todas as pecas que formararn o procedimento licitatório, a 
proposta apresentada pela Contratada, bern como eventuais correspondências trocadas entre as 
partes, independentemente de transcriçao. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO 
15.1 - 0 Foro competente para dirimir quaisquer d(ividas oriundas do presente contrato é o da 
Comarca de Porteiras - CE. 
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Declaram as partes que este Contrato corresponde a manifestaçao final, com ta e exelusiva de 
acordo entre elas celebrado e, por assim estarem de acordo, assinam o presentep as partes 
as testemunhas abaixo firmadas. 	 Dl? 

Porteiras/CE.................................................. 

CONTRATANTE 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1) ................................................................................CPF .................................................... 

2) ................................................................................CPF .................................................... 
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