
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCCiQAO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

LtCtTAQAO E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREQOS N ' 063/2019

Processo n ' 10046/18. 9275/18. 9230/18. 10873/18. 9347/18, 9280/18
Pregao Presencial n ' 04/2019

Q :MUniQipip dp Qp QQiW$p q4 B4rlp, pessoa juridica de direito pablico interns, inscrita no
CGC sob o no 27.174.077/0001-34, com sede na Praia Pref. Jose Luiz da Costa, s/n '
Centro, ConceiQao da Barra ES. adlante denominada CONTRATANTE, neste ato
representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. FRANCISCO BERNHARD VERVLOET:
brasileiro, casado, portador do CPF-MF n ' 576.518.637-15 e RG n ' 415.465- SSP/ES
residente nesta Cidade, doravante denominado CONTRATANTE e. de outro lada, a
empresa ROSANA MACENA SCOASSANTE. pessoa juridica de direito privado, portadora
do CNPJ/MF de no 16.703.895/0001-60. com sede e administragao a Avenida: Carlos
Castro, no 01, Bairro: Centro, Conceigao da Barra-ES CEP: 29.960-000, neste ato
representada peta Sra. Romana Macena Scoassante, inscrito no CPF n ' 009.711.817-64 e
inscrlto na Cartelra de Identidade n ' 9.837-94 SGPCES, doravante denominada
CONTRATADA, considerando o julgamento da licitaQao na modalidade de PREGAO
PARA REGISTRO DE PREQOS. sob n '. 04/2019 publicada no DOES do dia 26/03/2019,
bem como, a classificagao das propostas publicada no DOES de 26/03/2019, e a
respectiva homologagao conforme fls. 762 a 765, dos Processos Administrativos n '
10046/18, 9275/18, 9230/18, 10873/18, 9347r18, 9280/18, RESOLVE registrar os pregos
das empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificagao por das
alcangadas por item. atendendo as condiQ6es previstas no Instrumento Convocat6rio e as
constantes desta Ata de Registro de Pregos, e regido pda Lei Federal n '. l0.520/2002
peso Decreto Municipal no. 4.178/2009, de 04 de dezembro de 2009, pda Lei Federal no
8.666/93 e suas altera96es e em conformidade com as disposig6es a seguir.

CLAUSULA PRIMEIRA
1 - DO OBJETO
1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de pregos dos produtos especiflcados no
Termo de Refer6ncia do Anexo Ido Editalde Pregao Presencial n ' 04/2019 que passa a
fazer parte desta Ata, juntamente com a documentaQao e propostas de pregos
apresentadas pdas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do Processo n '
10046/18, 9275/18, 9230/18, 10873/18, 9347/18, 9280/18.

CLAUSULA SEGUNDA
2- DO PREGO
2.1 - Os preQos a serem pagos coincidem com os pregos definidos no Anexo 01, e neue

estio inclusos today as esp6cies de tributes, diretos e indiretos, encargos sociais. seguros,
fretes, material, mio de obra e quaisquer despesas inerentes a compra
2.2 - Os pregos contratados servo flxos e irreajustaveis. ressalvado o disposto na cliusula
terceira deste
2.3 -- O prego
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2.4 - A exist6ncia de pregos registrados nio obrigara a Administragao a firmar contratag6es
que deles poderao advir, facultada a realizagao de licitagao especifica ou a contratagao
direta para a aquisigao pretendida nas hip6teses previstas na Lei Federal n '. 8.666/93
mediante fundamentagao, assegurando-se ao beneficigrio do registry a preferencia de
fornecimento em igualdade de condig6es

CLAUSULA TERCEIRA
3- DA VALIDADE DA ATA
3.1 - O puzo de validade da presente Ata de Registro de Pregos 6 de 12 fdoze) meses
3.2 - Durante o puzo de validade delta Ata de Registry de Pregos, a Administragao
Publica Municipal nio sera obrigada a firmar as contrata96es que dela poderao advir
facultando-se a realizagao de licitagao especifica para a aqulsigao pretendida, sendo
assegurado ao beneficiArio do registro prefer6ncia de fornecimento em igualdade de
condig6es

CLAUSULA QUARTA
4- DA UTILtZAQAO DA ATA
4.1 - A presente Ata de Registry de Prego podera ser usada por todos os 6rgaos da
Administragao POblica Municipal, mediante pr6via consulta e autorizagao da Secretaria
Municipal de Administragao e Servigos Internos -- SEMASI, nio podendo exceder, na
totalidade, a 50% do quantitativo de cada item registrado, bem como o nOmero de
ades6es nio poderao ultrapassar ao dobro do quantitativo de cada item da ata de
registry de pregos para 6rgao gerenciador e 6rgaos participantes, independente do
nOmero de 6rgaos nio participantes que aderirem, conforme preceitua o art. 22, S4'
do Decreto no 7892/201 3

4.2 - O prego ofertado pda(s) empresa(s) signataria(s) da presente Ata de Registro de
Prego 6 o especificado nesta Ata
4.3 - Em cada entrega executada decorrente desta Ata, servo observados, quanto ao
prego, as clgusulas e condig6es constantes do Edital referente a mesma
4.4 - Em cada entrega executada, o prego unitdrio a ser page sera o constante da proposta
apresentada pda(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata. a(s) qual(is) tamb6m a
integram
4.5 - As contrata96es adicionais previstas nesta cldusula nio poderao exceder por 6rgao
ou entidade interessada, a 50% (cinquenta por cents) dos quantitativos registrados na Ata
de Registro de Pregos

CLAUSULA QUINTA
5- DAS CONDIQ6ES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
5.1 -- O compromisso de entrega estarA caracterizado mediante o comprovado
recebimento, pele fornecedor. da Nota de Empenho decorrente desta Ata de Registry de
Pregos e do Edital de Pregao Plg$encialirl3.44/201 9
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5.2 -- O fornecedor ficarg obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vig6ncia
desta Ata de Registro de Pregos, nio podendo, em hip6tese alguma, estipular quantidade
minima ou mgxima de entrega
5.3 - Os materiais deverio ser entregues acompanhados da Nota Fiscal
5.4 - A ADMINISTRAGAO MUNICIPAL podera solicltar a licitante a substitulQao dos
objetos em que forem verificados irregularidades relativas a sua qualidade, ou a
complementagao em casa de irregularidade relatlva a quantidade. Nestes casos o puzo
para complementagao e/ou substituigao seri determinado pda Unidade respons6vel pelo
seu recebimento

5.5 - Os prazos de entrega/execugao admitem prorrogagao, a crit6rio do setter requisitante:
devendo ser justificado por escrito e previamente autorizado pelo responsavel, desde que
ocorra algum dos seguintes motives

a) Alteragao das especifica96es pda AdministraQao Municipal
b) Superveni6ncia de fato excepcional e imprevisivel. estranho a vontade das panes

que altere fundamentalmente as condig6es de cumprimento do Edital e execugao do
Registro de Pregosl

c) Interrupgao da execugao do Registry de Pregos ou diminuigao do ritmo de trabalho
por ordem e no interesse da Administragao Municipals

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no Registro de Pregas, nos limited
permitidos peta Lei 8.666/931

e) Impedimento de cumprimento do Edital e execugao do Registry de Pregos por fate
ou ato de terceiros. reconhecido pda Administragao Municipal em documentos
contemporaneos a sua ocorr6ncia

f) Omissio ou atraso de provid6ncias a cargo da Administragao Municipal. sem
prejuizo das san96es legais aplicaveis aos respons6vels

5.6 - A entrega dos materials deveri ser conforme descrito no Termo de refer6ncia,
contados da data do recebimento pelo fornecedor da ordem de fornecimento, na qual se
atestard o seu recebimento, nas quantidades definidas pdas Secretarias requisitantes, na
forma do Artigo 73, inciso ll da Lei8.666/93

CLAUSULA SEXTA
6- DAS 0BRIGAQOES DO FORNECEDOR
6.1 - Fornecer os objetos descritos na Cldusula Primeira dente instruments contratual
conforme especificados no Anexo I que integra o presente Registro de Pregos.
6.2 - Aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os acr6scimos e supress6es que se
fizerem necessdrios nos materials a serem entregues, at6 o limite estabelecido na
legislagao em vigor.
6.3 - Responsabilizar-se pelo integral cumprimento dos objetos, inclusive no que se referir
a observincia da legislagao em vigor.
6.4 - Substituir ou complementar, is suas expensas, no todo ou em parte, os objetos em
que se verificarem vicios de qualidade e/ou quantidade
6.5 -- Reapresentar sempre. na medidg,em que forem vencendo os prazos de validade da
documentagao apresentada;Ho)f!)€gf6ocumento(s) que comprove(m) today as condig6es
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de habilitagao e qualificagao exigidas para a compra dos itens, bem como os que
comprovem a sua compatibilidade com as obriga96es assumidas.
6.6 - Responsabilizar-se pelts encargos trabalhistas, previdenciarios. fiscais. comerciais e
demais 6nus necessdrios a execugao do Registry de Pregos
6.7 - Responsabilizar-se civil e penalmente pelts danes causados diretamente a
ADMINISTRAQAO MUNICIPAL ou a terceiros. decorrentes de sua culpa ou dole na
execugao do Registry de Pregos, nio incluindo etta responsabilidade a fiscalizagao
6.8 - Manter durante toda a execugao do Registry de Pregos. em compatibilidade com as
obriga96es por ela assumidas, todas as condi96es de habilitagao e qualificagao exigidas na
licitagao
6.9 -- Permitir e facilitar a fiscalizaQao do Registry de PreQos, em qualquer dia e hora
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.
6.10 - Efetuar o pagamento de deus empregados nos prazos legais, independente do
recebimento da fatura
6.11 - Cercar deus empregados de garantias e prote96es legais, nos termos da legislagao
trabalhista, inclusive em relaQao a hygiene, seguranQa e medicina do trabalho, fornecendo
os adequados equipamentos de seguranga e protegao individual, no que couber, a todos
os componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam
envolvidos com a entrega dos materials
6.12 - A licitante deverg registrar as ocorr6ncias havidas durante a execugao do presente
Registry de Pregos. de tudo dando ci6ncia a ADMINISTRAQAO MUNICIPAL, respondendo
integralmente por sua omissdo
6.13 - A licitante deveri indycar preposto com poderes de decisio amplos e irrestritos:
compativeis com o objeto dente Registry de Pregos, que ficari responsavel para responder
junta a ADMINISTRAgAO MUNICIPAL. acerca de quaisquer falhas ou dOvidas ocorridas
durante a vig6ncia do Registro de Pregos, ficando desde ja acordado que o mesmo deverd
reportar-se exclusivamente ao servidor designado para acompanhamento e fiscalizagao
6.14 -- Declaragao sob as penas da lei armada pelo representante legal da empresa
licitante de que dlsp6em do objeto delta licitagao

CLAUSULA SETIMA
7- DO PAGAMENTO
7.1 - Ap6s a entrega dos materials cotados a licitante vencedora apresentara a Prefeitura
Municipal de Conceigao da Barra, nota fiscal para liquidagao e o pagamento da despesa
sera feito= mediante ordem bancgria creditada em conga corrente ou atrav6s de
autenticagao de c6digo de barras da nota fiscal/fatura, no puzo estipulado no terms de
refer6ncia, contados do recebimento definitivo dos materiais
7.2 -- A Nota Fiscal deveri ser apresentada ap6s a expedigao do Termo de Recebimento
Definitivo peso setor requisitante
7.3 - Ocorrendo erros na apresentagao do(s) documents(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s)
sera(ao) devolvldo(s) a licitante para corregao, ficando estabelecido que o puzo para
pagamento sera contado a par3# da gllla-de apresentaQao da nova fatura, devidamente
corrigida. . :::,/.,,,,-l;;'/ \ :f.f '
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7.4 -- A ADMINISTRAQAO MUNICIPAL podera deduzir do pagamento importancias que a
qualquer titulo Ihe forem devidos pda licitante, em decorr6ncia de inadimplemento
contratual ou outras de responsabilidade da licitante
7.5 - O pagamento somente sera efetuado mediante

a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual (do domicilio ou cede da
licitante) e Municipal (onde for sediada a llcitante e a do Municipio de Conceigao da
Barra. quando a sede nio for dente Municipio), atrav6s de certid6es expedidas pelts
6rgaos competentes, que estejam dentro do puzo de validade expresso na pr6pria
certidio

b) Prova de situagao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo -
FGTS, atrav6s da apresentagao do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS

c) Prove de situaQao regular perante o Instituto Nacional da Seguridade Social -- INSS.
atrav6s da apresentaQao da CND - Certidio Negativa de D6bitos

7.6 - O pagamento sera efetivado mediante dep6sito em conta corrente, em qualquer
ag6ncia da rode bancaria, indicada pda licitante ou atrav6s da autenttcagao de c6digo
de barras da nota fiscal/fatura emitida pda licitante
7.7 -- De acordo com a Portaria Municipal n ' 465/05. Artigo I '. $$ 1o e 2', o CNPJ ou CPF
constante do respectivo processo e o CNPJ ou CPF da conta bancdria deverio ser
coincidentes
Ndo servo efetuados cr6ditos em contas

a) de empresas associadasl
b) de matriz para filiall
c) de filial para matrizl
d) de s6cio
e) de representante
f) de procurador, sob qualquer condigao

7.8 - E vedada a antecipagao de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das
condig6es estabelecidas neste Registro de Pregos
7.9 - Nenhum pagamento sera efetuado a licitante enquanto pendente de liquidagao
qualquer obrlgagao flnanceira que Ihe for imposta em virtude de penalidade ou
inadimplemento contratual
7.10 - A licitante arcari com todos os custom referentes a mio de obra direta e/ou indireta

acrescidos de todos os encargos sociais e obriga96es de ordem trabalhista, recursos
materiais, transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas
administrativas, tributos e demais encargos necessirios a entrega dos materiais objeto
dente Registry de Pregos

CLAUSULA OITAVA
8- DAS PENALIDADES
B.I - A recusa injustificada da licitante em realizar entregar os materiais definido na
Cldusula Primeira deste instruments, de conformidade com a proposta classificada na
licitaQao e indicada para registry do respective prego, ensejara aplicaQao das penalldades
enunciadas a seguir.
8.2 - A licitante dever6 observar rigorosamente as condig6es estabelecidas para a
realizaQao do objeto contratado, sujeitando-se As penalidades constantes do art. 7' da Lei
n' l0.520/02 e da Lei8.666/93 e suas altera96es

8.3 - Na hip6tese da licitanje/d®W cumprir as obrigaQ6es estabelecidas por este } (
Registry de PreQos, poder9a ladas as seguintes penalidades: \.;''
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a) Advert6ncia, por escrito
b) Multa de 0,3% (tr6s d6clmos por cents) por dla de atrasol
c) Multa de 10% (dez por cents) pele descumprimento do Registry de Pregosl
d) Suspensao para contratar com a AdministraQao
e) Declaragio de inidoneidade para contratar com a Administragao Publica Municipal

8.4 - As multas previstas nas alineas "b" e "c" do item acima servo descontadas de
imediato no pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o casa
8.5 - Antes da aplicagao de qualquer das penalidades, a licitante sera advertida, devendo
apresentar defesa em 05 (cinco) dias Oteis
8.6 - A licitante, durante a execugao do Registro de Pregos, somente podera receber 03
(tr6s) advert6ncias, quando, entao, sera declarado o descumprimento do Registry de
Pregos, com a aplicagao das penalidades cabiveis. A ADMINISTRAQAO MUNICIPAL
por6m, podera considerar rescindido o Registry de PreQos mesmo que s6 tenha ocorrido
uma advert6ncia
8.7 - As advert6ncias, quando seguidas de justificativa aceita pda ADMINISTRAQAO
MUNICIPAL, ndo servo computadas para o fim previsto no item 8.12
8.8 - As advert6ncias, quando nio seguidas de justificativa aceita pda ADMINISTRAQAO
MUNICIPAL, dario ensejo a aplicagao das penalidades das letras "b" a "e" do item 8.3
8.9 - As multas previstas nas letras "b" e "c" poderao ser aplicadas em conjunto e
cumuladas com uma das penalldades previstas nas letras "d" e "e", todas do item 8.3
8.10 - A multa morat6ria sera calculada do moments em que ocorreu o fato gerador e ndo
da advert6ncla. estando limitada a 10% (dez por cents), quando deveri ser rescindido o
Registro de Pregos e aplicada, tamb6m, a multa cominat6ria de 10% (dez por cents)
Poderi a ADMINISTRAQAO MUNICIPAL. entretanto. antes de atingido o pr6-falado limite,
resclndir o Registry de Pregos em fazio do atraso
8.1 I -- As multas poderao ser aplicadas tantas vezes quantas forem ds irregularidades
8.12 - Decorridos 15 (quinze) dias de atraso na entrega dos materiais, sem que tenham
fido apresentadas justificativas plausiveis, estari caracterizado o descumprimento total das
obrigaQ6es assumidas. casa em que. a16m de aplicar multa prevista no item 8.3 "c", podera
a ADMINISTRAQAO MUNICIPAL optar pda rescisio do Registry de PreQos
8.13 - A ADMINISTRAQAO MUNICIPAL podera considerar outros fates, que ndo o
dimples atraso na entrega dos materiais objeto desta Ata, para entender rescindido o
Registro de Pregos
8.14 - As multas servo calculadas pelo valor total do Registro de Pregos
8.15 -- Se o descumprimento do Registro de Pregos gerar consequ6ncias graves para a
ADMINISTRAQAO MUNICIPAL podera etta, a16m de resclndir o Registro de Pregos.
aplicar uma das penalidades previstas na letra "d" ou "e" do item 8.3
8.16 - Se os danos puderem atingir a Administragao Ptlblica Municipalcomo um todo, sera
aplicada pena de Declaragao de Inidoneidade
8.17 - A dosagem da pena e a dimensio do dana servo identificadas pda SEMASI
8.18 - Quando declarada a Inidoneidade da licitante, a SEMASlsubmeterd sua decisio ao
Procurador Gerd do Municiplo,cjadfimMue. se confirmada. tenha efeito perante a
Administragao Publica. .,,.,$;'' .,,.f:;'' . #.}.'
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8.19 -- Nio confirmada a DeclaraQao de Inidoneidade. sera esta considerada coma
suspensao para contratar com a Administragao POblica pele puzo mdximo de 02 (dais)

8.20 - Poderio ser declaradas inid6neas ou receberem a pena de suspensao as empresas
ou profissionais que, em razdo dos contratos regidos pda Lei n ' 8.666/93

a) Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem. por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos:

b) Tenham praticado amos ilicitos visando frustrar os objetivos de licitagaol
c) Demonstrarem nio possuir idoneidade para contratar com a Administragao em

virtude da pratica e de atos ilicitos

anos

CLAUSULA NONA
9- DO REAJUSTAMENTO DOS PREQOS
9.1 - O(s) prego(s) registrado podera (ao) ser revisto(s) em decorr6ncia de eventual
redugao daqueles praticados no mercado. ou de fate que eleve o custo de materials
registrados, cabendo a Comiss80 Municipal de Licitagao promover as negocia96es junto
aos fornecedares registrados
9.2 -- Quando o(s) prego(s) registrado(s), por motivo superveniente, tornar-se superior ao
prego praticado no mercado, a Comissio Municipal de Licitagao dever6

a) Convocar o fornecedor registrado para negociagao de redugao de pregos e sua
adequagao ao praticado no mercado

b) Frustrada a negociagao, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumidol
c) Convocar os demais fornecedores registrados visando igual oportunidade de

negoclagao
9.3 -- Quando o valor de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o fornecedor,
mediante comunicagao e comprovagao formal, ngo puder cumprir o Reglstro de Pregos, a
Comissio Municipal de Licitagao, podera

a) Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicaQao da (s)
penalidade (s) prevista (s) nesta Ata e no Edital, desde que este apresente laudos,
relat6rios. comprovantes e justificativos que possibilitem o reajustamento do prego
registrado

b) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagao

CLAUSULA DiCIMA
10- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGiSTRO DE PREGO
10.1 - Etta Ata de Registro de Prego podera ser cancelada de pleno direito. quando

a) A licitante n80 cumprir as obriga96es constantes delta Ata
b) A licitante nio assinar a Autorizagao de Fornecimento no puzo estabelecido e a

Administragao nio aceitar sua justificativa
c) A licitante der causa a rescisio administratlva de compromisso decorrente de

Registro de Pregosl
d) Em qualquer das hip6teses de inexecugao total ou partial de compromisso

decorrente de Registry de j?fegosl
e) A licitante ngo aceit:!i>TMuzjJ;#;$kK preQos registrados na hip6tese de se tornarem

superiores aos prgt+d#PerQSMWercadol
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D

g)

h)
l0.2 -

Por raz6es do interesse pOblico devidamente demonstrado e justificado pda
Administragao
A licitante, mediante solicitagao por escrito, comprovar estar impossibilitada de
cumprir as exig6ncias desta Ata de Registro de Pregosl
For constatada a exist6ncia de Declaragao de Idoneidade do Fornecedor
Procedimento para cancelamento da Ata de Registro de Pregos:

a)

b)

O cancelamento do Registry de PreQos, nas hip6teses previstas. assegurando os
principios das contradit6ria e ampla defesa, sera formalizado por despacho da
autoridade competentel
A solicitagao da licitante para cancelamento dos pregos reglstrados deverg ser
formulada com anteced6ncia de 30 (trinta) dias, facultada a Administragao a
aplicagao das penalidades previstas neste Registro de Pregos. faso nio aceitas as
raz6es do pedido

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
11- DA AUTOKIZAQAO PARA AauistQAO E EMISSAO DOS PEDIDOS DE
FORNECIMENTO DE MATERIALS.
11.1 - As solicita96es referentes ao objeto do presente Registro de Prego serif
autorizadas por emissio da Nota de Empenho. casa a casa pele Titular da Secretaria
requisita nte
11.2 - A emissio das Autoriza96es de Fornecimento de materiais, sua retificagao ou
cancelamento total ou parcial. servo igualmente autorizados pele 6rgao requisitante
11.3 - Durante o puzo de validade do Registry de Pregos. A AdministraQao poderg ou nio
contratar o objeto dente Pregao

1 2- DA RESCISAO
12.1 - A rescisdo da Ata podera ocorrer nas hip6teses e condig6es previstas nos artigos 78
e 79 da Lei n ' 8.666/93, no que couberem com aplicagao do art. 80 da mesma Lei, se for o
casa

C LAUSULA DECIMA QUARTA
1 3- DOS RECURSOS
13.1 - Os recursos. representagao e pedldo de reconsideragao. somente serif acolhidos
nos termos do art. 1 09, da Lei no 8.666/93 e altera96es posteriores

CLAUSULA DECIMA QUINTA
14- DO ACOMPANHAMENT0 E DA FISCALtZAQAO
14.1 - A execugao do contrato sera acompanhada peta Secretaria Requente ou designado
representante da Administragao nos termos do art. 67 da Lei n ' 8.666/93, atrav6s da
Secretaria requerente, que deverd atestar a execugao do objeto contratado, observadas is
disposig6es dente Contrato, sem o que nio sera permitido qualquer pagamento
14.2 -- A fiscalizagao da entrega dos materials sera feita pele CONTRATANTE. a fim de
cumprir, rigorosamente, os prazos e condi96es do presente edital, proposta e as
disposig6es do contrato
14.3 - A fiscalizagao refe£idg;""no Wem anterior ndo excluird ou reduzird a
responsabilidade da con!!glaga''bEj8:g#Kpleta e perfeita execugao das entregas. \.
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14.4 - Os esclarecimentos solicitados pda fiscalizagao deverio ser prestados
imediatamente, salvo quando implicarem em indagaQ6es de canter t6cnico, hip6tese em
que serif respondidas no puzo mgximo de 24 (vlnte e quatro) horas
14.5 E direito de a fiscalizagao recusar quaisquer materials. quando entender que os
mesmos ndo sejam os especificados. ou, ainda, quando entender que a entrega esta
irregular

CLAUSULA DECIMA SEXTA
1 5- DO FORO
15.1 - Fica eleito o fora de Conceigao da Barra, Comarca de Conceigao da Barra. para
dirimir qualquer dOvida ou contestagao oriunda direta ou indiretamente dente instruments
renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mats privilegiado que sega

E, por estarem justus e contratados, assinam o presente em tr6s vids de igual tear e forma
para igual distribuigao, para que pllpduza seus efeitos legais.

Conceigao da Bafq de Mano de 201 9
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FRANCISCO BERNHARD VERVLOET
Prefeito Municipal
Contratante
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KdSANA'hAdEhA SCOASSANTE
CNPJ/MF de n ' 16.703.895/0001-60
Contratado

Sr' Suely Ang61ica de Oliveira -
Matricula: 9961

Fiscal do Registry de Prego da Secretaria de Meio Ambiente

Suter)CC'a Or3 1

«+ ?'?6.i 3 . =£B 'E:3 n; v8'?

Sro Zanadria Novaes do Nascimento -
Matricula: 5160

Fiscal do Registry de Prego da Secretaria de Educagao

Sro Paulo Cesar de Oliveira Pestana
Matricula: 1 1463

Fiscal do Registro de Prego da Secretaria do Esporte de Lazer

Sro lsaias Almeida dos Santos -
Matricula: 7480

Fiscal do Registro de Prego da Secretaria de Infraestrutura

Sra Cleber Correia Muniz -
Matricula: 5539

Fiscal do Registro de Prego da Secretaria de SaOde
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Anexo I

Descrigao dos Produtos:
Item Material Un. Marca Modelo Media C. Qtde Pr. Unit.

2.0000

Pr. Total

10 Recanto
Mineiro

P6o frances SOg com 01 fatwa de queijo;

1 .01 .02 .01 76-7 UND
o,ooo 2.000,000

4.000.00

Item Ma te ria I Un. Marca Modelo Media C. Qtde Pr. Unit. Pr. Total

23
1 .01.03.0024-2 1 UND Alcon o,ooo 1 .800,000 1 4,9000

8.820,00

xcucxn 2 KG
ACUCAR; OBTIDO DA C.ANA DE AC(JCAR; Cobb ASPECTO COR.CHEIRO PROPRIOS,GABOR DICE; Cold
TEOR DE SACAROSE MINIMA DE 998P/P E U141DADE MAXIMS DE 0,38P/P; SE}4 FER}4ENTACAO,ISENTO
DE SUJIDADES,PARASITES, MATERIALS TERROSOS E DETRITUS ANIMALS OU VEGETAIS;
ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO,v:ALIDADE MINIMA DE ll baSES A CONTAR DA DATA DE
ENTREGA; E SAAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCA0 271 DE 22 DE
SETEl®RO DE 2005; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED
ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PEEN ANVISA

Item Material Un

25 1 1.01 .03.0131-1 PT

Marfa Modelo Media C. Qtde

Meridiano 1 1 o.ooo 1 2.000,000

Pr. Unit.

9.1 700

Pr. Total

18.340.00

CAFE EM P0 500 GR ALTO VACUO

Card traditional; toz'lada e moido, constituido de card ate Lipo 8 na classificaQao
oficial brasileira -cob; beblda vaziando de mole a I'io,excluindo-se o gusto riozona;
com un Maxine de 208 de defeitos pretos,verdes e ardidos,e aus6ncia; de grates pretos-
verdes e fermentados,admitindo-se grads de; safras passadas,robusta conillon; desde
que o gusto nio sega pronunciado e preponderante; ponte de toru moderadanente e$curo
a m6dio c].aro; com qua]idade g]oba]. aceit6.ve]. minima de 4.5 pontos na escala
sensoria]. de O a 10 do late entregue; impurezas (cascas e plus) , em g/100g mfxima de
18; e umidade em g/100g m6xima de 58; obedecendo resoluQao saa 19, de 05/04/2010; com
eaibalagem alto vicuo (tijo]inho) ; rotu]agem impressa no pacote; ni.o sends to].erada a
presenQa de etiqueta auto adesiva com a descriQao do produto; va].idade minima na data
da entz'ega de (11) onze meses; devendo obedecel' as exig6ncias das portal'ia 377, de
26/04/1999 e port.259/2002, res-saa 28 de Of/06/2007; instruG o normativa nr 16, de
24/05/2010 do napa para a elaboraQao de laude ap6s a entrega do card
Pacote 500 dramas a].to vicuo

REFERENC IA DE QUALIDADE Meridiano Tr6s CoraQ6es ou similar'

Valor Total dos Lotes R$ 31 .160,00 (Trinta e um mil cents e sessenta reai$):

ANEXO ll
TERMO DE REFERENCIA Secretaria de Memo Ambiente

OI - OBJETO
Registry de Pregos visando a contratagao de empresa especializada na prestagao de
serviQos no fornecimento de coffee break (jpnches) e refei96es, para atender as
necessldades da Secretaria de ,J2psenvolvlDlento Econ6mico e Meir Ambiente de acordo
com as especifica96es conglaljids dgStgl€rmo de Refer6ncia

//
0
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02 - JUSTIFICATIVA
Tal solicitagao tem por finalidade fornecer ranches e refeig6es aos servidores da limpeza
pOblica, bem como atender as necessidades da SMDEMA nos eventos, coma: reuni6es,
palestras, oficinas, seminarlos, feira de educagao ambiental, mutirio de limpeza. f6runs e
Confer6ncias Ambientais, curse de capacitagao em Educagao ambiental, etc

03 - FORMA E LOCAL DE ENTREGA
A entrega deverg ser feita de forma parcelada em todd municipio, de acordo com a
necessidade e em local previamente determinado por etta SMDEMA, sendo que o
transporte at6 o local solicitado sera de responsabilidade da empresa contratada

04 - ESPECIFICAQAO DO SERVIQO
Conforme Anexo I.

05. CRITERIO DE JULGAMENTO
Para julgamento das propostas dos interessados deveri ser utilizado o crit6rio do MENOR
PREGO POR ITEM observados os prazos para fornecimento, especifica96es t6cnicas e
parametros minimos de desempenho e qualidade definidos neste Termo

06. PAGAMENTO
Entregue e aceito o material cotado. a licitante vencedora apresentara, a Prefeitura
Municipal de ConceiQao da Barra, nota fiscal para liquidagao e o pagamento da despesa
sera feito, mediante ordem bancdria creditada em conta corrente no puzo de at6 30 (trinta)
dias, contados do recebimento definitivo dos materiais

07. PRAZOS
A prestaQao dos servigos deverd ocorrer em locais em atendimento is solicitag6es do
6rgao gerenciador, bem coma do 6rgao participante, sendo vedada a subcontratagao da
totalidade da prestagao do servigo
Os coffee breaks serif fornecidos e entregues pele CONTRATADO em locals. datas e
horgrios estabelecidos pele CONTRATANTE

08 0BRIGAQOES DA CONTRATADA
A contratada deverg cumprir as cldusulas acordadas em contrato a ser firmado com a
municipalidade

TERMO DE REFERENCIA Secretaria de Agrjcultura e PesQ4

AautsiQAo DE SERVIQO DE COFFEE BREAK E LANCHES

I . OBJETO
1.0 objeto deste Termo de Refer6ncia 6 a CONTRATAQAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAQAO DE SERVlgOS DE COFFEE BREAK E LANCHE
mediante processo licitat6rio na modalidade Registro de Pregos, do tips menor prego.
crit6rio de julgamento por iterp, conforms especificaQ6es e pregos de refer6ncia
constantes no deste Terms geBe$er6rlgia

-p,-+"' .,.z'"''' P.4nina f 'f de 23
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2 JUSTIFICATIVA
2.1. Primelramente, compete destacar que a legalidade dos atos 6 uma condigao para o
bom andamento dos procedimentos administrativos e, por etta razao, para que a
Administragao desenvolva de forma eficiente e c61ere a sua missio 6 necess6ria a
contratagao a CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE
SERVIQOS DE COFFEE BREAK E LANCHE, para atender para atender as necessidades
da GESTAO DE GOVERNO, no que toca a realizagao de eventos. reuni6es de trabalho e
agendas com autoridades locais, regionals, estaduais e nacionais
2.2. A opgao de contratar em registry de pregos, a16m da inerente a aquisigao de
mercadoria perecivel (allmentos prontos) cuja entrega deve ser feita na data da realizagao
do events, atende a necessidade pOblica por mais dual raz6es: por ser a quantidade de
participantes e a frequ6ncia de treinamentos varidvel no tempo, as variag6es decorrem de
disponibilidades de outros recursos, como as relativas a deslocamento de pessoal, tipo de
opera96es praticadas ou priorizadas no tempo
2.3. Por fim esclarecemos ser imprescindivel a licitagao dos servigos de lanches e coffee
break em conjunto com os produtos que servo servidos, porto que ha inter-relagao entre
des. bem coma a realizaQao por meio de late, visando a economia em escala e melhoria
de gestao dos servigos uma vez que podem ocorrer solicitag6es de mats de um tipo de
coffe para um determinado evento, sendo assim seus custom operacionais sio diluidos sem
que sega prejudicada a uniformizagao dos servigos, sendo que a empresa teri expertise
para escolha dos equipamentos, produtos e materials necessdrios a prestagao dos servigos
com a qualidade que se requer.

2.4. DO QUANTITATIVO
O quantitativo sollcltado visa a atender futuras demandas decorrentes da realizagao de
eventos, reunites de trabalho e agendas com autoridades diversas, com influ6ncia local.
regional, estadual e nacional
[)dante do exposto, v]mos por meio dente, so]icitar a contratagao CONTRATAQAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAQAO DE SERVIQOS NO FORNECIMENTO DE
COFFEE BREAK E LANCHES, para atender ds necessidades decorrentes dos eventos
institucionais eventualmente promovidos peta GESTAO DE GOVERNO, conforme
exig6ncias t6cnicas constantes no Terms de Refer6ncia

3. Descrigao dos Produtos
Conforme Anexo I

3.1 . Descrigao das especificag6es do objeto
A prestagao dos servigos deverd ocorrer em locals em atendimento ds solicitag6es do
6rgao gerenciador, bem homo do 6rgao participante. sends vedada a subcontrataQao da
totalidade da prestaQao do servigo
Os resultados esperados sio
a) Qualidade, precisao e tempestividade dos servigos executados, cortesia, prontidao e
experi6ncia do pessoal indicado para a realizagao dos servigost
b) Qualldade e uniformidade visual dos materiais elaborados, em consonincla com os
padr6es e exig6ncias estabelecidas pecos 6rgaos participantesl
c) Pronta resposta is demandas da coordenagao dos eventos
3.2.E importante ressaltar que, independente do tiDpde coffee break, os quantitativos por
pessoa nio variam, ou sega: tanta,para o,cuff(:gMeak tips 1 , tips 2, tips 3. Typo Quilombola
e Lanches. a quantidade tot:lj;d6 coda'Kelp#or pessoa 6 a mesma.
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Os sabores/recheios dos tipos de bebidas, salgados/minisanduiches, doces e sobremesas
poderao ser escolhidos, a crit6rio do CONTRATANTE, dentre as opQ6es contidas no Termo
de Refer6ncia
3.4. Na proposta comercial, deverd ser apresentado prego POR PESSOA para cada tipo de
coffee break e lanche
3.5. Os coffee breaks serif fornecidos e entregues pele CONTRATADO em locais, datas e
horirios estabelecldos pele CONTRATANTE
3.6. Deve-se reiterar, por6m, que a GESTAO DE GOVERNO nio estard obrigada a realizar
integralmente a despesa estimada, visto tratar-se de SRP, devendo aquela ser considerada
apenas como previsao
3.7. Os pregos registrados nio serif objeto de reajuste durante a vig6ncia da Ata
Poderao. no entanto, ser objeto de revisao, nas seguintes hip6teses
a) reduQao daqueles praticados no mercadol ou
b) fate supervenlente que eleve o custo dos servigos registrados
Na hlp6tese do item a acima. o 6rgao gerenciador convocard o fornecedor para negoclagao
a fim de obter a reduQao dos preQos reglstrados e sua adequagao ao praticado pele
mercado. liberando-o do compromisso cano a negociagao deja frustrada, situagao em que
servo convocados os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociagao
3.8 . Na hip6tese do item b acima, cano o fornecedor comprove a impossibilidade de
manter o prego registrado, a GESTAO DE GOVERNO. podera liberal-lo do compromisso
assumido, se a comunicagao ocorrer antes do pedido de fornecimento, e convocar os
demais fornecedores. visando igual oportunidade de negociaQao
3.9. Nio havendo 6xito nas negocia96es relacionadas acima, a Ata sera revogada

4. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
4.1 - O fornecedor teri o seu registro cancelado, por interm6dio de processo administrativo
especifico, assegurados o contradit6rio e a ampla defesa. quando
a) nio cumprir as condiQ6es da Ata de Registry de Pregost
b) ndo retirar a respectiva nota de empenho ou instruments equivalents, no puzo
estabelecido pda Administragao, sem justificativa aceitivel
c) nio aceitar reduzir o prego registrado. na hip6tese deste se tornar superior aqueles
praticados no mercado
d) por raz6es de interesse pOblico, devidamente motivadasl
e) nio mantiver as condig6es de habilitagao durante a vig6ncia da Ata de Registry de

4.2 - Em qualquer das hip6teses acima, o 6rgao gerenciador comunicard o cancelamento
do registry do fornecedor aos 6rgaos participantes

PreQos

S. DAS CONDlgOES DE FORNECIMENTO
5.1 - A empresa CONTRATADA deveri estar apta a iniciar o fornecimento de coffee breaks
no puzo m6ximo de 48 (quarenta e tito) horas apes a assinatura do contrato
5.2 - Para recebimento de demandas e para entregas, a CONTRATADA deverd
disponibilizar atendimento telef6nico e pda Internet (por e-mail) no hordrio comercial (de
segunda a sexta-feira de 08:00 is 18:00h e sgbado de 08:00 is 13:00h), e atendimento
excepcional fora do hordrio comercial, sem custo complementar para o CONTRATANTE,
por meir de contato indicado pda CONTRATADA
5.3 - A CONTRATADA nio podera alterar o carqgpio, salvo motivo de forma maior ou caso
fortuito e mediante solicitagao prQ)p+a ao Cgpda'RATANTE que iri avaliar e, desde que a
ndo haja impacts no prego!=:=MW@risticas, na qualidade e na pontualidade da
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fornecimento, podera, a seu crit6rio, autorizar a alteragao solicitada. Essa solicitagao de
alteragao deverd ocorrer no minima 8 (tito) horas antes do evento
5.4 - Entende-se por "motivo de forma maior ou caso fortuito": ocorr6ncia de fato inevitdvel
mprevisto e alheio a vontade do fornecedor
5.5 - A CONTRATADA deveri manter controle de qualidade e absoluta higiene no preparo:
manipulagao, armazenamento e transporte dos alimentos, bebidas e demais itens
5.6 - Os itens de coffee break deverio ser entregues no local, data e hora indicados pelo
CONTRATANTE, adequadamente acondicionados em embalagens higi6nicas que
proporcionem sua perfeita conservagao at6 o momento de serem consumidos
5.7 - Todos os custos com o fornecimento sio de responsabilidade da CONTRATADA:
incluindo a preparagao dos coffee breaks, acondicionamento, embalagens, descartaveis,
transporte (entrega), confer6ncia da entrega junta com o representante do CONTRATANTE
e. quando solicitado pelo CONTRATANTE. tamb6m auxiliar (no memento da entrega) na
disposigao dos itens na(s) mesa(s) onde os mesmos serif servidos
5.8. A CONTRATADA sera remunerada pelo prego por pessoa multiplicado pelo nOmero de
pessoas por coffee break fornecido
5.9 - O CONTRATANTE podera solicitar amostras dos itens contratados para a aceitagao
definitiva. visando garantir a qualidade dos produtos a serem fornecidos
5.10 0s quantitativos a serem entregues nio poderao ser alterados pda CONTRATADA
sem anu6ncia do CONTRATANTE
5.11 - O CONTRATANTE podera solicitar quaisquer dos itens listados, conforme as
especificaQ6es e dentro dos limites e quantitativos previstos neste edital
5.12 - A solicitagao de fornecimento seri feita pele CONTRATANTE. de acordo com a
necessidade, dentro do puzo contratual e da cota estimada
5.13- O horgrio de entrega dos itens deverd ser estabelecido pele CONTRATANTE com
anteced6ncia minima de 30 (trinta) minutes do horirio previsto para o coffee break
5.14 - O pedido do CONTRATANTE deverd ser encaminhado ao CONTRATADO com at6
24 (vinte e quatro) horas de anteced6ncia. Eventualmente, por motive de forma maier (que
deverd ser explicitado no pedido), a solicitagao de fornecimento podera ser encaminhada
em puzo menor - com pele ments 8 (tito) horan de anteced6ncla
5.15 - Respeitando as especifica96es dos itens de coffee breaks deste Terms de
Refer6ncia, o CONTRATANTE podera solicitar alteragao no cardapio no minima 8 (tito)
horan antes do events. possibilidade que deverd ser verificada junta ao CONTRATANTE
de forma a ndo impactar a qualidade e a pontualidade do fornecimento
6. DAS 0BRIGAQ6ES OO FORNECEDOR REGISTRADO
6.1 - Sio obriga96es do fornecedor registrado
a) Executar fielmente as obrigaQ6es decorrentes do instrumento convocat6rio, seus
anexos, da proposta de pregos, da Ata de Registry de Pregos e do Contrato a serem
firmados. em conformidade com as cldusulas avengadas e normal vigentes, de forma a
nio interferir no bom andamento da retina de funcionamento da GESTAO DE GOVERNO
b) Cumprir todas as orienta96es da GESTAO DE GOVERNO, para o feel desempenho das
atividades especificas
c) Sujeitar-se a mats ampla e irrestrlta fiscalizagao por parte da GESTAO DE GOVERNO
prestando todos os esclarecimentos solicitados de forma clara, concisa e 16gica, atendendo
prontamente is reclamaQ6es formuladas
d) Arcar com as reclama96es levadas ao seu conhecimento por parte da fiscalizaQao
cuidando imediatamente das provid6ncias nece>sarias para a corregao, evitando repetigao

e) Relatar toda e qualquer irrggtll#krTejgdell6servada em funQao da prestaQao dos servigos.
de fatos
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f) Manter preposto responsavel pda execuQao do ajuste durante o seu periods de vig6ncla
para represents-la sempre que for preciso
g) Manter deus empregados identificados por crachg e uniforme quando em trabalho
devendo substitui-los, imediatamente, caso sejam considerados inconvenientes a boa
ordem e ds normas disciplinares do 6rgao adquirente
h) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigaQ6es sociais
previstos na legislagao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldg-los na 6poca
pr6pria, uma vez que deus empregados nio manterio nenhum vinculo empregaticio com a
Administragao
i) Assumir a responsabilidade por today as provid6ncias e obrigaQ6es estabelecidas na
legislagao especifica de acidentes do trabalho, quando seus empregados forem vitimas na
execugao dos servigos ou em conexio com des, ainda que ocorridos nas depend6ncias da
GESTAO DE GOVERNO.
1) Responder por quaisquer danes causados diretamente a bens de propriedade da
GESTAO DE GOVERNO. quando ocasionados pecos empregados da empresa durante a
realizagao do evento
k) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infragao praticada por deus
empregados, quando da realizagao dos servigos
1) Comunicar ao fiscal designado pda GESTAO DE GOVERNO, por escrito. qualquer
anormalidade ou impropriedade verificada e prestar os esclarecimentos necessarios, para
deliberagao e eventuais mudanQas dos detalhes por parte da GESTAO DE GOVERNO
durante o planejamento do evento
m) Manter durante a vig6ncia da Ata de Registry de Pregos as condi96es de habilitagao
exlgidas no Edital
n) Zelar pda perfeita execugao dos serviQos, sanando as eventuais falhas, imediatamente
ap6s sua verificagao
o) Prestar os serviQos de forma meticulosa e constante. mantendo o local do events
sempre em perfeita ordem
p) Produzir, embalar, acondicionar e transportar os alimentos obedecendo ds normas
legais, dentro de rigorosos padr6es de hygiene
q) Server os alimentos em perfeitas condig6es de consume, dentro de seu puzo de
validade, sem propriedades t6xicas ou alerg6nicas, responsabilizando-se pda qualidade
dos mesmos. restando certo que a GESTAO DE GOVERNS, nio disponibilizara ao
fornecedor. fritadeira. forno, fogao, freezer, geladeira, e quaisquer outros possiveis
equipamentos, nio cabendo nenhuma responsabilidade da guarda daqueles porventura
utilizados na prestaQao do serviQO.
r) Sera entendida coma perfeltas condig6es de consume os alimentos servidos dentro das
caracteristicas de aquecimento ou refrigeraQao
s) Providenciar a imediata troca de todo equipamento que vier a apresentar defeito durante
a realizagao de qualquer evento.
t) Manter, por si, por deus prepostos e empregados, irrestrito e total sigilo sabre quaisquer
dados que Ihe sejam fornecidos, sobretudo quanto a estrat6gia de atuagao da GESTAO DE
GOVERNO
u) Realizar todas as transa96es comerciais necessArias a execugao dos servigos
exclusivamente em seu pr6prio nome.
v) Manter arquivo com toda a documentagao relativa a execugao dos servigos. a qual,
quando solicitada, deverd ser encaminhada ao 6rgao adquirente, no puzo de 48 (quarenta
e alto) horan
w) Fornecer todos os produtMnecgss3Mos para a higienizaQao e limpeza dos utensilios
utilizados . ,....<g'
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7. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREQOS
7.1 A Ata de Registry de Pregos, ora armada. teri valldade de 12 (doze) memes
7.2 Nos termos do $ 4' do artigo 15 da Lei Federal n ' 8.666/93, durante o puzo de
validade desta Ata de Registro de Pregos, o Municipio de Conceigao da Barra nio sera
obrigado a aquisigao, exclusivamente por seu interm6dio, dos produtos referidos na
cldusula primeira, podendo utilizar, para tanto. outros meios, desde que permitidos em lei
sem que, desse tata. caiba recurse ou indenlzagao de qualquer esp6cie a empress
detentora.

8. DO PAGAMENTO
8.1. A DETENTORA DA ATA deveri apresentar as notas fiscais eletr6nicas
correspondentes ao fornecimento, devidamente processadas com todos os campos
preenchidos, sem rasuras e devidamente atestada pele servidor designado pda
AdministraQao, devendo ainda estar acompanhada das c6pias das Ordens de
Fornecimento
8.2. O pagamento das notas fiscals apresentadas e devidamente atestadas sera efetuado
atrav6s de Ordem Bancaria, e servo efetuados na terceira ou quarta semana do m6s
subsequente a entrega do objeto, mediante a apresentaQao da competente nota fiscal e
das devidas ordens de fornecimento, notas fiscais pelo servidor designado pelo Municipio
para a fiscalizagao do contrato:
8.3. Se a Nota Fiscal for apresentada com errs, sera devolvida a licitante vencedora para
retificagao e reapresentagao, acrescentando se no puzo fixado, os dias que se passarem
entre a data da devolugao e a da reapresentagao
8.4. Para fazer jus ao pagamento, a detentora da ata deverd apresentar a seguinte
documentagao
8.4.1 Certidio Negativa de Tributes Federais unificada com a CND-INSS, fornecida pda
Fazenda Federal, e a Divida Ativa da Uniao, fornecida pda Procuradoria da Fazenda
Nacional:
8.4.2.Certidio Negativa de D6bitos Municipais, apenas para empresa com sede no
municlpio
8.4.3 Certidio de Regularidade com Funds de Garantia por Tempo de Servigo (FATS)I
8.4.4.Prova de inexist6ncia de d6bitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho,mediante
a apresentagao de Certidio Negativa de D6bitos Trabalhistas (CNDT)
8.5. Nenhum pagamento sera efetuado a DETENTORA DA ATA, enquanto pendente de
liquidagao, qualquer obrigagao financeira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimp16ncia, sem que isso gere direito a atualizagao monetiria
8.6. A nota fiscal que for apresentada com erro seri devolvida a DETENTORA DA ATA
para retiflcagao e reapresentagao
8.7. A validade das certid6es deveri ser correspondente a programagao de pagamento
constante no item 3.2., devendo a DETENTORA DA ATA ficar responsavel pda
confer6ncia de tal validade
8.8. Nenhum pagamento sera efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de
liquidagao quaisquer obrigag6es financeiras que Ihe foram impostas, em virtude de
penalidade ou inadimp16ncia. sem que ipso gere direito ao pleito de reajustamento de
preQos ou corregao monetd ria
8.9. O CNPJ da DETENTORA DA ATA constante da nota fiscal e fatura deverd ser o
mesmo da documentagao apresentada no procedlrDpnto licitat6rio
8.1 0 -- A CONTRATADA deverA tarDb6m apie$oMar a fiscalizagao e entregar relat6rio com
registry fotografico do(s) do HMQO pi;eglado utilizados com no minimo 08 (alto) fotos
dentificando o local, com x£irrlb(it)gtlba"6iferentes events e data da prestagao do servigo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEiGAO DA BARRA
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LICiTAQAO E CONTRATOS

9. DAS COMUNICAQ6ES
9.1 As comunicaQ6es entre as panes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, servo feitas sempre por escrito

10 . DAS DISPOSIQ6ES FINALS

10.1 - Flca eleita a Comarca de Conceigao da Barra ES, para dirimir quaisquer dOvldas ou
contestagao oriundas direta ou indiretamente deste instruments, renunciando-se
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem justos e
acordados, assinam o presente contrato em 03 (tr6s) vias de igual

TERMO DE REFERENCIA Secretaria de Educacao

I - OBJETO
O presente termo de refer6ncia tem por objeto contratagao de servigos de fornecimento de
REFEIQOES TYPO SELF-SERVICE e LANCHES, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Educagao, em Capacita96es e Reuni6es. O Self-Service e Lanches
serif entregues no audit6rio da Secretaria Municipal de Educagao e na cozinha Industrial
do Bragg do Rio (Distrito), casa necessirio

11 - JUSTIFICATIVA
A presente solicitagao tem como objetivo o atendimento das necessidades da Secretaria
Municipal de Educagao, pois a mesma realiza diversos eventos como oficinas, semin6rios
cursos, solenidades e etc. Onde, por muita vezes sio treinamentos com o tempo extenso:
contribuindo para o servigo e o aproveitamento dos participantesl
Considerando que eventos coma treinamentos e curios, possuem participantes dos
distritos de Bravo do Rio e ltaOnas, dificultando sua volta para horirio de almogo em suas
residencias, muitas vezes tends de ficar o dia todd na Sede do Municipio
111 - ESPECIFiCAQOES TECNICAS
Conforme Anexo I.
'As refei96es tipo se/f-sew/ce servo servidas tomando como base a quantidade de 700 g
(setecentos gramas) por pessoa
IV - DO FORNECIMENTO:
a) O fornecimento dos almogos e ranches deveri ser efetuado, conforme solicitaQao da
Secretaria Municipalde Educagao
b) As refeiQ6es e lanches deverio obedecer rigorosamente os padr6es de qualidade
sanitarios, sendo que a area de produgao da alimentaQao dever6 estar sempre limpa e
higienizada, conforme normalizagao da Vigilancia Sanitdria
c) Quanto aos ranches, o Setor da SEME comunicarg a contratada, com anteced6ncia
minima de 03 (tr6s) horan, a quantidade e as opQ6es feitas, conforme cardapio
d) O fornecimento dos almoQos e dos lanches deverg estar acompanhado da Nota Fiscal e
no recebimento dos mesmos sera observado pda CONTRATANTE se os materiais
entregues estio de acordo com as especlfica96es
e) As refeig6es serif servidas nos locais previamente determinadas pda Secretaria
Municipal de Educagao. onde acontecerio os eventos. O Setor da SEME comunicarg a
contratada, com anteced6ncia minima de 02 (dais).,dias. a quantidade e as op96es feitas
conforme cardapio ,,.,,g
f) As refeig6es/Suco e Lanch9sMMMe no local do events pda empresa vencedora
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V - 0BRIGAQOES DA EMPRESA VENCEDORA
a) Efetuar o fornecimento dos almogos e dos ranches no puzo estabelecido
b) Fornecer as alimenta96es e os lanches em condig6es apropriadas para o consumo
c) Assumir todo e qualquer 6nus referente a salario. horas extras, adicionais e demais
encargos sociais relativamente aos deus empregados
d) Assumir a responsabilidade pelts encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicagao delta licitagao
e) Assumir a responsabilidade de qualquer despesa com transporte

VI - 0BRIGAQOES DA CONTRATANTE
a) Comunicar a empresa vencedora toda e quaisquer ocorr6ncias relacionada com a
contratagao do objeto licitado
b) Rejeitar. no dodo ou em parte, o fornecimento da alimentagao e dos ranches que a
empresa vencedora entregar fora das especifica96es do Edital e da proposta
c) Efetuar o pagamento no puzo e nas condig6es estabelecidas
d) No julgamento da habilitagao e das propostas. o pregoeiro podera sanar erros ou falhas
que nio alterem a substincia das propostas, dos documentos e sua validade juridica
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficgcia para fins de habilitaQao e classificagao

Vll - DO PAGAMENTO
O pagamento referente a refeigao/Lanches sera efetuado mensalmente, de acordo com a
quantidade e esp6cie dos produtos fornecidos nesse periodo
A nota fiscal que apresentar incorreQ6es sera devolvida para as devidas correQ6es. Nesse
caso, o puzo de que trata o subitem deste item, comegara a fluir a partir da data de
apresentagao da nota fiscal/fatura, sem incorre96es
O pagamento sera efetuado por meio de ordem bancdria em nome da empresa vencedora
desta licitagao
O pagamento deveri ser efetuado no puzo de at6 15 (Quinze) dias corridor, a contar da
data do fornecimento da Nota Fiscal eletr6nica
A Nora Fiscal deverg ser obrigatoriamente acompanhada do Relat6rio de manutengao,
Certid6es da CND do INSS e CRF do FGTS e emitida sem rasuras ou erros, onde
deverio constar o nome do banco, o n6mero da conta banciria e a ag6ncia

Nenhum pagamento seri efetuado em cargter antecipado, ou antes, de quitada ou
relevada qualquer penalidade prevista no contratol
Os servigos deverio ser rlgorosamente, aqueles descritos na nota de empenho, sends que,
na hip6tese de entrega de servigos diversos. o pagamento ficarg suspense at6 a respectiva
regularizagao

Vlll - PRAZO
A duragao do contrato sera definido pda Secretaria Municipal de Educagao. Contatos da
assinatura da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, conforme prev6 o Artigo
57, inciso ll da Leia.8666/93 e suas altera96es

IX - FISCALIZAQAO
A fiscalizagao do contrato seri realizada peso servidor lotado na Secretaria Municipal de
Educagao, devidamente nomeado por interm6dio de Portaria, que ird fiscalizar a execuQao
do Contrato. nos termos do art. 67. $1'. da.I.ern ' 8.666/93, anotando em registry pr6prio
ladas as ocorr6ncias relacionadgaccM$,4lecugao e determlnando o que for necessgrio a
regularlzagao das faltas ou (!gB®Wervadosl Piaina 1 8 de 23
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Os esclarecimentos solicitados pda fiscallzagao deverio ser prestados imediatamente
salvo se depender de modificagao de c61culo ou teste, hip6tese em que sera fixado um
puzo de acordo com a complexidade do cano
O exerciclo da fiscalizagao pda CONTRATANTE. nio excluiri ou reduzirg a
responsabilidade da CONTRATADA

XI - DO RECURSO
1 .1 01 .0000 - MDE

Xll - DAS SANQOES
O atraso injustificado na execugao do contrato sujeitara o contratado ds seguintes
penalidades:
Advert6ncia por escrito
Multa de mora de 0,3% (trds d6cimos por cents) sabre o valor do contrato por dia de

Multa compensat6ria de 10% (dez por cents) sabre o valor do contratol
Suspensao temporarla de participagao em licitaQao e impediments de contratar com a
Administragao, por puzo nio superior a 02 (doin) antes
Declaragao de inidoneidade para licltar ou contratar com a Administragao POblica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigao ou at6 que sega promovida a reabilltagao
perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administragao pelts prejuizos resultantes e depois de decorrido o
puzo de 02 (doin) ano

atraso

Xlll - DISPOSIQOES GERAIS
A entrega tanto do coffee break quanto o da refelQao, deverg ser entregue no local indicado
pda Secretaria Municipal de Educagao

TERMO DE REFERENCIA Secreta!.ia de Esoorte e.L:aze!.

I - OBJETO
Aquisigao de Coffe Breack's e lanches

2 - JUSTIFICATIVA
Tal solicitagao tem por finalidade atender eventos da Secretaria de ESPORTE E LAZER. O
fornecimento de lanches tem por objetivo proporcionar condig6es para que a secretaria
possa desenvolver suas atividades com os programas e a96es externas. Oferecendo assam
uma qualidade de atendimento diferenciado ao publico arvo que sio principalmente as
crianQas Inscritas no projeto MOVIMENTO

3 - FORMA E LOCAL DE ENTREGA
A entrega deverd ser feita de forma parcelada de acordo com a necessidade e em boca
previamente determinado pda Secretaria, sendo que o transporte at6 o local solicitado sera
de responsabilidade da empresa contratada

4 - ESPECIFiCAQOES D0 0BJET0
Deverdo ser rigorosamente atendida$,'as espgcifica96es constantes da
observados os esclarecimentos conitantes$dste termo de referenda.

'/,z./
+

/
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5 - PAGAMENTO
Entregue e Acelto o material cotado, a licitante vencedora apresentara, a Prefeitura
Municipal de Conceigao da Barra, nota fiscal para liquidaQao e o pagamento da despesa
sera feith, mediante ordem bancaria creditada em conta corrente no puzo de at6 30 (trinta)
dias, contados do recebimento definitivo dos produtos

6 - 0UTRAS PRESCR}QOES
A16m das especifica96es acima, deverio ser observadas as prescrig6es a seguir, todas
condicionadas da aceitagao da proposta e do receblmento do produto licitado

6.1 - Ndo servo aceitos produtos em desacordo com as especifica96es constantes do
presente Termo de Referenda
6.2 - Os produtos/g6neros de alimentagao deverdo estar em boas condig6es (fresco-feitos
no dia e de acordo com as normas de boas praticas de fabricagao e procedimentos
operacionais padronizados estabelecidos na resolugao RDC n ' 275 de 21 de outubro de
2002 a ANVISA) para serem consumidos, faso nio estejam de acordo, a empresa
vencedora deverg substitui-lo imediatamente, a pedido da Secretaria
6.3 - NAO SEKA NECESSARIO QUE A EMPRESA TENHA NO SEU QUADRO
FUNCIONAL UM PROFISS10NAL DE NUTKiQAO
6.4 0 puzo de validade da proposta sera de 90 (noventa) dias a contar da data de
abertura das propostas de pregos
6.5 - Nos pregos cotados deverio estar incluidos todos os custos, inclusive transporte:
embalagens, seguros, frete, impostos e quaisquer outros que incidam direta ou
ndiretamente na aquisigao e entrega dos produtos/g6neros de alimentagao cotados, bem
coma custom com estocagem at6 a entrega total do objeto. carga e descarga, testes, leis
sociais e tributos
6.6 - A Secretaria Municipal de Esporte e lazer nio se obriga a pagar a totalidade, mas
somente o quantitativo entregue e aceito pda Secretarla atrav6s de boletins de medigao

6.7 - A empresa contratada devera atender a solicitagao feita pda secretaria municipal de
Esporte e Lazer, conforme o caso, sendo que no cano de pedido das refeig6es num puzo
Mdximo de 24 (vinte e quatro) horan e para os pedidos de lanche 08 (tito) horas
6.8 - A empresa participante dever6 ter fabricaQao pr6pria de pies. enderego fixo.
estabelecimento em plano funcionamento, licenga da Vigllancia sanitaria. alvaro de
funcionamento (as c6pias destes documentos deverio ser entregues no ato do certame
conforme orientagao da CPL) e o estabelecimento sera vistoriado pda secretaria de
esporte logo deja declarado vencedor do certame

menialr

TERMO DE REFERENCIA Secretaria de Infraestrutura

I - OBJ ETO:
Fornecimento de refeig6es preparadas para os funciondrios delta Secretaria que excutam
servigos externos nos Distritos de Bravo do Rio, ltaOnas e na pr6pria Sede

2 - JUSTIFICATIVA:
Fornecimento de refeig6es preparadas para os funciondrios delta Secretaria que excutam
serviQos externos nos Distritos de Bragg do Rio, ltaOnas e na pr6pria Sede, em locais
distantes, que necessitam de almoQO para que nio precisem retornar ds suas resid6ncias,
vlsando a melhor agilidade nos servigos as,991pahidqgo$;-/
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3 - FUNDAMENTOS LEGAIS:
Contratagao de empresa via "Registry de Prego" reger-se-a peso disposto na Lei n.o
l0.520/2002 e alteragao posterior, na Lei n ' 8.666, de 21 de junho de 1993 e altera96es
posteriores e Lei Complementar 123 de 14/12/2006 e alteragao posterior, pdas dispostg6es
contidas neste Edital e demais legislag6es

4 - SEnvlQOS A EXECUTAR:
Conforme Anexo I.
5 CONDICOES:

a) Duragao do Contrato: 12 (doze) meses. contando da assinatura da Ordem de
Fornecimento, podendo ser prorrogado. por iguais e sucessivos periodos. conforme
prev6 o Artigo 57, inciso llda Lei8.8666/93 e suas alterag6es

b) Condig6es de pagamento: medigao menial

Quantidade estimada e Local:
Bravo do Rio = 1 .000 refeig6es/ano
Sede = 1 -000 refeig6es/ano

6 OBSERVAQOES:
a) A empresa deveri manter a higiene, a conservagao e a boa apar6ncia dos alimentos

fornecidos
As quantldades de refeig6es digrias. serif solicitadas at6 is 1 0:00h
As refeiQ6es deverio ser entregue at6 1 1 :00h do dia solicitado
A contratada dever6 efetuar a entrega das refeig6es nos locais Indicado pda
Secretaria de Infraestrutura, que sera feita diariamente

e) A fiscalizaQao sera feith pele servidor INDICADO PELA SECRETARIA no ato da
homologagao, o qual deverg atestar os documentos da despesa, quando
comprovada a fiel e correta execuQao do fornecimento para fins de pagamento

f) Podergo partlcipar deste Registry de Prego interessados cujo ramo de atlvldade deja
compativel com o objeto desta licitagao,

TERMS DE REFERENCIA Secretaria de SaOde

I - OBJETO
A presente licitagao tem por objeto o Registry de preQos, pelo puzo de 12 (doze) meses,
para eventual aquisigao, sob demanda. de g6neros alimenticios, conforme descriQ6es e
demais condig6es estabelecidas no Termo de Refer6ncia

2 - JUSTIFICATIVA
A aquisigao dos alimentos elencados atenderd ds necessidades da SEMUS e visa atender
a demanda delta organizagao por um periodo de 12 (doze) meses

3 - CSPECtFICAQ6ES DOS MATERIALS
Conforme Anexo I.

4 - LOCALS DE ENTREGA DOS MATERIALS
Hospital Municipal de conceigao da Barra
4.1. Os pies deverdo ser entregues no Hospital todos os dias no hordrio 07h00min e as
15h00min impreterivelmente. ..,,
4.2 A Secretaria ird informar as quantidades que deve[8i;:$i6f@®s em dada local
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4.3 A entrega dever6 ser realizada em embalagem pr6prla para alimentos (pies) lacrada
4.4 0s pies deverio ser entregues com a data de fabricagao do mesmo dia. nio sera
aceito pies com apar6ncia de "dormido", sem maciez, cheiro ndo caracteristico do produto
e apar6ncia inferior.

5 - PRAZOS DE ENTREGA
Di6ria

6 - ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DOS MATERIALS
6.1 0 responsavel pelo recebimento dente material seri a funcion6ria: Daniela Leite
Os materials servo recebidos
a). Provisoriamente, a parter da entrega, para efeito de verificagao da conformidade com as
especificag6es constantes do Edital da proposta e nota fiscal
b). Definitivamente. ap6s a verificagao da conformidade com as especifica96es constantes
do Edital e da proposta, e sua consequente aceitaQao. que se dare at6 05 (cinco) dias do
recebimento provis6rio
6.2. Na hip6tese de a verificagao a que se refere o subitem anterior nio ser procedida
dentro do puzo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do puzo
6.3. A Administragao rejeitara, no todd ou em parte. a entrega dos materiais em desacordo
com as especifica96es t6cnicas exigidas

7 - ESTIMATIVA DO VALOR
O valor seri apurado peso setor de compras

8 - RECURSO E FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento sera realizado conforme entrega e solicitagao da Secretaria em 30 dias ap6s
a confer6ncia dos itens
O recurso para pagamento sera
Bloco da Media e Alta Complexidade
Bloco da Atengao Bdsica
RECURSO PRoPRiO SAODE

9 - DISPOSIQ6ES GERAIS/INFORMAQ6ES COMPLEMENTARES.
9.1 A empresa vencedora deverd realizar a entrega de forma parcelada e em conformidade
com a solicitaQao de entrega. nos locais determinados pda Prefeitura
9.2 todos os produtos entregues servo rigorosamente fiscalizados quanto a puzo de
validade, embalagem, marca, apresentagao, sendo que produtos vencidos ou estragados
serif imediatamente devalvidos a empresa. Se houver verificagao de mg-f6 da empresa
em produtos fora das especificag6es seri penalizada com as sanQ6es previstas no edital
9.3 A licitante contratada nio podera alterar a quantidade, o tips, marca e valor do prego
unitdrio dos produtos ou fazer entrega parcial das quantidades constantes do documento
de solicitaQao, sob pena de aplicagao das san96es previstas no terms de cantrato
9.4. Os produtos a serem cotados deverio ser de I ' qualidade, haja vista a experi6ncia de
aquisig6es anteriores, onde foi observado itens apresentando qualidade insatisfat6ria para
atender as necessidades da Administragao
9.5 A empresa Vencedora Sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizagao por parte do
Contratante para acompanhamento da execuQag,..da Ata de Registry de PreQos. A
exist6ncia da fiscalizagao de mega"'algym®nul ou atenua a responsabllidade do
Fornecedor Registrado pda e#gQ€f<lg.{Dd=t€jqaalquer servigo
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9.6. Os pagamentos servo efetuados em at6 30 (trinta) dias ap6s a entrega dos produtos
conforme solicltados, mediante apresentagao das Notas Fiscais
9.7 S6 serif aceitas as entregas com a apresentagao da respectiva nota fiscal juntamente
com a solicitaQao da Secretaria de SaOde no periods da manha. lsto 6, at6 as 12 horan
impreterivelmente
9.8 A Empresa vencedora deverd Comunicar a Administragao, no puzo miximo de 24
(vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilltem o
cumprimento do puzo previsto. com a devida Comprovagaol
9.9 manter, durante toda a execugao do contrato. em compatibilidade com as obriga96es
assumidas, today as condig6es de habilitagao e qualifi(;grab exigidas na licitagao

{
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