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ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

EDITAL

AMPLA CONCORRÊNCIA/EXCLUSIVIDADE ME E EPP

PREGÃO ELETRÔNICO N° 21/2021

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°0002212/2021

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PENEDO/AL, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, sediada na
Avenida Wanderley, N° 141, Santa Luzia, Penedo/AL, realizará licitação, para registro de
preços, na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento
MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do
Decreto Municipal n° 659, de 20 de fevereiro de 2021, do Decreto n° 7.746, de 05 de junlio de
2012, do Decreto Municipal n° 660, de 21 de fevereiro de 2021, da Instrução Normativa
SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP n° 03, de 26 de
abril de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n° 11.488, de
15 de junho de 2007, da Lei Municipal n° 1.583, de 17 de janeiro de 2017, aplicando-se
subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste
Edital.

Fim do recebimento de propostas: até ás 08h45min do dia da sessão.
Data da sessão: 09/06/2021

Horário: 09h00min (Horário de Brasília)
Local: Portal de Licitações da Bolsa Nacional de Compras (BNC)

I. DO OBJETO □
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO
DE SUPRIMENTOS PARA PRODUÇÃO DE PAES E BISCOITOS PARA MERENDA
ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO de acordo com as
especificações e exigências estabelecidas neste documento e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência,
ANEXO I deste Edital, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu
interesse.

1.3. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as
exigências contidas neste Edital e sq\xs Anexos quanto às especificações do objeto.
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1.4. Admitir-se-á a participação, exclusivamente, de micro e pequenas empresas interessadas
nos itens sob disputa, todos situados abaixo do valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),
conforme art. 48, inc. I, da LC n.° 123/2006.

2. DOS REGISTROS DE PREÇOS

2.1. As regras referentes ao órgão gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões,
são as que constam na Ata de Registro de Preços, ANEXO II deste Edital.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O credenciamento da empresa interessada em participar do pregão eletrônico, deverá
ocorrer previamente na plataforma de licitações da Bolsa Nacional de Compras (BNC),
mediante a apresentação de Termo de Adesão, devidamente assinado concordando com as
cláusulas do Regulamento da BCN, disponível no endereço eletrônico www.bnc.org.br, no
mínimo, 48 (quarenta e oito) horas antes do final da etapa estipulada para o cadastramento de
propostas.

3.1.1. Para fins de credenciamento, o licitante deverá declarar conhecimento e atendimento às
exigências previstas no Edital, devendo igualmente estar representado por pessoa munida de
poderes suficientes para a prática dos atos necessários para sua participação no certame.

3.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este pregão.

3.3. E de responsabilidade de o cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais na
plataforma da Bolsa Nacional de Compras (BNC) e mantê-los atualizados junto aos órgãos
responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou á alteração dos
registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.3.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no
momento da habilitação.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. O licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas
no sistema por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros.
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3.6. O licitante responde pela veracidade e pela exatidão das especificações dos bens e dos
serviços ofertados, sendo responsável por quaisquer danos decorrentes da desconformidade do
bem ou do serviço ofertado com as especificações contidas no Edital.

3.7. E também de responsabilidade do licitante, observar e cumprir a legislação aplicável aos
negócios realizados.

4. DA PARTICIPAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

4.1. Poderão participar deste pregão, interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o
objeto desta licitação, e que estejam com credenciamento regular na plataforma de licitações da
Bolsa Nacional de Compras (BNC).

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;

4.2.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9° da Lei n° 8.666/1993;

4.2.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolução ou liquidação;

4.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.3. Como condição de participação do pregão, o licitante deverá preencher com SIM ou NÃO
documento constante no ANEXO IV deste Edital, relativo as declarações listadas abaixo, que
deverá ser anexada na plataforma de licitações da BNC, no ato do cadastro da proposta
financeira, nos itens de interesse:

4.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.3.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.3.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
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4.3.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.3.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do art. 7°, XXXIII, da Constituição;

4.3.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009;

4.3.7. Que não possui em sua cadeia produtiva empregados executando trabalho degradante ou
forçado, observando o disposto nos incisos 111 e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da
Constituição Federal.

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

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE

HABILITAÇÃO.

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com
os documentos de habilitação exigidos no Edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e
o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de Login de Acesso e Senha.

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, § T da EC n° 123/2006.

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.

6. DO PRENCHIMENTQ DA PROPOSTA |

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico,
dos seguintes campos: """
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6.1.1. OFERTA - Valor unitário e total do item pretendido;

6.1.2. MARCA - Especificar o fabricante do item;

6.1.3. MODELO - Especificar o tipo do item.

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do
Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de
garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de
sua apresentação.

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos, por unidade, de cada item, estabelecidos
no Termo de Referência, ANEXO 1 áQStQ Edital.

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do
Estado de Alagoas e, após o devido processo legal, gerar as seguintes conseqüências: assinatura
de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art.
71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocon'ência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES.

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico,
na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
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7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante:

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes;

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura
da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

7.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO E
FECHADO", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e
fechado.

7.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá
o período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente detemiinado, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.10. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.10.1 Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste item, poderão
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 03
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(três), oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

7.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os
lances segundo a ordem crescente de valores.

7.ILI. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens

anteriores, haverá o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de
03 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco)
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12. Poderá o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio
da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às
exigências de habilitação.

7.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

7.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior
a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24
(vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio
eletrônieo utilizado para divulgação.

7.17. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido neste
Edital e seus anexos.

7.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.20. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3°, § 2°, da Lei n° 8.666/1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente,
aos bens produzidos:

7.20.1. No País;

7.20.2. Por empresas brasileiras;
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7.20.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.20.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.

7.21. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas ou os lances empatados.

7.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para
que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas
neste Edital.

7.22.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes;

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

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto á adequação ao objeto e á compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no art.
7° e no § 7° do art. 25 do Decreto Municipal n° 659/2021.

8.2. O licitante classificado em primeiro lugar terá até 02 (duas) horas contando da solicitação
do Pregoeiro no sistema, para o envio da proposta e, se necessário, dos documentos
complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação.

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao
preço máximo fixado (Acórdão n° 1455/2018 -TCEI - Plenário), desconto menor do que o
mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenlia estabelecido
limites mínimos.

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para afer
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios
fundamentam a suspeita.

a

Pça. Barão de Penedo, 19, Centro Histórico - Penedo/AL - CEP: 57200-000

(82|3551-2727 - www.penedo.al.gov.br



U;

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 02 (duas) horas, sob pena de não
aceitação da proposta.

8.6.1. É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena
de não aceitação da proposta;

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no ''char a nova data
e horário para a sua continuidade.

8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça
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participação no certame ou a FUTURO contratação, mediante a Consulta Consolidada de
Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/). Cadastro Nacional de
Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
https://www.cni.ius.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei n° 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário;

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas-,

9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros;

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta
de condição de participação;

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema ou e-mail, no prazo de 02 (duas)
horas, sob pena de inabilitação.

9.3. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à
integridade do documento digital.

9.4. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

9.5. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.
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9.5.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.

9.6. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos
itens a seguir, para fins de habilitação:

9.7. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

9.7.1. No caso de Empresário Individual: Inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.7.2. Em se tratando de Microempreendeãor Individual - MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br:

9.7.3. No caso de Sociedade Empresária ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada

- EIRELL Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores, Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

9.7.4. No caso de Sociedade Simples: Inscrição do Ato Constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

9.7.5. No caso de Cooperativa: Ata de Fundação e Estatuto Social em vigor, com a ata da
assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da
Lei n° 5.764/1971;

9.7.6. No caso de Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;

9.7.7. Os documentos acima deverão estar acompaiiliados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

9.8. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;
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9.8.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Frocuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DA U) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.8.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)',

9.8.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título Vll-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943;

9.8.5. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.8.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa
à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.8.7. Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e, em qualquer natureza, menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição
de aprendiz, o menor de 14 (catorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da
Constituição Federal;

9.8.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.8.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.

9.9. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

9.9.1. Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da
Comarca da sede da pessoa jurídica.

9.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.10.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente para o qual pretende
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disputar, por meio da apresentação de atestados de capacidade técnica fornecidos por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, em favor da empresa licitante;

9.11. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123/2006, estará
dispensado:
(a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal; e
(b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.12. A existência de restrição relativamente á regularidade fiscal e trabalhista não impede que
a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.

9.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa
ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que
tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, após a declaração do vencedor, eomprovar a regularização. O prazo poderá ser
prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa cora alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o
mesmo prazo para regularização.

9.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no ''chaP a nova data e horário para a continuidade da
mesma.

9.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.

9.17. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item,
ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as
exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
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9.17.1, Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação
recairá sobre o(s) item (s) de menor (s) valor (s) cuja retirada(s) seja(m) sufieiente(s) para a
habilitação do licitante nos remanescentes.

9.18. A documentação exigida para comprovar a habilitação jurídica, a qualificação
eeonômico-financeira e a regularidade fiscal e trabalhista poderão ser substituídas pelo registro
cadastral no SICAF, nos termos do § 1° do art. 39 do Decreto Municipal n° 659/2021.

9.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.

9.20. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

9.20.1. Comprovação de Licença/Alvará de Funcionamento em vigor expedida pelo Órgão
competente;

10. DO ENCAMIHAMENTO DA PROSPOTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02
(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins
de pagamento.

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

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

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n° 8.666/1993).

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

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais jjle
um resultado, sob pena de desclassificação.
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10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta
de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, será concedido o prazo de no
mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de
forma motivada, isto é, indicando contra qual (s) decisão (s) pretende recorrer e por quais
motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso;

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto ã intenção de recorrer importará a
decadência desse direito;

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três)
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em
outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PUBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;
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12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento
da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanliar a sessão
reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("c/iat"), e-mail, de acordo com a
fase do procedimento licitatório;

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos na BNC, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor para cada item sob
disputa por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo
prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito á contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital.

14.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que
seja assinada e devolvida no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

14.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s)
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

14.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro
de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a
descrição do(s) item (s), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
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14.4.1, Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotai-
os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na seqüência da classificação
do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não
atender aos requisitos previstos no art. 3° da Lei n° 8.666/1993.

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo
de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o
caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá
encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 03
(três) dias, a contar da data de seu recebimento;

15.2.2.0 prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita poia Administração.

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

15.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei n° 8.666, de 1993;

15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital e seus anexos;

15.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos arts. 77 e
78 da Eei n° 8.666/1993 e reconhece os direitos áa Administração previstos nos arts. 79 e 80 da
mesma Lei.

15.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme previsão
no instrumento contratual ou no Termo de Referência.

15.5. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta ao Con.sulta Consolidada
de Pessoa Jurídica do TCU, para identificar possível suspensão temporária de participação em
licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem
como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29 da Instrução Normati"w
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n° 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6°, III, da Lei n° 10.522, de 19 de julho de
2002, consulta prévia ao CADIN.

15.5,1. Na hipótese de irregularidade do registro no Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
do TCU, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05
(cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Edital e Anexos.

15.6. Na assinatura do Contrato ou da Ata de Registro de Preços, será exigida a comprovação
das condições de habilitação consignadas no Edital, que deverão ser mantidas pelo licitante
durante a vigência do Contrato ou da Ata de Registro de Preços.

15.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no Edital ou se recusar a assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços, a
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a
esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociação, assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços.

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

16.1. As regras acerca da revisão de preços registrados são as estabelecidas na Minuta da Ata
de Registro de Preços, anexa a este Edital.

16.2. As regras acerca do reajuste de preços são as estabelecidas na Minuta do Contrato, anexa
a este Edital.

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

I7.I. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no
Termo de Referência.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

I8.I. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência.

19. DO PAGAMENTO

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

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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20.1. Comete infração administrativa, nos termos do Decreto Municipal n° 659/2021, o
licitante/adjudicatário/contratado que:

20.1.1. Não assinar Contrato ou Ata de Registro de Preços-,

20.1.2. Não apresentar a documentação exigida no Edital;

20.1.3. Apresentar documentação falsa;

20.1.4. Causar o atraso na execução do objeto;

20.1.5. Não mantiver a proposta;

20.1.6. Falhar na execução do contrato;

20.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;

20.1.8. Declarar informações falsas;

20.1.9. Cometer fraude fiscal.

20.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido
injustificadamente.

20.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

20.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:

20.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;

20.4.2. Multas conforme as seguintes infrações e gradações:

20.4.2.1 1% (um por cento) sobre o valor dos itens, por dia de atraso na entrega dos itens que
forem solicitados, limitada ao total de 10% (dez por cento);

20.4.2.2 15% (quinze por cento) sobre o valor dos itens que forem entregues em
desconformidade com as características definidas no Termo de Referência ou com as
quantidades solicitadas pela Administração;
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20.4.2.3 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens sob disputa ou para os quais sagrou-se
vencedor, em sendo constatado o cometimento de quaisquer das infrações definidas nos itens
20.1.1, 20.1.3, 20.1.7, 20.1.8 e 20.1.9;

20.4.2.4 10% (vinte por cento) sobre o valor dos itens sob disputa ou para os quais sagrou-se
vencedor, em sendo constatado o cometimento das infrações mencionadas nos itens 20.1.2.
20.1.5 e 20.1.6, exceto, em relação a este último item, se o desrespeito aos termos da proposta
ocorrer em razão da entrega de itens sem as especificações obrigatórias, hipótese na qual será
aplicada a hipótese do item 2.4.2.2 deste Edital.

20.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública
Municipal de Penedo, consoante as tipificações e disposições do art. 1° da Lei n.° 10.520.

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

20.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

20.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei n" 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo à
Administração Pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

20.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846/2013,
seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

20.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração
Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de
agente público.

20.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme art. 419
do Código Civil.

20.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário.

/ / / -°
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observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/1993, e subsidiariamente na Lei n°
9.784/1999.

20.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

20.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.13. As sanções observarão também o que consta no Termo de Referência.

21. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO RESERVA

21.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao
valor da proposta do licitante mais bem classificado.

21.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do
certame em relação ao licitante melhor classificado.

21.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual
apresentada durante a fase competitiva.

21.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou

tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas no Decreto Municipal n° 660/2021.

22. DA IMPUGNAÇAO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.

22.2. A impugnação e o pedido de esclarecimento serão realizados por forma eletrônica,
em campo próprio, no endereço eletrônico http://bnc.org.br/.

22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de
recebimento da impugnação.

22.4. Acolhida a impugnação, havendo necessidade de alterações, aplicar-se-á o disposto no
art. 21 do Decreto Municipal n° 659/2021.

22.4.1 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos
certame.
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22.4.2 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

22.5. Os pedidos de esclareeimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

22.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos.

22.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão
os participantes e a administração.

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. Da sessão pública do pregão divulgar-se-á ata no sistema eletrônico.

23.2. Não havendo expediente ou oeorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

23.3. Todas as referêneias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília - DF.

23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
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23.8. 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
na Administração.

23.9. O desatendimento de exigências fomiais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia
e do interesse público.

23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico http:/7bnc.oru.br/ e
também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Avenida Wanderíey, N° 141, Santa Luzia,
Penedo/AL, Departamento de Licitações, nos dias úteis, no horário das 08h às 12h.

23.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

23.12.1. ANEXO I - Termo de Referência;

23.12.2. ANEXO II - Minuta - Ata de Registro de Preços;

23.12.3. ANEXO III - Minuta - Termo de Contrato;

23.12.4. ANEXO IV - Declaração.

Sara Mendod Loa das Chagas
Dír ento de Licitações
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

1, OBJETO: . ' XàW...: *:

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURO E EVENTUAL
FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA PRODUÇÃO DE PAES E
BISCOITOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE

MUNICIPAL DE ENSINO.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO:

2.1. Os Suprimentos deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação
de alimentos com características de cada produto, estabelecida pela Agencia Nacional
de Vigilância Sanitária - ANVISA, Ministério da Agricultura/Pecuária e Abastecimento
e pelas autoridades Sanitárias Locais para cada gênero descrito conforme tabela de
especificação e quantidades e registro no órgão finalizador quando couber (SIM, SIE e
SIF). Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com as
especificações mínimas exigidas abaixo:

2.2. Identificação do produto: Embalagem Original e intacta; data de fabricação; data de
validade, Peso Liquido, Numero do Lote, Nome do fabricante. Registro no Órgão
Fiscalizador (SIM, SIE e SIF) quando couber.

2.3. O Programa de Alimentação Escolar, conhecido como merenda escolar, criado em 31 de
março de 1955 no governo de Café Filho é um dos mais antigos programas alimentares
em execução no Brasil. Desde o início do século XX já havia medidas para suprir as
carências nutricionais dos alunos carentes, com a clara intenção de diminuir o impacto
negativo no processo educacional. A criação do prograrna de merenda escolar,
reconhecido pelo Estado como essencial na promoção humana, vem suprir a
necessidade alimentar e possibilitar um melhor desempenho escolar.

2.4. Entender o valor da merenda escolar, que tem como objetivo assegurar a oferta de uma
alimentação saudável e adequada é entrar no universo histórico e cultural da comida.
Trabalhar o programa da merenda escolar com a história dos alimentos que compõem o
cardápio é possibilitar ao aluno o entendimento de um universo ao mesmo tempo
particular e global, pois envolve suas tradições e hábitos alimentares.

2.5. A aquisição Suprimentos pela Secretaria Municipal de Educação se faz necessária para
a produção de Pães e Biscoitos na Padaria Escolar, os quais são oferecidos às crianças e
adolescentes que estudam na Rede Municipal de Ensino, dando continuidade, portanto,
às atividades desenvolvidas realizadas por esta Secretaria, sem falar que a produção de
pães na própria padaria do Município, toma-se bem mais viável economicamente para a
Secretaria Municipal de Educação.

2.6. Vale salientar, que a aquisição dos Suprimentos para a produção de Pães e Biscoh
obedece ao cardápio, cujos alimentos selecionados são variados e seguros, ondq/íp
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2.7.

contribuir para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados na
Rede Municipal de Ensino, garantindo a melhoria do rendimento escola, segurança
alimentar e nutricional, como também sua permanência na instituição de ensino.
Justifico que o Sistema de Registro de Preços foi escolhido porque se enquadra nos
incisos/, // /// e IV do Art. J"do Decreto n° 660/2020. haja vista que o objeto do
processo, é para atender às tarefas e ações operacionais, não sendo possível mensurar a
demanda.

3. DAS KSPLC il ICAÇÜKS K QUAN111 AI !\OS:

I ri:\i Dl S( RIC ÃO U/M 011)1. (OX ORRÊNC IA

SUPRIiMENTOS PARA A PRODUÇÃO DK PÃES

01

FARINHA DE TRIGO -

Especial tipo 1, para preparo de
pães, broas, biscoitos e produtos
afins de confeitaria. , obtido do
trigo moldo limpo e sem
fermento, absorção de água ate
60% enriquecido com ferro e
ácido fólico, contendo cálcio e
ferro. Embalagem em sacas de 50

kg-

SACO 800 AMPLA

02

AMIDO DE MILHO - fabricado

a partir de matérias primas são,
isentas de matérias terrosas e

parasitas. Sob forma de pó,
embalagem de 25 kg.

SACO 30
EXCLUSIVA

ME/EPP

03

FERMENTO - biológico seco
instantâneo embalagem de 500
gramas, hermeticamente e vedada
e  resistente, com data de

fabricação e vencimento.
Contidos na embalagem. Caixa
com 20 unidades =10 kg.

CAIXA 60
EXCLUSIVA

ME/EPP

04

MARGARINA. Margarina
vegetal, balde com 15 kg, com
55% de lipídios, hermeticamente
vedado e resistente com data de

fabricação de validade.

BALDE 100
EXCLUSIVA

ME/EPP

05
MELHORADOR DE

FARINHA - Mistura para U/N 60
EXCLUSIVA

ME/EPP
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preparo de produtos de
panificação. Embalagem de 5 kg
hermeticamente. Vedado e

resistente com data de fabricação
e validade. Fabricado de acordo

com a legislação em vigor.
MANTEIGA - com sal, extrato
seco desengordurado máx 2,
acidez na gordura máx 3, balde de
3 kilos, com selo de inspeção dos
órgãos competentes, com data de
fabricação e validade.
Hermeticamente vedados.

BALDE
EXCLUSIVA

ME/EPP

4. DA.AMOSTRV • • •

13.1. Poderá ser exigido do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que
apresente amostras dos produtos, para a verificação da compatibilidade com as
especificações deste Termo de Referência e conseqüente aceitação da proposta, no local
e prazo indicado no edital.

13.2. A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante, e dispor na
embalagem de informações quanto às suas características, tais como data de fabricação,
prazo de validade, quantidade do produto e sua marca.

13.3. Os exemplares colocados à disposição da licitação serão tratados como protótipos,
podendo ser manuseados, desmontados ou instalados pela equipe técnica responsável
pela análise, e submetidos aos testes necessários.

13.4. Será considerada aprovada a amostra que atender aos critérios técnicos constantes do
item 3.

13.1. Os materiais deverão ser entregues no almoxarifado central, vinculado ao poder
executivo deste município conforme informações a seguir:
13.1.1. Contato: Sr. José Wilíon

Telefone: (82) .3551-4267
End.: Rod. Engenheiro Joaquim Gonçalves, 650 - Dom Constantino -
Penedo/AL. - CEP: 57.200-000.

Horário; 07:30 as 13:00.
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OBS: OS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES NO ENDEREÇO ACIMA
RELACIONADOS, CONFORME A DEMANDA, SENDO OBSERVADOS OS
REGULAMENTOS INTERNOS DA REPARTIÇÃO.

6. DO PRAZO DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:

13.1. O prazo de entrega dos produtos deverão ser no máximo, lO(dez) dias corridos,
contados da data do recebimento da Nota de Empenho de Despesa e Ordem de
Fornecimento ou Serviço, no endereço constante deste Termo de Referência.

13.2. O produto deverá ser entregue em sua embalagem original contendo as indicações de
marca, fabricante, procedêneia e prazo de validade, quando for o caso.

13.3. O recebimento do produto será efetuado nos seguintes termos:
13.3.1. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de posterior verificação da

conformidade dos materiais com as especificações constantes deste Termo e
com a proposta da empresa vencedora;

13.3.2. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações
constantes deste Termo, com a proposta da empresa vencedora, e sua
eonsequente aceitação,, que se dará até 03 (três) dias úteis, a contar do
recebimento provisório.

13.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser proeedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo
no dia do esgotamento do prazo.

13.5. Se a qualidade ou características do produto entregue não corresponderem às
especifieações exigidas neste Termo de Referência, o mesmo será devolvido ao
fornecedor, para substituição no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas,
independentemente da aplicação das sanções cabíveis.

7. PRAZO DE VALIDADE DO MATERIAL:

13.1. Os itens de gêneros alimentícios deverão apresentar validade no rótulo de no mínimo 06
(seis) meses, a contar da data de recebimento dos mesmos.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATAD.V:

13.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência,
Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
13.1.1. Efetuar a entrega do produto em perfeitas condições, conforme especificações,

prazo e local constantes no Termo de Referência ou Edital e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal;

13.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e .danos decoiTentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
1990);
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13.1.3. Remover, substituir e transportar, à suas expensas, todo ou em parte, o produto
que estiver em desacordo com as especificações básicas, e/ou aquele em que for
constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento,
providenciando a substituição do mesmo, no prazo máximo de 5 dias, contados
da notificação que lhe for entregue oficialmente;

13.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

13.1.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 5 dias que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação;

13.1.6. Solicitar do Município, em tempo hábil, quaisquer informações ou
esclarecimentos que julgar necessário, que possam vir a comprometer a
execução do objeto ou serviço;

13.1.7. Manter, durante toda a execução do contrato ou ata, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;

13.1.8. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato ou vigência
da ata;

13.1.9. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou as supressões que se fizerem
no objeto, de até 25% (vinte cinco por cento) do seu valor inicial do
Contrato/Nota de Empenho;

13.1.10. O pedido de cancelamento da entrega de determinado material só será
aceito, se não comprometer o andamento normal dos serviços;

13.1.11. Assumir quaisquer danos causados diretamente à administração pública ou a
terceiros quando estes tenham sido ocasionados em decorrência da entrega ou
causados por seus empregados ou prepostos;

13.1.12. A entrega do material será acompanhada pelo servidor responsável, podendo o
mesmo, recusar, quaisquer materiais que não estejam de acordo com as
especificações deste Termo de Referência;

13.1.13. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratante no prazo de 24 horas, por escrito;

13.1.14. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do Município, no tocante ao
fornecimento do objeto e prestação de serviços, assim como as obrigações
previstas neste Termo;

13.1.15. Possibilitar ao Município efetuar vistoria nas instalações da empresa, a fim de
verificar as condições para o atendimento do objeto;

13.1.16. Prover todos os meios necessários à garantia da entrega ou execução do objeto a
ser contratado, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de
qualquer natureza;

13.1.17. Comunicar imediatamente ao Município qualquer alteração ocorrida no
endereço, conta bancária, telefone, e-mail e outros julgados necessários para o
recebimento de correspondência;

13.1.18. Responsabilizar-se pela falta do produto ou serviço, cujo fornecimento ou
execução seja de sua responsabilidade, e que não poderá ser alegado como mot^
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de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do serviço ou objeto
deste Termo;

13.1.19. Indenizar terceiros e/ou Município, mesmo em caso de ausência ou missão de
fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízo causados, devendo a
Contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às
exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

13.1.20. Arcar com qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decoiTência
do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus
empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais,
eximindo o Município de qualquer solidariedade ou responsáveis.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTR.\TAM E:

13.1. São obrigações da Contratante:
13.1.1. Receber o produto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
13.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais

recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

13.1.3. Notificar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no material fornecido, para que seja substituído;

13.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através
de servidor designado;

13.1.5. Aplicar ao fornecedor registrado as sanções administrativas regulamentares e
contratuais cabíveis.

13.1.6. Efetuar o pagamento à Contratada no valor coirespondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabeleeidos no Edital e seus anexos.

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

10. REVISÃO DE PREÇOS:

13.1. Os preços registrados na Ata de Registro de Preços poderão ser revistos em decorrência
de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos
serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações
junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do
caput do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

13.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
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lj.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.

13.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

13.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento e/ou nota de empenho ou serviço, e sem
aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados e convocar os demais fornecedores para assegurar igual
oportunidade de negociação.

13.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação
mais vantajosa.

11. DA NOTA Dl<: i;.M PLMIO:

13.1. A Administração Pública convocará a empresa vencedora, para retirar a Nota de
Empenho, a qual terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da
notificação para comparecer à Administração, sob a pena de decair do direito à
contratação.

13.2. O prazo acima estabelecido para a retirada da Nota de Empenho poderá ser prorrogado
uma única vez, por igual período, quando solicitado pela empresa vencedora durante o
seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

13.3. E facultado à Administração Pública, quando a convocada não retirar a Nota de
Empenho no prazo e condições estabelecidos, ou não apresentar situação fiscal regular,
convocar as empresas remanescentes, em ordem de classificação, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

12. PA(;AME.NT0:

13.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do
atesto da Nota Fiscal/Fatura, de acordo com as exigências administrativas em vigor.

13.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
aquisição, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante.

13.3. A Contratada deverá apresentar juntamente com a nota fiscal, a prova de regularidade
fiscal.

13.4. Nenhum pagamento será efetuado a Contratada enquanto houver pendência de
liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual.
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13.5. Nenhum pagamento isentará a empresa contratada das suas responsabilidades e
obrigações, nem implieará aceitação definitiva do objeto.

;Í3. DO CONTROLE DA EXECUÇÃO:

Ij.l. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, anotando em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à
regularização de falhas ou defeitos observados.

|4: DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n" 8.666, de 1993, da Lei n° 10.520,
de 2002 e do Decreto Municipal n° 450 de 2015 a Contratada que:
13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em

decorrência da contratação;
13.1.2. Pelo atraso injustificado, pela inexecução total ou parcial do objeto;
13.1.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
13.1.4. Fraudar na execução do contrato;
13.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
13.1.6. Cometer fraude fiscal;
13.1.7. Não mantiver a proposta.

13.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
13.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem

prejuízos significativos para a Contratante;
13.2.2. Multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o

valor da parcela inadimplida, até o limite de 02 (dois) dias;
13.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no

caso de inexecução total do objeto;
13.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do

subitem aeima, será aplicada de forma proporcional á obrigação inadimplida;
13.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
eoncretamente, pelo prazo de até dois anos;

13.2.6. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Penedo com o
conseqüente descredenciamento no Cadastro Municipal pelo prazo de até cineo
anos;

13.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuízos causados.
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13.3. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a
Contratada que:
13.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal

no recolhimento de quaisquer tributos;
13.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
13.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em

virtude de atos ilícitos praticados.

13.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa á Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a
Lein''9.784, de 1999.

13.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado á
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal.

13.7. As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo de 05 (cinco) dias ou
serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio
processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas
judicialmente, a critério da Administração Municipal.

13.8. Caso o valor da muita seja superior ao valor da garantia prestada, quando exigida, a
Contratada responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, cobrada judicialmente.

13.9. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender
do grau da infração cometida pela Contratada e dos prejuízos causados á Administração
Pública Municipal, não impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato ou cancelamento da Ata.

15. DAS DÍSPOSiÇÔES GERAIS:

13.1. Quaisquer dúvidas existentes, quanto aos elementos deste Termo de Referência, deverá
ser consultada através dos responsáveis legais representantes da Administração Pública.
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ANEXO II - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP. N''XX/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N''XX/2021
PROCESSO ADMINISTRA TIVO N''XXXX/2021

Aos XX dias de xxxxxxxxxx do ano de 2021, a Prefeitura Municipal de Penedo/AL, inscrita sob
o número de CNPJ/MF. xxxxxxxxxxx/xxxx-xx, localizada na Avenida Wanderley, N° 141,
Santa Luzia, Penedo/AL, CEP. 57.200-000, neste ato representado pela sua autoridade
competente, o Senhor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito sob o número de Registro Geral
(RO) xxxxxxxxxxxxxxx, e sob o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF)
xxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominado CONTRATANTE, nos termos das Leis n°(s)
8.666/93 e 10.520/02, dos Decretos n°(s) 7.892/13 e 10.024/20 e das demais normas legais
aplicáveis, conforme classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico N°
XX/2021, RESOLVE registrar preços para FLfTURO aquisição de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, constantes no edital do referido pregão, que passam a fazer
parte desta Ata de Registro de Preços, tendo sido a empresa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita sob o número de CNPJ/MF. xxxxxxxxxxx/xxxx-
xx, Inscrição Estadual N° ■ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sediada na Rua
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, N° XXX, bairro, cidade/estado, CEP. xxxxx-xxx,
classificada com o respectivo item e preço, conforme determinado no Item XX deste
documento, neste ato representado pelo Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito sob o número de
Registro Geral (RG) xxxxxxxxxxxxxxx, e sob o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF)
xxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominado CONTRATADA.

Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico N° XX/2021
e seus anexos para registro de preços, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-
se, ainda, à proposta do FORNECEDOR REGISTRADO.

01. DO OBJETO

1.1. A presente ata tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURO E
EVENTUAL FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA PRODUÇÃO DE PAES E
BISCOITOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, nos termos do Termo de Referência, constante do Anexo 1 do Edital do Pregão
Eletrônico N° XX/2021, parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
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2.1. De acordo com a adjudicação no site w^vw.biic.org.br da Bolsa Nacional de Compras
(BNC), segue abaixo o(s) Item (s) e quantidade (s), arrematado(s) pela empresa, tal como o
valor unitário e global final homologado:

ITEM XX -

DESCRIÇÃO;

UNIDADE DE MEDIDA:

MARCA:

QUANTIDADE:

VALOR UNITÁRIO:

VALOR GLOBAL:

ITEM XX

DESCRIÇÃO:

UNIDADE DE MEDIDA:

MARCA:

QUANTIDADE:

VALOR UN[TÁRIO:
VALOR GLOBAL:

ITEM XX -

DESCRIÇÃO:

UNIDADE DE MEDIDA:

MARÇA: „
QUANTIDADE:

VALOR UNITÁRIO:

VALOR GLOBAL: ]

JTEM»Ç_^
DÍSCRIÇÂO: ̂
UNIDADE DE MEDIDA:

MARÇA:

QUANTIDADE:

VALOR UNITÁRIO:
VALOR GLOBAL:

2.2. O valor total da presente Ata de Registro de Preços é de R$ xxxxxxxx
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

2.3. No valor acima estão inclusas iodas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
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03. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada, a partir da
Municipal de Penedo/AL, que atuará como Órgão Gerenciador.

sua publicação, pela Prefeitura

04. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1

4.1. A validade áa.Ata de Registro de Preços será de 12 (doze)
assinatura, não podendo ser prorrogada.

meses, contados a partir da sua

05. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, à fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados
nesta ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos èm decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato qiie eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao fornecedor.

5.3. Quando o preço registrado se tomar superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado, será
liberado do compromisso assumido sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores
de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados; e

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação;

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
desta Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contrataçãi
mais vantajosa.

Pça. Barão de Penedo, 19, Centro Histórico - Penedo/AL - CEP: 57200-000

(32)3551-2727 - www.penedo.al.gov.br



Ãlf

ESTADO DE ALAGOAS

PREFElTIJ1L\ MUNICIPAL DE PENEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando;

5.7.1. Descumprir as condições ásíAta de Registro de Preços-,

5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou

5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito tome-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos Itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será
foiTnalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decon^ente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados
e justificados:

5.9.1. Por razão de interesse público; ou

5.9.2. A pedido do fornecedor.

06. ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1. A entrega e recebimento do objeto deverá obedecer às especificações contidas no Termo de
Referência.

07. DA FISCALIZAÇÃO

7.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado
pela Contratante.

7.2. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666/1993, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos materiais, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou
defeitos observados.

08. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento do fornecimento do objeto deverá obedecer às especificações do Item 12 áo
Termo de Referência.
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09. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA

9.1. As obrigações da Contralante e Contratada deverão obedecer às especificações do Itens 8
e9 do Termo de Referência.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. As Sanções Administrativas estão previstas no Item 14 do Termo de Referência.

11. DAS VEDAÇÕES

11.1. É vedado à Contratada:

11.1.1. Caucionar ou utilizar esta Ata de Registro de Preços para qualquer operação financeira;

11.1.2. Interromper a execução contratual sob a alegação de inadimplemento por parte da
Contratante, salvo nos casos previstos em lei.

12. DOS CASOS OMISSOS

12.1. Os casos omissos serão decididos pela Contratante, segundo as disposições contidas na
Lei n° 8.666/1993, na Lei n° 10.520/2002 e demais normas federais de licitações, contratos
administrativos e subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078/1990 -
Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

13. DA PUBLICAÇÃO

13.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, nos
Diários Oficiais pertinentes, no prazo previsto na Lei n° 8.666/1993.

14. DO FORO

14.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução desta Ata de Registro de
Preços será o da Comarca de Penedo/AL.

15. DADOS DA CONTRATADA

RAZAAO SOCIAL:

CNPJ/MF

ENDEREÇO:

E MAIL:

CONTATO (SCTOR DE COMIDAS):

Pça. Barão de Penedo, 19, Centro Histórico - Penedo/AL - CEP: 57200-000

{82)3551-2727 - www.penedo.al.gov.br
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PREFEíT\jíLV MUNICIPAL DE PENEDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS BANCÁRIOS:

O Termo de Referência do Pregão Eletrônico N° xx/2021, segue em anexo como parte
integrante deste documento, haja vista que algumas cláusulas o referenciam.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata de Registro de Preços foi lavrada em 02
(duas) vias de igual teor, que após leitura e avaliada em conformidade, vai assinada pelas partes
e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

SR. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SR. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MUNIOPÍO DE PENEDÕ/AL i REPRESEM AM E LEGAL

Pça. Barão de Penedo, 19, Centro Histórico - Penedo/AL - CEP: 57200-000
(82)3551-2727 - www.penedo.ai.gov.br



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

ANEXO I DA ARP- CADASTRO RESERVA

1. CONSIDERANDO o encerramento da etapa competitiva, os licitantes listados neste anexo,
reduziram seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

2. A apresentação das propostas, não prejudicará o resultado do certame, em relação ao licitante
melhor classificado.

3. Havendo um ou mais licitantes que aceitaram cotar suas propostas em valor igual ao do
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual
apresentada durante a fase competitiva.

4. A ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e
somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu

registro cancelado nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013.

RAZAO SOCIAL:

CNPJ/ME INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO:

TELEFONES:

E-MAIL:

CONTATO (SETOR DE COMPRAS):
DADOS BANCÁRIOS:

ITEM(NS):
MARCA:

SR. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SR, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

município de PENEDO/AL REPRESENTANTE LEGAL

Pça. Barão de Penedo, 19, Centro Histórico - Penedo/AL - CEP; 57200-000

(82)3551-2727 - www.penedo.ai.gov.br
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ANEXO III - MINUTA - TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRA TO DE COMPRA N''XX/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N''XX/2021
PROCESSO ADMINISTRA TIVO N''XXX/2021

Aos XX dias de xxxxxxxxxx do ano de 2021, a Prefeitura Municipal de Penedo/AL, inscrita sob
o número de CNPJ/MF. xxxxxxxxxxx/xxxx-xx, localizada na Avenida Wanderley, N° 141,
Santa Luzia, Penedo/AL, CEP. 57.200-000, neste ato representado pela sua autoridade
competente, o Senhor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito sob o número de Registro Geral
(RG) xxxxxxxxxxxxxxx, e sob o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF)
xxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominado CONTRATANTE, nos termos das Leis n°(s)
8.666/93 e 10.520/02, do Decreto n° 10.024/20 e das demais normas legais aplicáveis,
conforme classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico n° XX/2021,
RESOLVE celebrar o presente Termo de Contrato, para aquisição de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, constantes no edital do referido pregão, que passam a fazer
parte deste Contrato, tendo sido a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita sob o
número de CNPJ/MF. xxxxxxxxxxx/xxxx-xx, Inscrição Estadual N°
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sediada na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, N° xxx, bairro,
cidade/estado, CEP. xxxxx-xxx, classificada com o respectivo item e preço, conforme
determinado no Item 02 deste documento, neste ato representado pelo Sr.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito sob o número de Registro Geral (RG) xxxxxxxxxxxxxxx, e sob
o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) xxxxxxxxxxxxxxxx, doravante designado
CONTRATADO.

Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico N° XX/2021
e seus anexos, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do
fornecedor registrado.

01. DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA PRODUÇÃO
DE PAES E BISCOITOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, nos termos do Termo de Referência, constante do Anexo 1 do
Edital do Pregão Eletrônico N° XX/2021, parte integrante deste contrato, assim como a
proposta vencedora, independentemente de transcrição.

02. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Pça. Barão de Penedo, 19, Centro Histórico - Penedo/AL - CEP: 57200-000

(82)3551-2727 - www.penedo.ai.gov.br
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2.1. De acordo com a adjudicação no site \vww.bnc.org.br da Bolsa Nacional de Compras
(BNC), segue abaixo o(s) Item (s) c quantidade (s), arrematado(s) pela empresa, tal como o
valor unitário e global final homologado:

ITEM XX -

DESCRIÇÃO:
UNIDADE DE MEDIDA:

MARCA: _
QUÃNTÍDADE:
VALOR UNITÁRIO:

VALOR GLOBAL:

ITEM XX -

DESCRIÇÃO:
UNIDADE DE MEDIDA:

MARCA:

QUANTIDADE:
VALOR UNITÁRIO:

VALOR GLOBAL:

ITEM XX -

DESCRIÇÃO:

UNIDADE DE MEDIDA:

MARCA:

QUANTIDADE:

VALOR ÜNITÃRld:
VALOR GLOBAL:

ITEM XX -

DESCRÍÇÃO:
UNIDADE DE MEDIDA:

MARCA:

QUANTIDADE:

VALOR UNITÃRIO:
VALOR GLOBAL:

2.2. O valor total da presente do presente Contrato é de R$ xxxxxxxx
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

2.3. No valor acima estão inclusas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outj;^
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Pça. Barão de Penedo, 19, Centro Histórico - Penedo/AL - CEP: 57200-000

(82)3551-2727 - www.penedo.al.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

SECRET ARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

03. ORGAO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1. O Termo de Contrato, a partir da sua publicação, será utilizado pela Prefeitura Municipal
de Penedo/AL, que atuará como Órgão Gerenciador.

04. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de XX (xxxx) meses, contatos da data de
assinatura, prorrogável na forma do caput do art. 57 da Lei n° 8.666/1993.

05. DA DOTAÇAO ORÇAMENTARIA

5.1. As despesas decorrentes desta contratação, estão programadas em dotação orçamentária
prevista no orçamento municipal para o exercício de 2021, conforme indicação abaixo:

DOTAÇAO ORÇAMENTARIA

Unidade

Função XX - xxxxxxxxx

Projeto/Atividade x.xxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Elemento x.x.x.x.xx.xx.xx.xx - xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fonte XXX - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

06. REAJUSTES E ALTERAÇÕES

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666/1993.

6.3. A Contratada é obrigada a aceitar na mesma condição contratual, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

6.3.1. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Eei n° 8.666/1993.

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes contratantes, poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.5. As condições relativas à garantia prestada são as estabelecidas no Termo de Referência.

07. ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

Pça. Barão de Penedo, 19, Centro Histórico - Penedo/AL - CEP: 57200-000

(82)3551-2727 - www.penedo.al.gov.br
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7.1. A entrega e recebimento do objeto deverão obedecer às espeeiíicações contidas no Termo
de Referência.

08. DA FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado
pela Contratante.

8.2. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666/1993, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos materiais, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou
defeitos observados.

09. DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento do fornecimento do objeto deverá obedecer às especificações do Item 12 do
Termo de Referência.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA

10.1. As obrigações da Contratante e Contratada deverão obedecer às especificações dos Item
8 e 9 do Termo de Referência.

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As Sanções Administrativas estão previstas no Item 14 do Termo de Referência.

12. DA RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da
Lei n° 8.666/1993, com as conseqüências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das
sanções aplicáveis.

12.2. E admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação
exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não
haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato.

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
Contratada o direito à prévia e ampla defesa.

12.4. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei rfi 8.666/1993.

Pça. Barão de Penedo, 19, Centro Histórico - Penedo/AL - CEP: 57200-000 -"l )
(82)3551-2727 - www.penedo.al.gov.br \ j
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12.5. O Termo de Rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizações e multas.

13. DAS VEDAÇÕES

13.1. É vedado à Contratada:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob a alegação de inadimplemento por parte da
Contratante, salvo nos casos previstos em lei. ,

14. DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela Contratante, segundo as disposições contidas na
Lei n° 8.666/1993, na Lei n° 10.520/2002 e demais normas federais de licitações, contratos
administrativos e subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078/1990 -
Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

14. DA PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, nos
Diários Oficiais pertinentes, no prazo previsto na Lei n° 8.666/1993.

15. DO FORO

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato
será o da Comarca de Penedo/AL.

16. DADOS DA CONTRATADA

RAZAO SOCIAL:

CNPJ/MF

KNDERFÇO:
TELEFONES:

E-MAIL:

Pça. Barão de Penedo, 19, Centro Histórico - Penedo/AL - CEP: 57200-000

(82)3551-2727 - www.penedo.al.gov.br
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CONTATO (SETOR DE COMPRAS):
DADOS BANCÁRIOS:

O Termo de Referência do Pregão Eletrônico N° xx/2021, segue em anexo como parte
integrante deste documento, haja vista que algumas cláusulas o referenciam.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas)
vias de igual teor que, que após leitura e avaliada em confonnidade, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

1  SR. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SR. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MUNICÍPIO DE PENEDO/AL REPRESENTANTE LEGAL

Pça. Barão de Penedo, 19, Centro Histórico - Penedo/AL - CEP: 57200-000

(82)3551-2727 - www.penedo.ai.gov.br
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ANEXO IV - MODÊLÕ DE DECLARAÇÕES |
DATA (POR EXTENSO)

NOME DA EMPRESA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO/AL

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° XX/2021
A/C: SR.(A) XXXXXXXXXXXXXXXX-PREGOEIRO(A)

DECLARAÇÃO

A Empresa (RAZÃO SOCIAL), sito à (ENDEREÇO COMPLETO), inscrita no CNPJ sob N"
(NUMERO), neste ato representado pelo Sr.(a) (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL), inscrito no
Registro Nacional sob o N° (NÚMERO DO RG) e CPE. N° (NÚMERO DO CPF), DECLARA para os
devidos fins que:

1.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no Artigo 3° da Lei Complementai" N° 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Artigos 42 a 49,
quando a empresa for classificada como ME/ÈPP,
(  ) SIM ( ) NÃO
1.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.
(  ) SIM ( ) NÃO
1.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em confomiidade com as exigências editalícias.
(  ) SIM ( ) NÃO
1.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
(  ) SIM ( ) NÃO
1.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do Artigo 7°, XXXllI. da Constituição.
(  ) SIM ( ) NÃO
1.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP N° 2, de 16 de setembro de 2009.
(  ) SIM ( ) NÃO
1.7. Que não possui em sua cadeia produtiva empregados executando trabalho degradante ou
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do Art. 1° e no inciso III do Art. 5° da
Constituição Federal.
(  ) SIM ( ) NÃO

Estou ciente que a declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição, sujeitará o licitante
às sanções previstas em lei e no edital do referido pregão eletrônico.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRE

(ANEXAR A PROCURAÇÃO DO MES

Pça. Barão de Penedo, 19, Centro Histórico - Per.edo/AL - CEP: 57200-000
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