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PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2019
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
EDITAL PREGÃO
PROCESSO
08/2019
18/2019
PRESENCIAL Nº
ADMINISTRATIVO Nº
Contratação de empresa para fornecimento de refeições completas na cidade de
OBJETO: Londrina – Estado do Paraná, visando atender as necessidades dos
Departamentos Municipais.
ORIGEM DAS SOLICITAÇÕES
ÓRGÃO
CONTEMPLADO:

- Departamentos Municipais.
LOCAIS E DATAS DE PUBLICAÇÃO

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Jornal Oficial do Município: Edição de 27/02/2019.
Página Oficial do Município na Internet: Em 27/02/2019.
Quadro de Avisos da Prefeitura: Do dia 27/02/2019 a 15/03/2019.
DATAS RELATIVAS AO CERTAME
Credenciamento dos representantes: das 8h15min até 08h45 min. do dia 15/03/2019.
Recebimento das propostas: até as 09hrs00 do dia 15/03/2019.
Abertura e avaliação das propostas: dia 15/03/2019 às 09h00min.
Pregoeiro: Gabriel Victor Goto.
Equipe de apoio: Rômulo Ricardo Janone Soares, Walton Honorio da Silva, Luiz Antonio da
Silva.
Portaria nº 01/2019.
Decreto nº 04/2019.

ENDEREÇOS
ENDEREÇO ELETRÔNICO E TELEFONES PARA CONSULTAS:
Site: www.amoreira.pr.gov.br - Fone: (43) 32658320 – Horário de expediente: das 08h00min às
13hrs00min e das 13hrs00min às 16hrs30min.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, CREDENCIAMENTO, ABERTURA E SESSÃO DE LANCES:
Sala da Seção de Licitações e Contratos, sita na Rua Papa João XXIII, 1086, São Sebastião da
Amoreira – PR.
O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, torna público, através dos órgãos
de divulgação constantes do preâmbulo deste, que realizará processo licitatório na
modalidade Pregão, na forma presencial, visando a Contratação de empresa para
fornecimento de refeições completas na cidade de Londrina – Estado do Paraná,
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visando atender as necessidades dos Departamentos Municipais, conforme descrito
no Item I deste Edital.
O processo será realizado em conformidade com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, o Decreto Municipal n. 093/07, a Lei Complementar
nº 123 de 14 de dezembro de 2006, além dos termos deste Edital. A presente licitação
contempla os Departamentos Municipais.
01 – OBJETO
1.1 – A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa para
fornecimento de refeições completas na cidade de Londrina – Estado do Paraná,
visando atender as necessidades dos Departamentos Municipais, conforme
especificações e quantitativos constantes do Anexo I deste Edital, fazendo dele parte
integrante para todos os fins e efeitos.
1.2 – Os serviços a serem prestados deverão ser de boa qualidade, obedecer às normas
e padrões a que estiver sujeito, a fim de atender eficazmente às finalidades que deles se
espera, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor.
02 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1 – Da dotação orçamentária que as despesas deverão ser empenhadas em seu
programa de Trabalho de Governo:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Cod. Red.
15
384
365
355
333
332
317
316
281
280
279
278
277
276
205
196
195
177
135
129
108
107
99
93
87
81
69
60
43
36

Un. Orç
02.01
08.01
08.01
08.01
07.01
07.01
07.01
07.01
07.01
07.01
07.01
07.01
07.01
07.01
06.01
06.01
06.01
05.01
04.02
04.02
03.07
03.07
03.06
03.05
03.04
03.03
03.02
03.01
02.05
02.03

Proj. Ativ.
2002
2056
2051
2050
2042
2042
2044
2044
2043
2043
2043
2043
2043
2043
2035
2034
2034
2029
2024
2023
2020
2020
2019
2018
2017
2015
2014
2009
2007
2005

Elemento Despesa

Complemento Elemento

33903000000000

33903007990000
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31
22
391
400

02.02
02.01
08.02
09.01

2004
2003
2059
2060

03 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1 – Poderão participar do processo todos os interessados com ramo de atividade
pertinente ao objeto licitado e que preencherem as condições de credenciamento
exigidas neste Edital e seus anexos. O Pregoeiro efetuará a avaliação do ramo de
atividade através do Contrato Social ou de outro documento oficial que indique o ramo de
atividade do licitante.
3.2 – Os interessados na autenticação de documentos referentes a esta Licitação
deverão procurar o Pregoeiro da Prefeitura do Município de São Sebastião da Amoreira,
nos horários normais de expediente, na Rua Papa João XXIII, nº 1086, até o dia
14/03/2019, das 08h00min às 11hrs30min e das 13hrs00min às 16hrs30min.
3.3 – Os licitantes que tenham manifestado interesse no certame poderão protocolar
pedido de esclarecimento sobre o Edital em até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data
fixada para o recebimento das propostas, no endereço e horário discriminado no
preâmbulo deste instrumento. O Pregoeiro deverá responder ao pedido apresentado em
até 24 (vinte e quatro) horas. Caso a resposta ao pedido de esclarecimento importe em
alteração do Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto
quando a alteração, inquestionavelmente, não afetar a formulação das propostas.
3.4 – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital, devendo, neste caso,
protocolar pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura da
licitação, devendo, o(a) Pregoeiro(a) julgar e responder à impugnação em até 3 (três)
dias úteis. Caso a resposta ao pedido de impugnação importe em alteração do Edital,
será designada nova data para a realização do certame, exceto quando a alteração,
inquestionavelmente, não afetar a formulação das propostas.
3.5 – Estarão impedidos de participar de qualquer fase dos processos interessados que
se enquadre em uma ou mais das situações a seguir:
a) Estejam constituídos sob a forma de consórcio;
b) Estejam cumprindo penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública
motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei n. 8.666, de 21 de Junho de 1993,
Consolidadas;
c) Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
d) Estejam sob falência, concordata, dissoluções ou liquidações.
e) O disposto no artigo 9º da Lei n. 8.666, de 21 de Junho de 1993, Consolidadas.
f) Estejam em situação irregular perante as Fazendas: União, Federal, Estadual, INSS e
FGTS.
g) Tenham em seu quadro, empregados menores de dezoito (18) anos efetuando
trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou ainda, empregado com idade inferior a
dezesseis (16) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir
de quatorze (14) anos.
04 – REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
4.1 – Observação:
•
Fica proibido o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico tais como:
Celular, Notebook, Netbook, Palm, Tablet, dentre outros, durante a realização do
certame;
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•
Fica proibido se ausentar da sala após o início do certame;
•
Fica proibido a comunicação das pessoas presente no certame em se
comunicar com os licitantes, somente será permitido a comunicação dos licitantes
com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, os demais deverão ficar em silêncio.
4.2 – O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes
atribuições:
a) Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) Abrir as propostas de preços;
d) Analisar a aceitabilidade das propostas;
e) Desclassificar propostas indicando os motivos;
f) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta de menor
valor;
g) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) Declarar o vencedor;
i) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) Elaborar a ata da sessão;
l) Encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade
superior, visando a homologação e a contratação;
m) Convocar o vencedor para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido;
n) Abrir processo administrativo para apuração de irregularidade visando a aplicação de
penalidades previstas na legislação.
05 – APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS ENVELOPES
5.1 – Os envelopes “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação” deverão
ser indevassáveis, fechados e entregues ao Pregoeiro, na sessão pública de abertura
deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados a seguir:
Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira
Rua Papa João XXIII, 1086
Sala da Seção de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de São Sebastião
da Amoreira.
Data: 15/03/2019 as 09:00 hrs.
5.2 – Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes
dizeres:
ENVELOPE 01
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
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ENVELOPE 02
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
5.3 – A Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira, através do Departamento de
Compras e Licitações, somente considerará os envelopes de “Proposta de Preços” e
“Documentação de Habilitação” que forem entregues ao Pregoeiro designado, no local,
data e horário definido neste edital.
5.4 – O envelope nº 01 deverá conter todos os requisitos exigidos para a proposta
comercial, enquanto que o envelope nº 02 deverá conter a documentação para fins
habilitatórios.
5.5 – No ato da entrega dos envelopes ao Pregoeiro, o licitante deverá entregar, também
e separadamente, Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação (art. 4º, inciso VII, Lei 10.520/02), podendo utilizar-se do modelo constante
do presente Edital.
06 – CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
6.1 – O representante da licitante deverá apresentar-se junto ao Pregoeiro, fora dos
envelopes 01 e 02 para o Credenciamento, os documentos a seguir discriminados:
a) Tratando-se de representante legal: o estatuto social, contrato social ou outro
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência da
investidura. Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular
com firma reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances,
negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento que comprove
os poderes do mandante para a outorga.
b) O representante legal e o procurador deverão se identificar exibindo documento oficial
de identificação que contenha foto.
c) Declaração de que cumpre com os requisitos de habilitação, conforme MODELO EM
ANEXO.
d) Para as Micro-empresas e Empresas de Pequeno Porte beneficiaria da Lei 123/2006,
devera apresentar CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, conforme
Instrução Normativa n. 103, de 30/04/2007 do Departamento Nacional do Registro do
Comércio.
Art. 8º: A comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte pelo
empresário ou sociedade será efetuada mediante certidão expedida pela Junta
Comercial.
OBS. A empresa somente obtém esta comprovação quando possui balanço registrado
perante a Junta Comercial, meio de apuração da receita bruta anual para fins de tal
enquadramento.
e) Carta de Credenciamento MODELO EM ANEXO.
6.2 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo
que cada um deles poderá representar apenas um único licitante.
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6.3 – As licitantes deverão credenciar representante com poderes para formular lances
verbais e praticar todos os demais atos e operações inerentes ao processo licitatório,
mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular.
6.4 – Em se tratando de sócio ou proprietário a licitante deverá apresentar original ou
cópia do registro comercial, do ato constitutivo, do estatuto ou do contrato social.
6.5 – A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento credencial ou
ausência do representante, não implicará exclusão da proposta no certame. Contudo,
não serão aceitos lances verbais e nem manifestação em nome da licitante neste ato.
6.6 – Após o encerramento do credenciamento, identificação dos representantes, e
recebimento dos envelopes, o Pregoeiro não mais aceitará novo licitante.
6.7 – Quando no caso de microempresas e empresas de pequeno porte, também deverá
ser entregue ao pregoeiro no momento do credenciamento, declaração de
enquadramento no regime diferenciado, de acordo com o considerado no artigo 3º da Lei
Complementar 123/2006, conforme o MODELO EM ANEXO deste edital.
6.8 – A não entrega da declaração exigida no item 6.7 deste edital indicará que a licitante
optou por não utilizar os benefícios previstos na mencionada Lei Complementar
123/2006.
6.9 – Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe de Pregão e
juntadas ao processo administrativo.
6.10 – Será facultada a possibilidade de autenticação de cópias dos documentos
pelo Pregoeiro ou por membro da Comissão Permanente de Licitação – CPL
mediante a apresentação dos originais, até o dia útil anterior à data de abertura da
licitação.
07 – DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
7.1 – Se a participante do certame for empresa de pequeno porte ou microempresa,
devidamente comprovada, a documentação de regularidade fiscal poderá ser
apresentada após ser declarada a vencedora, ou seja, para a homologação e posterior
elaboração de contrato, conforme estabelece a Lei Complementar nº 123/2006.
a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor de certame, prorrogáveis por igual período, a critério
da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas e positivas, com
efeito, de certidão negativa.
b) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no §1º do artigo 43, da Lei
Complementar nº 123/2006, implicará decadência do direito a contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
7.2 – Nas Licitações será assegurado, como critério de desempate, preferência de
contratação para as microempresas de pequeno porte.
a) Entende-se por empate, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10 % (dez por cento)
superiores à proposta mais bem classificada.
7.3 – Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar acima mencionada,
ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
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b) Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do inciso I do caput do artigo 44, da Lei Complementar nº 123/2006, serão
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrarem na hipótese dos §§ 1º e
2º do art. 44 da referida Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito.
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrarem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art.
44 da Lei Complementar nº 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta.
d) Na hipótese da não contratação, nos termos previstos no caput do artigo 44, da Lei
Complementar nº 123/2006, o objeto será adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.
e) O disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123/2006 somente se aplicará quando
a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.
7.4 – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de Licitação perante a
Administração a licitante que os tendo aceitado sem objeção, venha a apontar, depois da
abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou irregularidades que os viciaram,
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
7.5 – A impugnação de que trata o item acima, se houver, deverá ser apresentada de
conformidade com os parágrafos 1º e 2º do artigo 41 da Lei 8.666/93.
7.6 – É reservado à Comissão de Licitação o direito de exigir a apresentação dos
documentos originais, caso julgue necessário.
7.7 – Para as Micro-empresas e Empresas de Pequeno Porte beneficiaria da Lei
123/2006, devera apresentar CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL,
conforme Instrução Normativa n. 103, de 30/04/2007 do Departamento Nacional do
Registro do Comércio.
Art. 8º: A comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte pelo
empresário ou sociedade será efetuada mediante certidão expedida pela Junta
Comercial.
OBS: A empresa somente obtém esta comprovação quando possui balanço registrado
perante a Junta Comercial, meio de apuração da receita bruta anual para fins de tal
enquadramento.
08 – PROPOSTAS DE PREÇOS (ENVELOPE 01)
8.1 – A proposta deverá ser entregue em envelope fechado com menção ao presente
PREGÃO PRESENCIAL contendo, ainda, na sua parte externa, o nome “PROPOSTA
DE PREÇO” e deverá ser apresentada em uma única via, datilografada ou impressa por
computador, em língua portuguesa, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas,
devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo representante legal do
licitante, contendo:
a)
O nome completo do proponente do objeto deste Edital;
b)
A descrição mencionando as características (a marca e fabricante) e demais
especificações pertinentes, na forma do ANEXO I do presente edital, que deverão ser
apresentados junto a Proposta de Preços;
c)
Os preços propostos deverão ser apresentados para todos os itens;
d)
O prazo de validade das propostas não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias
úteis, contados da data da abertura das mesmas;
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e)
O prazo para a execução dos serviços será de 12 (Doze) meses, a contar da
assinatura do contrato;
f)
Declarações constantes dos ANEXOS III e IV;
8.2 – Não serão aceitas propostas via Fax.
8.3 – Serão inabilitados e/ou desclassificados licitantes, sem direito a indenização ou
qualquer ressarcimento, e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a Administração
Pública de São Sebastião da Amoreira, tiver conhecimento de qualquer fato ou
circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone sua
idoneidade, capacidade financeira, técnica ou administrativa.
8.4 – Os preços propostos, além de se expressarem em moeda corrente nacional,
deverão ser consignados em algarismos. Constatado erro de cálculo em qualquer
operação, prevalecerá o valor mais favorável para o Município. Na hipótese de
divergência entre os valores indicados numericamente e por extenso, dar-se-ão por
corretos os preços expressos por extenso.
8.5 – No preço, o proponente deverá incluir todas as despesas incidentes sobre o objeto
licitado, referentes a encargos sociais, tributos em geral e demais encargos diretos ou
indiretos, não especificados e tudo mais necessário a completa execução do objeto,
considerando-se estes como inclusos nos valores ofertados quando não mencionados.
8.6 – Não será aceita proposta que contenha oferta de vantagens não previstas neste
edital ou que esteja em desacordo com as condições aqui estabelecidas.
8.7 – No preenchimento da proposta digital, deverão obrigatoriamente ser informados os
preços unitários com 02 (duas) casas decimais (0,00), marcas e modelos de todos os
componentes, conforme arquivo digitalizado disponibilizado no site da Prefeitura, o
programa para a formalização da proposta digital também estará disponível no site
da PMSSA.
8.8 – O CD/PENDRIVE contendo o arquivo da proposta de preço digital, deverá ser
entregue no interior do envelope nº 1 – proposta de preços, juntamente com sua
impressão e acompanhada da carta- proposta MODELO EM ANEXO, O procedimento
visa agilizar o lançamento de preços no sistema. Tal agilidade far-se-á através de
importação de dados do CD/PENDRIVE para o sistema operacional da Prefeitura.
Obs.: OS CDS/PENDRIVES NÃO SERÃO DEVOLVIDOS AOS PARTICIPANTES,
TENDO EM VISTA QUE FICARÃO FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO
LICITATÓRIO.
8.9 – O não atendimento ao subitem anterior implicará em desclassificação, mas
pedimos para que mandem a proposta digital no envelope nº 01 – Proposta de
Preço.
8.10 – A empresa deverá por anexo a Proposta digital a marca de todos os
componentes do item cotado a não apresentação da marca implicara na
desclassificação da proponente.
8.11 – A oferta deverá ser firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra
condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.
8.12 – Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e
encargos inerentes a execução do objeto.
8.13 – A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante,
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
8.14 – Data e assinatura do Representante Legal da proponente;
8.15 – Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que não atenderem às exigências do
presente Edital e seus Anexos, por omissão, irregularidade, ou defeito, se capazes de
dificultar o julgamento, ou ainda:
8.16 – Ultrapassem os valores estimados no ANEXO 01 – TERMO DE REFERÊNCIA;
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8.17 – Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que
permita(m) a perfeita identificação do objeto licitado;
8.18 – Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o
presente Edital, ou seja, manifestamente inexeqüíveis, por decisão do Pregoeiro;
8.19 – Que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor.
09 – DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE 02)
9.1 – Para comprovação da habilitação jurídica
9.1 – A documentação para habilitação deverá ser apresentada em envelope lacrado
contendo o número deste PREGÃO e a identificação “DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO”.
a) – 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 no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:
I – Cadastro de Impedidos de Licitar do TCE/PR:
(http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx);
II – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria Geral da União: (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
III – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
9.1.1 – Registro Comercial, no caso de empresa individual;
9.1.2 – Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações,
acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;
9.1.3 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercício;
9.1.4 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
9.1.5 – Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação,
conforme ANEXO;
9.1.6 – Declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menor
de dezoito (18) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou
insalubres, não mantendo ainda em qualquer trabalho, menores de dezesseis (16) anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze (14) anos, conforme o Modelo do
ANEXO;
9.1.7 – Declaração de que manterá a qualidade dos serviços a serem executados.
9.2 – Para comprovação da regularidade fiscal (ENVELOPE 02)
9.2.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
9.2.2 – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (CICAD), relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade;
9.2.3 – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal (Alvará), relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade;
9.2.4 – Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – (CND – INSS);
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9.2.5 – Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, conjunta com Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), na jurisdição fiscal do estabelecimento licitante da
pessoa jurídica;
9.2.6 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual na jurisdição fiscal do
estabelecimento licitante da pessoa jurídica;
9.2.7 – Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal na jurisdição fiscal do
estabelecimento licitante da pessoa jurídica;
9.2.8 – Certidão de Débitos Tributários e de Dívida Ativa da União, do Estado e do
Município da residência, de todos os sócios (Pessoa Física) da empresa participante;
9.2.9 – No caso de empresa individual, as certidões referidas no item anterior deverão ser
em nome do titular da empresa.
9.2.10 – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(CRF / FGTS);
9.2.11 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT – (Lei
12.440/11);
9.2.12 – Quando o prazo de validade não constar no documento, somente serão aceitos
aqueles com prazo de até 60 (sessenta) dias a partir da emissão;
9.2.13 – Apresentação do Alvará de Vigilância Sanitária expedido pelo órgão municipal
da sede da licitante, relativo ao ano de 2019.
9.3 – Para comprovação da qualificação econômico-financeira (ENVELOPE 02)
9.3.1 – Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial e Extra-Judicial, expedida
pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, expedida no domicílio da pessoa
jurídica; com no máximo 60 (sessenta) dias de vigência.
9.4 – Para comprovação da qualificação técnica (ENVELOPE 02)
9.4.1 – Atestado ou declaração que comprove a realização de atividades anteriores
pertinentes e compatíveis em características com o objeto, demonstrando aptidão
inequívoca da licitante para realização do objeto licitado, fornecido por Poder Público ou
empresa privada a quem o licitante proponente forneça ou tenha fornecido produtos. Só
serão aceitas declarações que contenham os itens prestados ao que se pede nesta
licitação. Caso seja apresentado documento com características diferentes do que consta
neste Edital, ou informações faltantes, a licitante proponente será sumariamente
desclassificada. Tal documento deverá conter o nome e o cargo do responsável que o
assinar, contendo ainda indicação de cumprimento da obrigação de forma e qualidade
satisfatórias e nos prazos exigidos.
9.4.2 – Comprovante de que possui no seu quadro de funcionários profissional com
formação acadêmica e nutrição (apresentar vinculo empregatícios e ou contrato de
prestação de serviços entre as partes).
10 – SESSÃO DO PREGÃO
10.1 – Após o encerramento do credenciamento, identificação dos representantes e
recebimento dos envelopes das empresas proponentes, o Pregoeiro declarará aberta à
sessão do PREGÃO, oportunidade em que não mais aceitará novo proponente, dando
início a abertura dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de
Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.
10.2 – Depois da hora marcada para o recebimento dos documentos e propostas,
nenhum documento ou proposta será recebido pela Comissão, pelo que se
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recomenda que todos os interessados em participar da licitação estejam no local
designado 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para recebimento das
propostas.
10.3 – Após o Pregoeiro ter declarado encerrado o prazo para o recebimento dos
envelopes referidos no item anterior, nenhum outro será aceito, procedendo-se, então, a
abertura dos envelopes de proposta.
10.4 – Ausência de assinatura em documento emitido pela proponente poderá ser
suprida se o representante estiver presente na sessão e possuir poderes para
ratificar o ato, devendo tal fato ser registrado em Ata.
10.5 – A Comissão de Licitação desclassificará as propostas que não atendam às
exigências do Edital.
11 – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
11.1 – O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes que contêm a proposta
Financeira avaliando o cumprimento das condições exigidas no edital.
11.2 – O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à
proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais.
11.3 – Se não houver, no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições definidas
na cláusula anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o
máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que
sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas.
11.4 – Caso duas ou mais propostas comerciais em igualdade de condições ficarem
empatadas, será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação
dos lances.
11.5 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o
proponente desistente às penalidades constantes neste Edital.
11.6 – Serão desclassificadas as propostas financeiras que não atenderem as condições
do edital ou que deixar de apresentar os documentos exigidos na concomitantemente
com a proposta.
11.7 – Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
12 – DOS LANCES VERBAIS
12.1 – Após a fase de “Classificação das Propostas”, o Pregoeiro dará seqüência ao
processo de Pregão, passando para a fase da “Sessão Pública”, da qual só poderão
participar os licitantes que tiverem suas propostas classificadas na fase anterior.
12.1.1 – Na fase da “Sessão Pública”, os representantes dos licitantes deverão estar
presentes na sala da Seção de Licitações e Contratos para a etapa de lances. A
ausência do representante do licitante no horário previsto no preâmbulo deste edital
indicará que não há interesse deste na apresentação de lances;
12.1.2 – Após as devidas orientações e recomendações, o Pregoeiro convidará
individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma
seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços;
12.1.3 – O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação
de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição
completa da ordem de lances;
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12.1.4 – A desistência do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado pelo
Pregoeiro, implicará na sua exclusão da etapa de lances, mantendo-se último preço
apresentado pelo licitante para efeito de ordenação das propostas;
12.1.5 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes,
inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances
estipulada neste edital, aplicável inclusive em relação ao primeiro;
12.1.6 – O valor mínimo admitido para redução entre os lances será estabelecido pelo
Pregoeiro, na própria Sessão de Lances, em comum acordo com os licitantes aptos a
formularem os lances;
12.1.7 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente
desistente às penalidades constantes no art. 7º da Lei Federal 10.520/02.
12.1.8 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes
declinarem da formulação de lances;
12.2 – Por força da Lei Complementar nº 123/2006, será considerado “empate”, quando,
ao final da etapa de lances, a licitante que esteja competindo na condição de
microempresa ou de empresa de pequeno porte tenha apresentado seu último lance com
valor até 5% (cinco por cento) acima do lance mais bem classificado de uma empresa
não enquadrada, hipótese em que serão utilizados os seguintes critérios e
procedimentos.
12.2.1 – A microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha apresentado o lance
com menor preço será comunicada “na sessão pública” pelo Pregoeiro para que
apresente, caso queira, lance inferior ao mais bem classificado, no prazo máximo de 5
(cinco) minutos;
12.2.2 – Uma vez que a microempresa ou a empresa de pequeno porte apresente lance
de valor inferior, será classificada em primeiro lugar e declarada vencedora;
12.2.3 – Haverá a preclusão do direito caso a microempresa ou empresa de pequeno
porte manifeste desinteresse em reduzir o valor do lance, ou não o apresente no prazo
estabelecido no subitem 12.2.1, ou não esteja presente na sessão pública;
12.2.4 – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte
na forma anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se situem nos
intervalos de 5%, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
12.2.5 – Caso haja equivalência entre os valores apresentados pelas microempresas ou
empresa de pequeno porte que estejam empatadas, será realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
12.2.6 – Não havendo a contratação nos termos previstos
anteriormente, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
12.2.7 – Caso restem classificadas em 1º lugar mais de uma proposta
com
valores
nominais idênticos, e uma delas for microempresa ou empresa de pequeno, o desempate
se dará com o tratamento favorecido à microempresa ou empresa de pequeno,
condicionado ao oferecimento de nova proposta de valor inferior àquele originalmente
proposto;
12.2.8 – Caso restem classificadas em primeiro lugar mais de uma proposta formulada
por microempresa ou empresa de pequeno porte, juntamente com uma ou mais
propostas de grandes empresas, deverá ocorrer um sorteio entre
as
propostas
apresentadas pelas microempresas ou empresa de pequeno, para que a sorteada exerça
o direito de oferecer nova proposta de valor inferior;
12.2.9 – Não havendo redução de preço, será declarada vencedora a proposta que
originalmente se encontrava em primeiro lugar;
12.3 – No caso de não existirem lances verbais, serão considerados válidos os valores
obtidos na etapa de “Abertura das Propostas”, desde que verificada a conformidade entre
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a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo,
ainda, o Pregoeiro negociar diretamente com o licitante, visando obter reduções
adicionais de preços. Havendo empate na proposta escrita e não sendo ofertados lances,
a classificação será efetuada por sorteio, na mesma sessão;
12.3.1 – Declarada encerrada a etapa de lances e classificadas as ofertas na ordem
crescente de valor, após aplicação linear do percentual de desconto, o pregoeiro
examinará a aceitabilidade do preço das três primeiras classificadas, decidindo
motivadamente a respeito;
12.3.2 – As 03 (três) primeiras empresas classificadas obrigam-se a fornecer, no prazo
máximo de 02 (dois) dias úteis após o encerramento da sessão pública de realização do
pregão, nova Planilha de Formação de Preços, com os devidos valores unitários e totais,
podendo ser dispensada a critério do Pregoeiro quando a nova planilha tratar-se apenas
de uma nova relação dos preços unitários e totais;
13 – DOS PROCEDIMENTOS DO PREGÃO – ANÁLISE DOS DOCUMENTOS
13.1 – Ao final da etapa de lances, o Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes
contendo os documentos de habilitação das três propostas de menor preço, para
confirmação das suas condições habilitatórias, sendo-lhes facultado o saneamento da
documentação na própria sessão;
13.1.1 – As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrição;
13.1.2 – Havendo alguma restrição nos documentos de regularidade fiscal da
microempresa ou empresa de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (Cinco)
dias úteis, contados a partir do momento em que o licitante for declarado vencedor do
certame, prorrogável a critério da Administração, para a regularização da documentação,
sob pena de decair do direito à contratação;
13.1.3 – Ultrapassado o prazo previsto no subitem 13.1.2, o licitante decairá do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções prevista na Lei Federal nº 8.666/93, sendo
facultado à Administração convocar o licitante remanescente, na ordem de classificação
para a assinatura do contrato ou revogar a licitação;
13.2 – Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do (a)
participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá
negociar com o (a) participante para que seja obtido preço melhor. O Pregoeiro,
observando o motivo do desatendimento das exigências habilitatórias, aplicará as
penalidades previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02;
13.3 – Constatado o atendimento das exigências fixadas neste edital e ao que determina
o § 1º do artigo 43 da Lei complementar 123/2006, o pregoeiro declarará a licitante
vencedora e lhe adjudicará o objeto do certame;
13.4 – O Pregoeiro poderá, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada
a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedado nesta fase a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.
14 – DO JULGAMENTO
14.1 – Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM,
observadas as especificações e demais condições estabelecidas neste Edital. Quando o
julgamento for pelo menor preço global, também será verificada a compatibilidade do
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preço unitário com os preços máximos previstos neste Edital, que poderá ser aceito se o
valor máximo não ultrapassar o valor máximo do item, visando a competitividade e a
economicidade.
14.2 – Para fins de julgamento, serão considerados preços unitários com até 02 (duas)
casas decimais, sendo descartadas as casas decimais excedentes, procedendo-se o
devido ajuste no preço global.
14.3 – Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito.
14.4 – Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.
14.5 – Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e
que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser
aceita.
14.6 – Sendo aceitável a oferta de menor preço por lote, será aberto o envelope
contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para
confirmação das suas condições habilitatórias.
14.7 – Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os
atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo
Pregoeiro, Equipe de Apoio, e pelos licitantes.
14.8 – Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente
ao pregão, o Pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados no certame, os
envelopes “Documentação de Habilitação” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o
encerramento da licitação.
15 – IMPUGNAÇÃO E RECURSO ADMINISTRATIVO
15.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente
edital.
15.2 – Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
15.3 – Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
15.4 – Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa,
a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em plena detenção, de
02 (dois) anos a 03 (três), e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8666/93.
15.5 – Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo
legal e/ou subscritos por representante não habilitado(a) legalmente ou não identificado
(a) no processo para responder pelo(a) licitante.
15.6 – A falta de manifestação imediata e motivada, no final de cada Sessão, importará
na preclusão do direito de recurso.
15.6.1 – Após a manifestação imediata, o licitante terá prazo de 03 (três) dias úteis para a
apresentação das razões de recurso, ficando desde logo intimados os demais licitantes
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do
término de prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
15.6.2 – A manifestação do recurso deverá ser obrigatoriamente, registrada em ata, bem
como conter a síntese das razões do recorrente;
15.7 – Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios
ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo (a) licitante.
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15.8 – Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo, podendo
ser dado prosseguimento ao processo até à homologação, ficando vedada a
aquisição/contratação sem que haja a decisão do recurso.
15.8.1 – Caso não seja dado provimento ao recurso impetrado contra decisão do
Pregoeiro, o processo terá sua continuidade a partir do último ato executado;
15.8.2 – Caso seja dado provimento ao recurso impetrado contra decisão do Pregoeiro,
os atos afetados pela decisão deverão ser retificados, em especial aqueles que alterem o
resultado do certame e, por conseqüência, os atos de adjudicação e homologação;
15.9 – O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
15.10 – O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos
deste órgão e comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico.
16 – ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
16.1 – Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao
licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade
Competente.
16.2 – Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos
atos procedimentais, a Autoridade Competente homologará a adjudicação e determinará
a contratação, no prazo previsto neste edital.
17 – DO TERMO DE CONTRATO
17.1 – Ocorrendo qualquer reclamação com referencia as condições do objeto licitado, a
Contratada terá prazo de até 48 (quarenta e oito) horas para a substituição, sob pena de
rescisão contratual por descumprimento das disposições ajustadas neste instrumento e
no futuro contrato a ser celebrado.
17.2 – O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas
para habilitação para assinar o contrato.
17.3 – Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do
contrato, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato.
17.4 – O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato, dentro do
prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar do recebimento da comunicação para tal,
através de fax-símile ou correio eletrônico.
17.5 – Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou
instrumento equivalente, decorrente desta licitação, somente será analisada se
apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.
17.6 – A não regularização de documentação, no caso da licitante vencedora ser uma
microempresa ou empresa de pequeno porte, implicará decadência do direito à
contratação sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/1993 e
artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
17.7 – A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25%
(vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a seu critério exclusivo, de acordo
com o disposto no art. 65, I e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.
17.8 – O Município de São Sebastião da Amoreira convocará oficialmente o licitante
vencedor, para no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 1após homologação para assinar
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o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.666/93.
17.9 – Constam do Modelo de Contrato que compõe o Anexo deste Edital, as condições
e as sanções para o caso de inadimplemento e demais obrigações das partes de acordo
com o Capítulo III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações1.
17.10 – Decorridos 60 (sessenta) dias da data da apresentação das propostas, sem a
comunicação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos
assumidos.
17.11 – Será firmado contrato entre o Município e o licitante vencedor desta licitação,
com vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo
ser prorrogado por iguais, menores ou pelo período de até o limite de 12 (doze) meses,
conforme inciso II, art. 57 da Lei 8.666/93 e de acordo com as condições estabelecidas
na minuta do Contrato deste edital.
17.12 – O referido prazo terá início e vencimento em dia de expediente, devendo excluirse o primeiro dia e incluir o último.
17.13 – A minuta de contrato que acompanha este edital poderá sofrer alterações para
adequá-la à proposta vencedora, em conformidade com o prazo previsto para a
realização dos cursos.
17.14 – O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Administração da Prefeitura Municipal de São Sebastião
da Amoreira.
17.15 – É facultada à Administração da Prefeitura Municipal de São Sebastião da
Amoreira, quando a convocada não assinar o referido documento no prazo e condições
estabelecidos, chamar os licitantes remanescentes obedecida à ordem de classificação,
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira
classificada, inclusive quanto aos preços atualizados, ou revogar esta licitação
independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei 8.666/93.
17.16 – A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração da
Prefeitura, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às
penalidades legalmente estabelecidas.
17.17 – O disposto neste item não se aplica aos licitantes convocados nos termos do
artigo 64, § 2º da Lei 8.666/93, que não aceitarem a contratação, nas condições
propostas pela adjudicatária inclusive quanto ao prazo e preço.
17.18 – A inexecução total ou parcial do contrato enseja a rescisão, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93.
- Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do
processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
17.19 – O modelo de Contrato do contrato poderá sofrer alterações para adequar ao
Edital e a Proposta.
18 – DO PAGAMENTO
18.1 – Os pagamentos serão efetuados de acordo com a execução dos serviços,
mediante apresentação de Nota Fiscal Eletrônica – NF-E, modelo 55 (Protocolo ICMS 42
do Ministério da Fazenda), devidamente atestada pelo Departamento contemplado, para
pagamento no prazo de 10 (dez) dias que se seguirem, salvo se este dia coincidir com
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sábado, domingo, feriado ou dia em que não houver expediente na sede da Contratante,
assim sendo, prorroga – se – á para o primeiro dia útil que se seguir.
18.2 – Em atenção á determinação de Lei Federal 9.069, de 29.06.95, os preços poderão
ser reajustados, somente no caso de prorrogação contratual, após decorridos 12 meses,
mediante requerimento, por escrito, da contratada, desde que em conformidade com o
Índice Oficial do Governo – IPCA/IBGE ou outro índice que venha a substitui – lo, de
comum acordo entre as partes, ficando ressalvada a possibilidade de alteração das
condições para concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais
aplicáveis á espécie, ou caso haja alta de preços devidamente comprovados, e se
processará nos termos do Art. 65, inciso II, alínea d, e § 1º da Lei nº 8.666/93 e
alterações.
18.3 – Informar os dados bancários nas referidas Notas Fiscais:
a)
Tipo de Fornecedor: (Pessoa Física/Pessoa Jurídica);
b)
Banco: _______________________;
c)
Agência: ________________ Conta: _________________;
d)
Nome completo do responsável: ____________________________________;
e)
CPF ou CNPJ nº ____________________;
Obs: Se houver alguma mudança de dados bancários favor entrar em contato com a
Prefeitura Municipal, Departamento de Tesouraria, Telefone nº (43) 3265-8303.
18.3.1 – As despesas relativas a transferências de valores que vierem a ser cobradas por
agencias bancárias, exceto quando se tratar do Banco do Brasil será de responsabilidade
da CONTRATADA, sendo descontadas do valor a ser recebido, no ato do pagamento.
18.4 – Os pagamentos serão condicionados à apresentação da documentação a seguir:
a)
Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – (CND – INSS);
b)
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF /
FGTS);
c)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
19 – DAS PENALIDADES
19.1 – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades aqui
estabelecidas.
19.2 – O descumprimento total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA às
seguintes penalidades:
19.2.1 – Advertência;
19.2.2 – Multa;
19.2.3 – No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto, será aplicável à
CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor
contratual;
19.2.4 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura do Município de São
Sebastião da Amoreira (PR) poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA
as sanções previstas no artigo n. 87 da Lei n. 8.666/93, sendo que no caso de multa esta
corresponderá a 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato limitado a 10% (dez
por cento) do valor contratual;
19.2.5 – Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada ceder o
contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização da
contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 03 (três) dias, da data da
aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;
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19.3 – Suspensão do direito de participar em licitações/contratos de qualquer órgão da
administração direta ou indireta, pelo prazo de até 02 (dois) anos quando, por culpa da
CONTRATADA, ocorrer a suspensão, e se for o caso, descredenciamento do Cadastro
de Fornecedores do Município de São Sebastião da Amoreira (PR), pelo prazo de 05
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até
que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.
19.4 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da 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 o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
19.5 – Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe
franqueada vista ao processo.
20 – DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 – Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da
documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou
discordância de seus termos.
20.2 – Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas de Preços
como dos Documentos de Habilitação apresentados na Sessão.
20.3 – É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do
julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a
elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.
20.4 – É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão
do pregão.
20.5 – É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento.
20.6 – A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público,
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado, em todo ou em
parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente comprovado.
20.7 – O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente
formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação
vigente e não comprometa a lisura da licitação sendo possível à promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
20.8 – Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a
presente licitação serão prestadas pelo Pregoeiro, através do fone (43) 3265-8300,
informando o número da licitação.
20.9 – É facultada ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da
sessão pública.
20.10 – A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse
público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação
de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
20.10.1 – A anulação do procedimento induz à do contrato.
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20.10.2 – Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
20.11 – Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua
proposta e a Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
20.12 – Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
20.13 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será redesignada para o dia, hora e
local definidos e novamente publicada.
20.14 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente normal na Prefeitura Municipal.
20.15 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a
exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de
PREGÃO.
20.16 – As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do
futuro contrato.
20.17 – A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
20.18 – Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 10.520/2002, da
Lei 8.666/93 e do Decreto Municipal 093/2007.
21 – ANEXOS DO EDITAL
21.1 – Integram este Edital, os seguintes anexos:
a) Anexo I – Descrição dos Serviços/Modelo de Proposta;
b) Anexo II – Carta de Credenciamento;
c) Anexo III – Declaração de que cumpre com os requisitos de habilitação;
d) Anexo IV – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, esta
declaração somente é validade com apresentação da CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA
JUNTA COMERCIAL;
e) Anexo V – Modelo de declaração de superveniência de fato impeditivo da qualificação;
f) Anexo VI – Declaração de que a empresa atende ao inciso XXXIII, do artigo 7º da
Constituição Federal;
g) Anexo VII – Declaração de que os participantes entregarão os itens, com qualidade.
h) Anexo VIII – Minuta de Contrato.
São Sebastião da Amoreira, 26 de Fevereiro de 2019.
__________________________
GABRIEL VICTOR GOTO
Pregoeiro (Portaria nº 01/2019)

__________________________
ADEMIR LOURENÇO GOUVEIA
Prefeito Municipal
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
01 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
1.1 – Contratação de empresa para fornecimento de refeições completas na cidade
de Londrina – Estado do Paraná, visando atender as necessidades dos
Departamentos Municipais.
02 – JUSTIFICATIVA
2.1 – A presente contratação visa atender a solicitação do Chefe de Gabinete, para
atender as necessidades dos departamentos municipais.
03 – CONDIÇÕES PARA A AQUISIÇÃO
3.1 – QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA:
3.1.1 – Conforme edital.
3.2 – GARANTIAS CONTRATUAIS:
3.2.1 – Não se aplica.
3.2.2 – Gestor do Contrato: Responsável por cada departamento.
04 – FORNECIMENTO ITEM/MATERIAL/DESCRIÇÃO/QUANTIDADE
ITEM

01

02

DESCRIÇÃO
REFEIÇÃO COMPLETA TIPO SELF SERVICE (ALMOÇO)
(INCLUSO REFRIGERANTE 290 ML OU ÁGUA 500 ML) (1ª QUALIDADE)
(FORNECIDA PELO MUNICIPIO DE LONDRINA)
REFEIÇÃO COMPLETA TIPO SELF SERVICE (JANTA)
(INCLUSO REFRIGERANTE 290 ML OU ÁGUA 500 ML) (1ª QUALIDADE)
(FORNECIDA PELO MUNICIPIO DE LONDRINA)

QTDE

UND

PREÇO
MÁXIMO PREÇO TOTAL
UNITÁRIO

2500

UND

R$ 23,6375

R$ 59.093,75

300

UND

R$ 23,6375

R$ 7.091,25

TOTAL GLOBAL:

R$ 66.185,00

UNIDADE RESPONSÁVEL: Departamento contemplado.
05 – OBRIGAÇÕES
5.1 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:
5.1.1 – As refeições deverão ser fornecidas de Segunda à Sábado, no horário de almoço
e janta aos funcionários com deslocamento para a cidade de Londrina.
5.1.2 – O fornecimento deverá ser imediato, após a emissão da Autorização de
Fornecimento emitida pelo Município/Secretaria.
5.1.3 – A licitante deverá dispor de estrutura física, operacional e de pessoal qualificado
na cidade de Londrina, bem como preparar refeições em conformidade com os
procedimentos técnicos culinários e higiênicos preconizados para serviços de
alimentação, bem como os parâmetros nutricionais saudáveis.
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5.2 – OUTRAS CONDIÇÕES GERAIS:
5.2.1 – A solicitação das refeições não está condicionada a um valor e/ou quantidades
mínimas.
5.2.2 – COMPOSIÇÃO MÍNIMA DO CARDÁPIO:
Arroz
Feijão
Carne, peixe, ave
Vegetal A
Vegetal B
Vegetal C ou macarrão, ou farofa temperada
Doce
Observação:
VEGETAIS “A”
Abobrinha, Acelga, Agrião, Aipo, Alface, Almeirão, Aspargo, Berinjela, Bertalha, Brócolis,
Broto de Bambu, Caruru, Chicória, Jiló, Maxixe, Palmito, Pepino, Pimentão, Rabanete,
Repolho, Taioba e Tomate.
VEGETAIS “B”
Abóbora ou Jerimum, Beterraba, Cenoura, Chuchu, Ervilha Verde, Nabo, Quiabo e
Vagem.
VEGETAIS “C”
Aipim, Batata, Batata-baroa, Batata-doce, Cará, Inhame, Mandioca, Milho verde.
5.6 – CONTRATANTE:
5.6.1 – Promover, o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do edital;
5.6.2 – Prestar informações, relativas ao objeto da execução, que venham a ser
solicitadas pela licitante vencedora;
5.6.3 – Realizar o pagamento à licitante vencedora nos termos pactuados.
06 – ESTIMATIVA DE PREÇOS
6.1 – Conforme informado no Edital.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
A empresa ___________________________________________________________,
estabelecida
na
_______________________________________________,
CNPJ/MF nº _____________________, telefone/fax ________________ pela
presente propõe executar o objeto licitado do Pregão supra, nas condições
constantes abaixo:
Dados Bancários
Tipo de Fornecedor: (Pessoa Física/Pessoa Jurídica)
Banco: _______________________
Agência: ________________ Conta: _________________
Nome completo do responsável: __________________________________________
CPF ou CNPJ nº ____________________
Obs: Se houver alguma mudança de dados bancários favor entrar em contato com a
Prefeitura Municipal, Departamento de Tesouraria, Telefone nº (43) 3265-8303.
ITEM 01 – R$
ITEM 02 – R$
VALOR TOTAL: R$______(_____________________________________________).

1. Declara, outrossim, que por ser de seu conhecimento, submete-se a todas as
cláusulas e condições relativas à licitação supra, bem como às disposições da Lei
Federal nº 8666/93 e suas alterações que integrarão o ajuste correspondente.
2. Todos os impostos e despesas necessárias à correta execução do ajuste estão
inclusos no preço.
3. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos.
4. Carimbo do CNPJ/MF
************, ___ de ____________de 2019.
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
CARIMBO DO CNPJ

NOME: .........................................................
RG: ..............................................................
CPF:.............................................................
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019
ANEXO II
MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
Abaixo consta modelo para apresentação de Termo de Credenciamento. O Termo
deverá ser entregue em papel timbrado do licitante, com assinatura de seu
outorgante, de acordo com o estabelecido no Edital.
TERMO DE CREDENCIAMENTO
Por este instrumento particular de Procuração, a empresa ______________, inscrita no
CNPJ/MF nº _____________, com sede à ______________, com sócio administrador o(a)
Sr(a) ____________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão) portador da cédula de
identidade RG nº ______, órgão emissor, emitido na data __/__/___ e CPF nº ________,
domiciliado à __ (rua, nº, bairro, CEP, cidade, telefone, e-mail), representada neste ato por
seu
_______________
(identificar
qualificação
do
outorgante),
o(a)
Sr(a)___________________, portador(a) do documento de identidade RG nº
______________, emitido pela SSP/____, e do CPF nº ___________, nomeia e constitui seu
bastante Procurador o(a) Sr(a). _______________, portador(a) do documento de identidade
RG nº __________, emitido pela SSP/_______, e do CPF nº __________, a quem confere
amplos poderes para representar a ___________ (razão social da empresa) perante a
Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira durante o Pregão Presencial nº 08/2019,
para Contratação de empresa para fornecimento de refeições completas na cidade de
Londrina – Estado do Paraná, visando atender as necessidades dos Departamentos
Municipais, com poderes para tomar, em nome da Outorgante, qualquer decisão durante
todas as fases do PREGÃO, inclusive:
a) Apresentar a declaração de que a empresa cumpre as exigências contidas no Edital e em
seus Anexos;
b) Entregar os envelopes contendo as propostas de preços e a documentação de habilitação;
c) Formular lances ou ofertas verbalmente;
d) Negociar aumento do percentual de desconto ofertado com o Pregoeiro;
e) Desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão
pública ou, se for o caso, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de fazêlo;
f) Assinar a ata da sessão;
g) Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro e;
h) Praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.
A presente Procuração é válida até o dia _____ de ________________ de _____.
São Sebastião da Amoreira, ____ de _________________ de _____.
_____________________________________
Nome do Outorgante
Qualificação do Outorgante
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(Papel timbre da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019
ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
Abaixo consta modelo para apresentação da Declaração de Cumprimento dos
Requisitos de Habilitação. A declaração deverá ser entregue em papel timbrado do
licitante, com assinatura de seu representante legal.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
Referência:
Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira Pregão Presencial nº 08/2019,
____________________, inscrita no CNPJ/MF nº ____________, por intermédio de
seu representante legal, o(a) Sr(a)___________________, portador(a) do documento
de identidade RG nº ______________, emitido pela SSP/__, e do CPF nº
___________, DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da
Lei nº 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o
Pregão acima mencionado.

São Sebastião da Amoreira – PR, __ de _________________ de ____.

_____________________________________
Nome do Representante Legal
Função
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019
ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI
COMPLEMENTAR 123/2006
Abaixo consta modelo para apresentação da Declaração de Cumprimento dos
Requisitos da Lei Complementar nº 123/2006. A declaração deverá ser entregue em
papel timbrado do licitante, com assinatura de seu representante legal.
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR
Nº 123/2006
Referência:
Prefeitura do Município de São Sebastião da Amoreira
Pregão Presencial nº 08/2019
____________________, inscrita no CNPJ/MF nº ____________, por intermédio de
seu representante legal, o(a) Sr(a)___________________, portador(a) do documento
de identidade RG nº ______________, emitido pela SSP/__, e do CPF nº
___________, DECLARA, sob as penas da lei, que se enquadra no regime de MicroEmpresa e/ou Empresa de Pequeno Porte no que se trata os Artigos 44 e 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, combinada com a Lei
Complementar Municipal nº 745 de 14 de novembro de 2007.

São Sebastião da Amoreira - PR, __ de _________________ de _____.

_____________________________________
Nome do Representante Legal
Função
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR
OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
Abaixo consta modelo para apresentação da Declaração de Inexistência de
Impedimento de Licitar ou Contratar com a Administração. A declaração deverá ser
entregue em papel timbrado do licitante, com assinatura de seu representante legal.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR OU
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
Referência:
Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira
Pregão Presencial nº 08/2019
____________________, inscrita no CNPJ/MF nº ____________, por intermédio de
seu representante legal, o(a) Sr(a)___________________ , portador(a) do documento
de identidade RG nº ______________, emitido pela SSP/__, e do CPF nº
___________, DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
São Sebastião da Amoreira - PR, __ de _________________ de _____.
_____________________________________
Nome do Representante Legal
Função
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º,
INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Abaixo consta modelo para apresentação da Declaração de Atendimento ao
disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. A declaração deverá ser
entregue em papel timbrado do licitante, com assinatura de seu representante legal.
Em caso de necessidade, deve ser feita a ressalva relativa ao emprego de aprendiz;
se não for o caso, esta ressalva não deve constar da declaração.
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Referência:
Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira
Pregão Presencial nº 08/2019
____________________, inscrita no CNPJ/MF nº ____________, por intermédio de
seu representante legal, o(a) Sr(a)___________________, portador(a) do documento
de identidade RG nº ______________, emitido pela SSP/__, e do CPF nº
___________, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do
artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis
anos.
Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de
aprendiz.
São Sebastião da Amoreira - PR, __ de _________________ de _____.
_____________________________________
Nome do Representante Legal
Função
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(Papel timbre da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019
ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

A
Empresa
___________________,
CNPJ
nº.
____________________, com sede a _________________________, na cidade de
__________________________ DECLARA, sob as penas da lei, que em referência
aos itens licitados, se compromete a executar de acordo com as exigências do edital
e com a garantia de ser tratar de serviços, com boa qualidade no mercado.

Local e data, ____________, ___ de ___________de 2019.

__________________________________
Assinatura do representante legal da empresa proponente
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MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº XX/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019

Termo de contrato de Contratação de empresa para fornecimento de refeições
completas na cidade de Londrina – Estado do Paraná, visando atender as
necessidades dos Departamentos Municipais, discriminados no ANEXO I do Edital
Pregão Presencial nº 08/2019, que fazem entre si Prefeitura Municipal de São Sebastião
da Amoreira (PR), e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO
MUNICIPAL Nº 093/2007, APLICANDO–SE SUBSIDIARIAMENTE, NO QUE COUBEREM,
AS DISPOSIÇÕES DA LEI FEDERAL Nº 8666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, COM
ALTERAÇÕES POSTERIORES, E DEMAIS NORMAS REGULARMENTE APLICAVEIS À
ESPECIE E DE CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA
CNPJ Nº 76.290.659/0001-91
ENDEREÇO: RUA PAPA JOÃO XXIII, Nº 1086, CENTRO, CEP: 86240-000, SÃO
SEBASTIÃO DA AMOREIRA/PARANÁ
REPRESENTANTE: ADEMIR LOURENÇO GOUVEIA – Prefeito Municipal
CONTRATADO:
CNPJ:
ENDEREÇO:
REPRESENTANTE LEGAL:
RG. Nº:
QUALIFICAÇÃO:

INSC. ESTADUAL:
CPF Nº:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
I – O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa para fornecimento
de refeições completas na cidade de Londrina – Estado do Paraná, visando atender
as necessidades dos Departamentos Municipais, conforme Anexo I do Edital.
ITEM
01

02

DESCRIÇÃO
REFEIÇÃO COMPLETA TIPO SELF SERVICE (ALMOÇO)
(INCLUSO REFRIGERANTE 290 ML OU ÁGUA 500 ML) (1ª QUALIDADE)
(FORNECIDA PELO MUNICIPIO DE LONDRINA)
REFEIÇÃO COMPLETA TIPO SELF SERVICE (JANTA)
(INCLUSO REFRIGERANTE 290 ML OU ÁGUA 500 ML) (1ª QUALIDADE)
(FORNECIDA PELO MUNICIPIO DE LONDRINA)

QTDE

UND

2500

UND

300

UND

PREÇO
PREÇO TOTAL
UNITÁRIO

TOTAL GLOBAL:

R$

II – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:
a) As refeições deverão ser fornecidas de Segunda à Sábado, no horário de almoço e
janta aos funcionários com deslocamento para a cidade de Londrina.
b) O fornecimento deverá ser imediato, após a emissão da Autorização de Fornecimento
emitida pelo Município/Secretaria.
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c) A licitante deverá dispor de estrutura física, operacional e de pessoal qualificado na
cidade de Londrina, bem como preparar refeições em conformidade com os
procedimentos técnicos culinários e higiênicos preconizados para serviços de
alimentação, bem como os parâmetros nutricionais saudáveis.
III – OUTRAS CONDIÇÕES GERAIS:
a) A solicitação das refeições não está condicionada a um valor e/ou quantidades
mínimas.
IV – COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO:
Arroz
Feijão
Carne, peixe, ave
Vegetal A
Vegetal B
Vegetal C ou macarrão, ou farofa temperada
Doce
Observação:
VEGETAIS “A”
Abobrinha, Acelga, Agrião, Aipo, Alface, Almeirão, Aspargo, Berinjela, Bertalha, Brócolis,
Broto de Bambu, Caruru, Chicória, Jiló, Maxixe, Palmito, Pepino, Pimentão, Rabanete,
Repolho, Taioba e Tomate.
VEGETAIS “B”
Abóbora ou Jerimum, Beterraba, Cenoura, Chuchu, Ervilha Verde, Nabo, Quiabo e
Vagem.
VEGETAIS “C”
Aipim, Batata, Batata-baroa, Batata-doce, Cará, Inhame, Mandioca, Milho verde.
CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR/PAGAMENTO/REAJUSTE
I – Pelo fornecimento ora contratado, a Contratante pagara á Contratada, a importância
de R$ XXXXXXXXXX (....................................................................................................).
II – Os pagamentos serão efetuados de acordo com a execução dos serviços, mediante
apresentação de Nota Fiscal Eletrônica –NF-E, modelo 55 (Protocolo ICMS 42 do
Ministério da Fazenda), devidamente atestada pelo Departamento contemplado, para
pagamento no prazo de 10 (dez) dias que se seguirem, salvo se este dia coincidir com
sábado, domingo, feriado ou dia em que não houver expediente na sede da Contratante,
assim sendo, prorroga – se – á para o primeiro dia útil que se seguir.
III – Em atenção á determinação de Lei Federal 9.069, de 29.06.95, os preços poderão
ser reajustados, somente no caso de prorrogação contratual, após decorridos 12 meses,
mediante requerimento, por escrito, da contratada, desde que em conformidade com o
Índice Oficial do Governo – IPCA/IBGE ou outro índice que venha a substitui – lo, de
comum acordo entre as partes, ficando ressalvada a possibilidade de alteração das
condições para concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais
aplicáveis á espécie, ou caso haja alta de preços devidamente comprovados, e se
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processará nos termos do Art. 65, inciso II, alínea d, e § 1º da Lei nº 8.666/93 e
alterações.
IV – Informar os dados bancários nas referidas Notas Fiscais:
a)
Tipo de Fornecedor: (Pessoa Física/Pessoa Jurídica);
b)
Banco: _______________________;
c)
Agência: ________________ Conta: _________________;
d)
Nome completo do responsável: ____________________________________;
e)
CPF ou CNPJ nº ____________________;
Obs: Se houver alguma mudança de dados bancários favor entrar em contato com a
Prefeitura Municipal, Departamento de Tesouraria, Telefone nº (43) 3265-8303.
V – As despesas relativas a transferências de valores que vierem a ser cobradas por
agências bancárias, exceto quando se tratar do Banco do Brasil será de responsabilidade
da CONTRATADA, sendo descontadas do valor a ser recebido, no ato do pagamento.
VI – Os pagamentos serão condicionados à apresentação da documentação a seguir:
a)
Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – (CND – INSS);
b)
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF /
FGTS);
c)
Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, emitida pela
Secretaria da Receita Federal;
d)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
VII – Somente serão pagos os serviços que estiverem em conformidade com as
obrigações e especificações constantes na tabela da Cláusula Primeira.
CLAUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA
I – O presente instrumento terá vigência de 12 (Doze) meses, estimando – se para tanto,
sua vigência contada da data de assinatura do presente contrato, ou seja, inicio em
XX/XX/2019 e termino em XX/XX/2019 podendo ser prorrogado até o limite legal.
CLAUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA/VALOR GLOBAL
I – As despesas decorrentes da contratação por conta da dotação orçamentária:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Cod. Red.
15
384
365
355
333
332
317
316
281
280
279
278
277
276
205
196
195
177
135
129
108

Un. Orç
02.01
08.01
08.01
08.01
07.01
07.01
07.01
07.01
07.01
07.01
07.01
07.01
07.01
07.01
06.01
06.01
06.01
05.01
04.02
04.02
03.07

Proj. Ativ.
2002
2056
2051
2050
2042
2042
2044
2044
2043
2043
2043
2043
2043
2043
2035
2034
2034
2029
2024
2023
2020

Elemento Despesa

Complemento Elemento

33903000000000

33903007990000
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107
99
93
87
81
69
60
43
36
31
22
391
400

03.07
03.06
03.05
03.04
03.03
03.02
03.01
02.05
02.03
02.02
02.01
08.02
09.01

2020
2019
2018
2017
2015
2014
2009
2007
2005
2004
2003
2059
2060

CLAUSULA QUINTA – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
I – A Contratada obriga – se a executar o fornecimento do presente contrato de acordo
com a proposta apresentada e a executar todos os serviços necessários.
II– A Contratada obriga – se a manter, durante a vigência do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação,
devendo comunicar, por escrito, á Contratante, imediatamente, qualquer alteração que
possa comprometer a manutenção do presente.
III – É de inteira responsabilidade de a contratada assegurar a quantidade dos serviços
licitados.
IV – A fiscalização do cumprimento das obrigações oriundas do presente contrato, em
nenhuma hipótese eximirá a Contratada das responsabilidades contratuais e legais, bem
como dos danos materiais ou morais que forem causados a terceiros, seja por atos ou
omissões próprias ou de seus funcionários e propostos.
V – Devera comunicar á contratante, imediatamente, qualquer ocorrência ou
anormalidade que venha interferir na execução dos serviços.
VI – Todos os encargos sociais e trabalhistas, bem como tributos de qualquer espécie,
que venham a ser devidos, em decorrência do presente contrato, correrão por conta da
Contratada.
VII – Todas as despesas com fretes, impostos, seguros e todas as demais despesas
necessárias para a execução dos serviços objeto deste contrato, correrão por conta da
Contratada.
VIII - A CONTRATADA fica obrigada a refazer os serviços, sem ônus para a
CONTRATANTE, a partir da notificação pela Prefeitura Municipal, sempre que for
constatado qualquer alteração que implique em desacordo com o constante da cláusula
primeira deste instrumento e das demais especificações contidas no Anexo I, Termo de
Referencia, do Edital de Licitação.
CLAUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
I – Caberá á Contratante efetuar o pagamento pela execução dos serviços objeto do
presente contrato, de acordo com o estabelecimento na Clausula Segunda deste
contrato.
II – O gestor(a) deste contrato será o(a) Sr(a). XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX.
III – A fiscalização deste contrato será realizada pelos membros da Comissão de
Fiscalização da execução e acompanhamento dos contratos administrativos municipais,
designados em decreto próprio, conforme a Lei nº 1.377, de 15 de dezembro de 2015.
CLAUSULA SÉTIMA – PRAZO E CONDIÇÃO DE EXECUÇÃO
I – O prazo para a execução dos serviços será de 12 (Doze) meses, a partir da data de
assinatura do termo contratual.
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II – Qualquer atraso no cumprimento do prazo estabelecido no presente contrato,
somente será justificado, e não será considerado como inadimplemento contratual, se
provocado por atos e fatos imprevisíveis não imputáveis á Contratada e devidamente
aceitos pela Contratante.
III – A Contratante reserva – se o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a
execução dos serviços objeto contratado mediante pagamento único e exclusivo
daqueles já executados.
CLAUSULA OITAVA – PENALIDADES
I – Pelo descumprimento total ou parcial do ajuste, a Administração poderá aplicar a pena
pecuniária de 20% (vinte por cento) do valor da inexecução, sem prejuízo das demais
cominações legais.
II – Pelo atraso na execução dos serviços ou no atendimento de determinação da
contratante para cumprimento de outras obrigações previstas neste Edital, a
Administração poderá aplicar a multa diária de 1% (um por cento), a ser calculado sobre
o valor do contrato.
III – Poderão ser aplicadas, ainda, as penas de advertência, suspensão temporária de
participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de
dois anos, e de declaração de inidoneidade para licitar.
IV – O valor das penalidades poderá ser descontado dos Documentos Fiscais da
Contratada.
V – Além das multas que serão aplicadas á contratada inadimplente, serão anotadas na
respectiva ficha cadastral todas as irregularidades praticadas pela licitante vencedora,
inclusive o descumprimento das seguintes obrigações:
a)
Respeitar os padrões de qualidade definidos e as especificações dos serviços;
b)
Acatar as determinações da fiscalização;
VI – Considera-se inadimplemento contratual a execução de serviços diversos dos
constantes da proposta.
VII – A Contratante, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva – se o direito de
reter o valor contra qualquer crédito gerado pela Contratada, independentemente de
notificação judicial ou extrajudicial, bem como de descontar o valor da multa da garantia
de execução apresentada pela contratada nos termos dos § 2º e 3º do artigo 86 da Lei
Federal nº 8.666/93.
VIII – As penalidades previstas nesta clausula serão aplicadas sem prejuízo das
cominações estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
CLAUSULA NONA – RESCISÃO
I – O presente contratado poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos
elencados no artigo 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como pelo
descumprimento das condições estabelecidas neste contrato e do Edital.
CLAUSULA DÉCIMA – ALTERAÇÃO
A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste contrato somente se
reputará válida se tomadas expressamente em instrumento aditivo, a que presente se
aderirá, passando a fazer parte dele.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente contrato rege – se pelas disposições expressa no Edital de Pregão
(Presencial) nº 08/2019, na Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 093/07 e
subsidiariamente as Leis nºs 8.666/93 e alterações, e pela Lei 8.078, de 11/09/90 (Cód.
Defesa do Consumidor) e pela Lei 10.406/02 (Cód. Civil).
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS
A troca eventual de documentos e cartas entre a Contratante e a Contratada será feita
através do Protocolo ou fax.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA
ESTADO DO PARANÁ

Rua Papa João XXIII, 1086 – Centro –  CEP: 86240-000 –  Fone/Fax: (43) 3265-8300
 e-mail: pmssa@amoreira.pr.gov.br Site: www.amoreira.pr.gov.br
CNPJ: 76.290.659/0001-91

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Assai/PR, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente contrato.
E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente termo em 03 (três) vias
de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira, XX de XXXXXXXX 2019.
_____________________________
Ademir Lourenço Gouveia
Prefeito Municipal
__________________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
CPF: XXXXXXXXXXX
GESTOR DO CONTRATO:
1) _________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TESTEMUNHA:
1) _________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA
ESTADO DO PARANÁ

Rua Papa João XXIII, 1086 – Centro –  CEP: 86240-000 –  Fone/Fax: (43) 3265-8300
 e-mail: pmssa@amoreira.pr.gov.br Site: www.amoreira.pr.gov.br
CNPJ: 76.290.659/0001-91

EXTRATO DE CONTRATO N° XX/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019

Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira

Contratado:

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de refeições completas nas cidades
de Londrina e Cornélio Procópio – Estado do Paraná, visando atender as necessidades
dos Departamentos Municipais.

Valor: R$ ________ (____________________).

Vigência: A contratação terá vigência até o dia XX/XX/2019.

Foro: Comarca de Assai/PR.

