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Edital de 
Pregão Presencial 

Nº. 014/2018 
 
OBJETO: Aquisição de hortifrutigranjeiros e Carnes para as Secretarias 

Municipais de Areia de Baraúnas no exercício de 2018. 

 

TIPO: Menor preço item. 

 

Entrega dos Envelopes: dia 10 de Abril até às 14h00min 

 

Abertura: dia 10 de Abril até às 14h00min 
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 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2018 
 
OBJETO: Aquisição de hortifrutigranjeiros e Carnes para as Secretarias 
Municipais de Areia de Baraúnas no exercício de 2018. 
  
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por item. 
 
REGIME DE EXECUÇÃO: INDIRETA COM ENTREGA PARCELADA. 
 
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAÚNAS, através do 
Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, torna público, para conhecimento de 
interessados que se acha aberta licitação, na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL do tipo Menor Preço por item a qual realizar-se-á no dia 10 de 
Abril DE 2018, às 14h00min na Rua Valdeci Sales, nº 579, Centro, na sede da 
prefeitura municipal, objetivando a Aquisição de hortifrutigranjeiros e Carnes 
para as Secretarias Municipais de Areia de Baraúnas no exercício de 2018, 
conforme Anexo I, parte integrante do presente Edital, a qual será processada 
e julgada em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520/02, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8666, de 
23 de julho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie. 
 
JUSTIFICATIVAS: A aquisição de produtos selecionados justifica-se pela 
necessidade contínua de produção de merenda escolar e refeições, para 
programas sociais, para as secretarias desta prefeitura durante os períodos 
letivos. A manutenção da excelência em qualidade da merenda escolar e 
refeição é prioridade da Administração. 
 
Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO e os envelopes nº. 01 
"PROPOSTA" e nº_02 "DOCUMENTAÇÃO" serão recebidos pela Comissão 
Municipal de Licitações na Sede da Prefeitura Municipal localizada na Rua  
Valdeci Sales, nº 579, B.: Centro, CEP: 58.700-00, até o dia 10 de Abril DE 
2018, às 14h00min 
  
A sessão pública dirigida pelo Pregoeiro, se dará no dia 10 de Abril do 
corrente ano, na Sede da Prefeitura Municipal, às 14h00min, nos termos das 
legislações supracitadas, deste edital e anexos. As empresas interessadas em 
participar do certame licitatório deverão observar rigorosamente o horário 
fixado para o protocolo dos envelopes, pois eventuais atrasos, ainda que 
mínimos, não serão tolerados. 
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I - DO OBJETO 
 
1.1. Contratação de empresa para de Aquisição de hortifrutigranjeiros e Carnes 
para as Secretarias Municipais de Areia de Baraúnas no exercício de 2018, 
com entrega parcelada, conforme endereço das unidades - Anexo II, e demais 
informações integrantes deste Edital. 
 
1.2. A Aquisição de hortifrutigranjeiros, Carnes e Pão, será solicitada 
parceladamente todos os dias pelas diversas repartições citadas, através da 
expedição de Requisições, conforme condições de entrega estabelecidas no 
Anexo II, parte integrante do presente edital. 
 
II – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA E DO REAJUSTE. 
 
2.1 A vigência do contrato até o dia 31 de dezembro de 2018, contados da data 
de sua assinatura, podendo ser modificado, consoante disposições da Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações.  
 
2.2. Dotações orçamentárias que irão suportar a presente contratação: . 02.040 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 12 361 1002 2012 Manutenção 
da Secretaria de Educação, 02.090 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL, 08 244 1014 2042 Manutenção do CRAS, 08 122 1014 2043 
Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social, 08 244 1015 2045 
Assistência Diversas a Pessoas Carentes, 08 306 1015 2046 Distribuição 
de Cestas Básicas a Pessoas Carentes, 08 243 1008 2047 Manutenção do 
Conselho Tutelar, 08 243 1014 2048 Manutenção dos programas do FNAS, 
08 244 1014 2049 Manutenção do Fundo Municipal de Assistencial Social - 
3390.30 99 Material de Consumo e o orçamento vigente e para o exercício 
seguinte a respectiva dotação orçamentária, suplementadas se necessário. 
 
2.3. Desde que oficialmente requerido, após decorridos o período de 08 (oito) 
meses de fornecimento, poderá ser concedido reajuste dos preços contratados, 
com base no índice IPCA/IBGE, tomando-se por base o mês da proposta. 
 
2.3.1. Os pedidos de reequilíbrio econômico financeiro somente serão aceitos e 
analisados se devidamente justificados e acompanhados de planilhas 
demonstrativas e documentos auxiliares que comprovem a majoração anormal 
e imprevisível dos custos. 
 
III – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
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3.1. Poderão participar deste Pregão, na condição de proponente, Pessoas 
Físicas, Empresas Individuais, Sociedades Comerciais e Civis, regularmente 
estabelecidas neste País, que pertençam ao ramo de atividade do objeto 
licitado, que sejam nacionais e que atenderem a todas as exigências, inclusive 
quanto à documentação, constantes neste Edital e seus anexos. 
 
3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de:  
 
a) Empresas que não atenderem às condições deste Edital; 
 
b) Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, 
liquidação ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar no 
âmbito da União, Estados e Municípios e nas respectivas entidades da 
administração indireta, ou tenham sido suspensas de participar de licitação e 
impedidas de contratar com a Administração Pública; 
 
c) Empresas reunidas em Consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si; 
 
d) Pessoas Jurídicas das quais participem, seja a que título for, dirigentes ou 
Servidores da Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas – PB. 
 
IV – DO CADERNO DE LICITAÇÕES 
4.1 - O Caderno de Licitação e seus Anexos estará disponibilizado na 
Prefeitura do Município de AREIA DE BARAÚNAS, junto a Comissão Municipal 
de Licitações, situada na Rua Valdeci Sales, nº 579, B.: Centro, CEP: 58.700-
00, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h30 às 12h00, bem como 
através do site http://areiadebaraunas.pb.gov.br.  
 
V - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES. 
5.1. Eventuais impugnações ao edital deverão ser dirigidas a Pregoeira e 
encaminhadas por escrito a Comissão Permanente de Licitações, na Rua 
Valdeci Sales, nº 579, B.: Centro, CEP: 58.700-00 – AREIA DE 
BARAÚNAS/PB, com a identificação completa da empresa autora da 
impugnação, assinatura de seu representante legal e cópia simples do 
documento que comprove esta condição, observado o prazo previsto nos 
parágrafos 1º e 2º, do artigo 41 da Lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores alterações. 
 
5.2 -Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de Pregão perante a 
PREFEITURA a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 

http://areiadebaraunas.pb.gov.br/
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abertura dos envelopes de habilitação, nos termos do artigo 41, § 2º da Lei 
Federal 8.666/93. 
 
5.3. Informações relativas à presente licitação poderão ser obtidas conforme 
segue, de acordo com seu teor. 
 
5.3.1. QUESTÕES TÉCNICAS ou JURÍDICAS - deverão ser formuladas por 
escrito e dirigidas ao Pregoeiro e encaminhadas a CPL, na Rua Valdeci Sales, 
nº 579, B.: Centro, CEP: 58.700-00 – AREIA DE BARAÚNAS/PB, até 02 dias 
úteis antes do prazo marcado para abertura do certame. 
5.3.2. OUTROS ESCLARECIMENTOS - poderão ser obtidas junto a CPL, pelo 
telefone (83) 3465-1010, das 08:30 às 12:00 horas.  
5.3.3. Somente serão dirimidas por telefone as dúvidas de ordem estritamente 
informal. 
5.4. Caberá a Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, bem como responder às questões formuladas pelos licitantes. 
 
VI – DO CREDENCIAMENTO: 
6.1. A licitante deverá se apresentar para Credenciamento junto o Pregoeiro 
através de um representante devidamente munido dos documentos que o 
credenciam a participar deste procedimento licitatório, inclusive com poderes 
para formulação de ofertas e lances verbais, pelo menos 1(uma) hora antes da 
entrega dos envelopes de proposta de preços e habilitação.  
 
6.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único 
admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para 
todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada. 
 
6.3. Para o Credenciamento deverão ser apresentados os seguintes 
documentos: 
 
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 de tal investidura; (cópias autenticadas ou 
apresentar os originais para conferência) 
  
b) Tratando-se de procurador, A PROCURAÇÃO por instrumento público 
ou particular, com reconhecimento de firma do outorgante, NA QUAL 
CONSTEM PODERES ESPECÍFICOS PARA FORMULAR LANCES VERBAIS, 
negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos 
os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente 
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documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do 
mandante para a outorga; (copias autenticadas ou apresentar os originais para 
conferência) 
 
c) A Pessoa Física, o representante legal e o procurador deverão 
identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto e 
apresentar Carta de Credenciamento conforme anexo III. 
 
d) Em se tratando de Pessoa Física, documentos de CPF e Identidade, 
juntamente com comprovante de residência.  
 
6.4. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar 
acompanhada do documento comprobatório dos poderes do outorgante (ato 
constitutivo/deliberativo da pessoa jurídica) que deverá ser apresentado no 
momento do Credenciamento. 
 
6.5. Estes documentos (originais ou cópias) deverão ser apresentados antes do 
início da sessão do Pregão. No caso de cópias, as mesmas deverão ser 
autenticadas por tabelião ou pelo Pregoeiro ou por membro da sua Equipe de 
Apoio. 
 
6.6. A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de quaisquer dos 
documentos de Credenciamento impedirá a participação da licitante no 
presente certame. 
 
6.7. O representante poderá ser substituído a qualquer momento por outro 
devidamente credenciado. 
 
6.8. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais 
de uma empresa licitante. 
 
6.9. Ficará impedido de formular lances verbais, o credenciado cuja procuração 
não contenha autorização para este fim. 
 
VII – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DA DECLARAÇÃO DE 
PLENO 
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 
 
A Declaração de Pleno Atendimento aos requisitos de habilitação deverá ser 
feita de acordo com o Anexo IV deste Edital, e deverá ser entregue juntamente 
com os documentos de credenciamento do representante da licitante, no início 
da sessão de abertura. A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão 
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ser apresentados separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e 
indevassáveis, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2018 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ 

 
ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2018 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ 

 
 
7.1. ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
 
7.1.1. A Proposta obrigatoriamente, deverá ser apresentada com identificação 
clara da empresa proponente, conforme modelo constante do Anexo III deste 
instrumento, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, rubricada em todas as suas 
folhas e assinada pelo representante legal da empresa, com indicação do 
cargo por este ocupado. No caso do signatário da proposta ser um procurador 
da firma licitante, deverá trazer em anexo a Proposta, o respectivo instrumento 
de procuração, na forma da Lei. 
 
7.1.2. A proponente deverá ofertar seu preço unitário e total de cada item a 
que se interessar, bem como o preço global da proposta, expressos em reais, 
obrigatoriamente com 02 (duas) casas após a vírgula, conforme modelo de 
proposta, anexo III deste Edital. 
 
7.1.3. Os preços unitários, ofertados pela licitante, de acordo com a proposta 
de preço, se constituirão, a qualquer título, na única e completa remuneração 
pelo fornecimento, transporte, assim como todos os custos básicos diretos, 
vigente a época da abertura do certame. 
 
7.1.4. Caso a documentação técnica do produto não corresponda fielmente aos 
dados exigidos no edital a empresa será desclassificada. 
 
7.1.5. Só serão aceitas propostas para produtos de origem nacional, sob pena 
de desclassificação. 
 
7.2 - ENVELOPE Nº. 02 – DOCUMENTAÇÃO 
7.2.1. Deverá conter a documentação exigida neste Edital, preferencialmente 
com folha de índice, devendo ser apresentada na ordem seqüencial do edital, 
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devidamente identificados com todas as folhas numeradas seqüencialmente e 
anexadas em trilhos (Romeu e Julieta). 
 
7.2.2. Os documentos deverão ser apresentados no original, ou por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão 
de imprensa oficial, salvo quando especificado no próprio documento que sua 
validade depende da apresentação no original. 
 
7.2.3. Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar subscritos 
por seu representante legal ou procurador, com identificação clara do 
subscritor. 
 
7.2.4. Todas as certidões e documentos exigidos neste Edital devem estar com 
seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não constar de Lei específica ou 
do próprio documento, será considerado o prazo de validade de 60 (sessenta) 
dias, contados a partir da data de sua expedição. 
 
7.3. RELATIVA HABILITAÇÃO EM SE TRATANDO DE PESSOA FÍSICA 
 
Documento de identidade e CPF do licitante interessados em participar desta 
licitação; 
 
Comprovante de residência. 
 
7.3.1. RELATIVA HABILITAÇÃO EM SE TRATANDO DE PESSOA JURÍDICA 
 
Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores e último 
aditivo contratual; 
 
Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da 
diretoria em exercício; 
 
Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no pais, quando a atividade assim o exigir; 
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Documento de Identidade e CPF dos sócios das empresas licitantes 
interessadas em participar desta Licitação  
 
7.4. RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL EM SE TRATANDO DE 
PESSOA FÍSICA: 
 
Prova de Situação Cadastral de Pessoa Física (CPF), emitido pela Secretaria 
da Receita Federal; 
 
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Procuradoria Geral da 
União através da Certidão Conjunta de quitação de tributos e contribuições 
Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 
 
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (relativo ao ICMS), 
relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei; 
 
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (relativo ao ISSQN), 
relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei; 
 
Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas CNDT - (Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas). 
 
Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física, emitido pelo CREA-PB. 
 
7.4.1. RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL EM SE TRATANDO DE 
PESSOA JURÍDICA: 
 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) emitido 
pela Secretaria da Receita Federal; 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Previdência Social e 
Procuradoria Geral da União, através da Certidão Conjunta de Débitos 
Relativos a Créditos Tributários Federais e a Divida Ativa da União, expedida 
pela Secretaria da Receita Federal; assegurada a regra para as microempresas 
e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 43 da Lei Complementar Nº 
123, de 14 de dezembro de 2006; 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (relativa ao ICMS), 
relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei; 
 
     d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (relativa ao 
ISSQN), relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente na 
forma da lei;  
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e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS: Certidão de Regularidade de Situação - CRF, emitida pela Caixa 
Econômica Federal;  
 
f) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal (ALVARÁ), 
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto da licitação; 
 
Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas CNDT - (Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas); 
Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica, emitido pelo CREA-PB. 
 
7.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA EM SE TRATANDO DE 
PESSOA JURÍDICA: 
 
Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias 
da data de recebimento da documentação para cadastramento; 
 
 
7.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
a) Prova de atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de 
direito publico, ou privado, que comprovem a sua aptidão para a prestação de 
serviços pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação. 
 
Observações: 
 
1) O objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com 
o objeto licitado. 
 
2) Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da 
própria certidão, ressalva que autorize a sua aceitação. 
 
3) Todos os documentos apresentados para comprovar a habilitação da 
licitante deverão apresentar identidade de CNPJ, vez não será admitida à 
apresentação de documentos de estabelecimentos diversos. 
 
4) A aceitação dos documentos obtidos via "internet" ficará condicionada à 
confirmação de sua validade, também por esse meio, pela Comissão 
Permanente de Licitações - CPL. 
 



 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS 

C.N.P.J. Sob nº 01.612.685/0001-90 
R/ Valdeci Sales, nº 579 – Centro 

 Areia de Baraúnas - PB 
 

5) Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a 
Administração Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio 
documento, será considerado o lapso de 30 (trinta) dias entre a data de sua 
expedição e a da abertura do certame. 
 
6) Os documentos poderão ser apresentados em via original, por qualquer 
processo de cópia reprográfica autenticada por tabelião de notas ou por oficiais 
do Registro Civil das pessoas naturais, competentes, ou em publicação de 
órgão da imprensa na forma da lei, ou cópia simples acompanhada da original 
para autenticação na própria sessão. 
 
7) Os documentos exigidos para habilitação, consoante o estabelecido neste 
item do edital, não poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por 
protocolos que apenas comprovem o seu requerimento. 
 
8) Admitir-se-á o saneamento de falhas desde que, a critério do Pregoeiro, os 
elementos faltantes ou que contenham falhas possam ser apresentados ou 
sanados na própria sessão. 
 
7.7. OUTRAS DECLARAÇÕES 
 
7.7.1. Declaração subscrita pelo representante legal da licitante, elaborada em 
papel timbrado, atestando que: 
 
a) O cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal dar-se 
- á por meio de declaração, sob as penas da Lei, emitida pelo proponente. 
 
b) Inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a administração 
Pública Federal, Estadual ou Municipal; 
 
c) Declaração de que atende aos requisitos de Habilitação estabelecidos no art. 
4º, VII, da Lei nº. 10.520. 
 
VIII. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
8.1. Irão para a fase de lances as propostas de tiverem suas propostas 
aprovadas, na totalidade de cada item. 
 
8.2. Poderão fazer lances verbais e sucessivos os autores, desde que 
presentes. 
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8.2.1. Quando não houver, no mínimo, 03 (três) propostas nas condições 
definidas no subitem anterior, poderão fazer lances nesta fase competitiva, as 
melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 03 (três), da proposta de 
valor mais baixo e das propostas com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela. 
 
8.3. Às que atenderem aos termos dos subitens 8.1 e 8.1.2 será facultada a 
apresentação verbal de lances sucessivos, de valores distintos e decrescentes, 
encerrando-se essa fase quando não houver mais lances. 
 
8.3.1. Não poderá haver desistência dos lances apresentados, sob pena de 
aplicação das penalidades previstas no subitem 16.1.2 deste edital. 
 
8.4. Será declarada vencedora a proposta de menor preço em cada item 
cotado, por decisão motivada, e após o exame de sua aceitabilidade quanto à 
especificação do objeto e valor. 
 
8.5. A classificação e o julgamento das propostas, processar-se-á pelo 
critério de menor preço em cada item ofertado, desde que tiverem suas 
amostras aprovadas em sua totalidade e estejam compatíveis com o valor 
praticado no mercado, respeitadas as disposições contidas no artigo 44 da Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações. 
 
8.6. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem irregularidades, 
incongruências de cálculo, vícios ou defeitos que impossibilitem seu 
entendimento ou julgamento, as que não atenderem às especificações deste 
Edital; e as que forem consideradas de valor total excessivo ou manifestamente 
inexeqüíveis nos termos do artigo 48, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93. 
 
8.7. Verificada a absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, a Pregoeira 
dará oportunidade a ambos de procederem a lances verbais para redução de 
seus preços visando o desempate. 
 
8.8. Na redistribuição do valor global negociado na fase final de lances (para 
cada item), necessariamente o percentual correspondente ao desconto (valor 
deduzido) será distribuído, na mesma proporção para cada item. 
 
IX – DA HABILITAÇÃO 
9.1. Após o encerramento da fase de lances verbais, com a classificação das 
propostas na forma prescrita neste edital, proceder-se-á à abertura do 
envelope 02, para análise dos documentos de habilitação da primeira 
proponente classificada no certame. 
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9.2. Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos 
relacionados nos neste Edital. 
 
X – DA ADJUDICAÇÃO 
10.1. Verificado o atendimento das condições de habilitação da proponente que 
ofertou menor preço por Item, esta será declarada vencedora no certame, 
sendo-lhe adjudicado o respectivo objeto. 
 
10.1.1. Se a primeira proponente classificada não atender às exigências de 
habilitação, será examinada a documentação das subseqüentes proponentes 
classificadas, na ordem de classificação, até o encontro de uma proposta que 
atenda a todas as exigências do edital, sendo a respectiva proponente 
declarada vencedora e a ela adjudicado os objetos da licitação. 
 
XI - DOS RECURSOS 
 
014/2018.1. Adjudicado os objetos às vencedoras, as demais proponentes 
presentes poderão manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer 
de quaisquer ato praticado durante a sessão do pregão, sendo concedido a(s) 
recorrente(s), o prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da sessão para 
apresentação das razões, ficando as demais proponentes intimadas para 
apresentar contra-razões em igual prazo, contado, todavia, do término do prazo 
da recorrente. 
 
014/2018.1.1. É assegurada vista dos autos a todos os presentes durante a 
própria sessão para fins de apresentação de razões ou contra-razões de 
recurso. 
 
014/2018.1.2. A petição de recurso poderá ser feita na própria sessão, em 
formulário próprio. 
 
014/2018.1.3. A falta de manifestação, nos termos do subitem 12.1, importará 
na decadência do direito de recurso. 
 
XII. DA HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao 
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria 
autoridade competente. 
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12.1.1. A autoridade competente poderá encaminhar o processo ao setor que 
solicitou a aquisição com vistas à verificação da aceitabilidade dos serviços 
cotados, antes da homologação do certame. 
 
XIII – DA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
13.1. O contrato, Anexo V do presente instrumento, deverá ser assinado por 
representante legal, diretor ou sócio da empresa, com apresentação, conforme 
o caso e respectivamente, de procuração ou contrato social, acompanhados de 
cédula de identidade. 
 
13.2. O prazo para assinatura será de 05 (cinco) dias úteis contados do 
recebimento da convocação, podendo ser prorrogado uma vez, desde que 
solicitado por escrito antes do término do prazo previsto, e com exposição de 
motivo justo que poderá ou não ser aceito pela Administração. 
 
13.3. Na hipótese do não atendimento à convocação a que se refere o subitem 
anterior ou havendo recusa em fazê-lo, fica facultado à Administração aplicar 
as penalidades cabíveis. 
 
13.4. O edital, seus anexos, bem como as propostas das licitantes vencedoras 
farão parte integrante do contrato. 
 
XIV. – DO PRAZO E CONDIÇÃO DE ENTREGA 
 
14.1 – O prazo de entrega do objeto do presente contrato será de até 02 (dois) 
dias após o pedido através das secretarias competentes: secretária de 
Educação e Cultura, Saúde, e Ação e Assistência Social, levando-se em 
consideração as características e condições de cada produto e em 
conformidade a programação anexa, mediante requisição formalizada pela 
Contratante. 
14.2 – As entregas do objeto da presente licitação deverão ser efetuadas no 
Almoxarifado da Secretaria de Educação, situada na Rua Valdeci Sales, nº 
579, B.: Centro, Secretaria de Ação e Assistência Social, Secretária de Saúde, 
situada na Rua Valdeci Sales, nº 579, B.: Centro, todos em AREIA DE 
BARAÚNAS/PB. 
14.3 – A Contratante, a cada pedido de fornecimento, especificará formalmente 
a quantidade necessária do objeto contratado. Qualquer alteração dos produtos 
e local de entrega deverá ser comunicada pela Contratante, com antecedência. 
14.4 – Qualquer atraso no cumprimento do prazo estabelecido no presente 
contrato, somente será justificado, e não será considerado como 
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inadimplemento contratual, se provocado por atos e fatos imprevisíveis não 
imputáveis à Contratada e devidamente aceitos pela Contratante.  
14.5 - A Contratante reserva-se o direito de paralisar ou suspender, a qualquer 
tempo, a execução dos serviços contratados mediante pagamento único e 
exclusivo daqueles já executados. 
 
XV. DOS PAGAMENTOS 
 
15.1. O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias contados da data do ateste 
de recebimento do produto, pela secretaria de Finanças do município de AREIA 
DE BARAÚNAS, no verso da Nota Fiscal/Fatura, emitida pela Contratada. 
 
XVI. PENALIDADES 
16.1. São aplicáveis as sanções previstas no Contrato – Anexo V, e no 
Capítulo IV, da Lei Federal 8.666/93, suas alterações e demais normas 
aplicáveis, bem como as seguintes: 
 
16.1.1. Multa de 20% sobre o valor total previsto para o contrato, pela recusa 
da assinatura do contrato ou pela falta da apresentação de documentação 
necessária para tal. 
 
16.1.2. Sem prejuízo da aplicação de outras penalidades cabíveis, a licitante 
que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida na licitação, 
ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta ou 
lance, faltar ou fraudar na execução das obrigações assumidas para execução 
do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, será aplicada a penalidade de impedimento de licitar e contratar 
com a Prefeitura de AREIA DE BARAÚNAS pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 
 
XVII. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
17.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada à igualdade de oportunidade entre as 
licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a 
segurança da contratação. 
 
17.2. A apresentação dos envelopes implica na aceitação tácita e irrestrita pelo 
licitante de todas as condições estabelecidas no presente edital e em seus 
anexos, salvo impugnações apresentadas na forma da Lei. 
 
17.3. O resultado do presente certame será divulgado na Imprensa Oficial do 
município. 
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17.4. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, 
serão publicados na Imprensa Oficial do município. 
 
17.5. Não serão aceitos envelopes, proposta e habilitação, enviados por via 
postal. 
 
17.6. É facultado ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da 
licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar no ato da abertura da sessão pública. 
 
17.7. Fica assegurado ao Município o direito de, no interesse da administração, 
revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, ou anulá-
la por ilegalidade dando ciência aos participantes, na forma da legislação 
vigente. 
 
17.10. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo 
horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 
do Pregoeiro em contrário. 
 
17.014/2018. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus 
anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-
se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em 
contrário. 
 
17.12. Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, 
ficarão à disposição para retirada na Comissão Municipal de Licitações, na Rua 
Valdeci Sales, nº 579, Centro, AREIA DE BARAÚNAS, mediante requisição por 
escrito, pelo prazo de cinco dias, findo o qual serão destruídos. 
 
17.13. Os casos omissos do presente Pregão serão resolvidos, conforme o 
caso, pela Autoridade Competente, pelo Pregoeiro ou Autoridade Superior. 
 
XVIII – DOS ANEXOS: 
ANEXO I - Especificações. 
ANEXO II – Endereço dos almoxarifados para entrega dos produtos 
ANEXO III – Proposta 
ANEXO IV –Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação 
ANEXO V -  Termo de Credenciamento e Declarações 
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ANEXO VI - Minuta de Contrato. 
 
Prefeitura do Município de AREIA DE BARAÚNAS/PB, 26 de Março de 2018. 
 
 

EDSON NOGUEIRA DE ANDRADE 
- Pregoeiro – 

 
 
 
 
 

Nahara de Medeiros Cabral – ME - “ASCOLINC” 
Assessoria Técnica em Licitações 

JADSON GABLO DA SILVA 
Responsável Técnico 
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ANEXO I 
 

ITEM DESCRIÇÃO DOS 
PRODUTOS 
HORTIFRUTI 

QUANTIDAD
E GLOBAL 

PREÇO 
UNITARIO 

PREÇO 
GLOBAL 

01 Mamão 1.000 KG   

02 Abacaxi 2.000 KG   

03 Goiaba 1.000 KG   

04 Abacate 800 KG   

05 Manga 800 KG   

06 Melão 800 KG   

07 Banana 2.000 KG   

08 Laranja 1.500 KG   

09 Melancia 2.000 KG   

10 Maracujá 1.100 KG   

014/20
18 

Limão 200 KG   

12 Inhame 800 KG   

13 Batata Doce 800 KG   

14 Macaxeira 800 KG   

15 Batatinha 1.200 KG   

16 Tomate  1.200 KG   

17 Cenoura 1.200 KG   

18 Cebola 1.000 KG   

19 Alho 300 KG   

20 Coentro 250 KG   

21 Pimentão 250 KG   

22 Chuchu 400 KG   

ITEM DESCRIÇÃO DOS 
PRODUTOS CARNES 

QUANTIDAD
E GLOBAL 

PREÇO 
UNITARIO 

PREÇO 
GLOBAL 

01 Carne Moída 500 KG   

02 Carne de 1º. 300 KG   

03 Frango 800 KG   

04 Fígado 450 KG   

05 Ovo de Galinha 15.000 UND.   

06 Linguiça Toscana 
Suína  

200 KG   

07 Linguiça Toscana de 
Frango 

200 KG   
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OBS: Os prazos de entrega do objeto da presente licitação deverão ser 
efetuadas no prazo máximo de 48(quarenta e oito) horas, conforme endereços 
no Anexo II.  
 
OBS: FRUTAS E VERDURAS DEVERÃO SER FRESCAS DO DIA 
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ANEXO II 
 
 

 As entregas do objeto da presente licitação deverão ser efetuadas no 

Almoxarifado da Secretaria de Educação. 

 Secretaria de Ação e Assistência Social, Rua Valdeci Sales. 

 Secretaria de Saúde, Rua Valdeci Sales. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS 

C.N.P.J. Sob nº 01.612.685/0001-90 
R/ Valdeci Sales, nº 579 – Centro 

 Areia de Baraúnas - PB 
 

 
 
ANEXO III 
 
 
MODELO DE PROPOSTA 
 
 
 
Pregão Presencial nº. 014/2018 

Objeto: Aquisição de hortifrutigranjeiros e Carnes para as Secretarias 

Municipais de Areia de Baraúnas no exercício de 2018. 

Tipo: Menor Preço por item 

Condições de Entrega: parcelada conforme requisições semanais. 

NOME DA 

EMPRESA:______________________________________________________ 

CNPJ:________________ _____________________________________ 

ENDEREÇO:_________________________________________,Nº.________ 

BAIRRO:______________________________________________________ 

CEP:_______-____-MUNICÍPIO:_____-EST.: -FONE:_______-FAX:__ _____ 

ITEM DESCRIÇÃO DOS 
PRODUTOS 
HORTIFRUTI 

QUANTIDAD
E GLOBAL 

PREÇO 
UNITARIO 

PREÇO 
GLOBAL 

01 Mamão 1.000 KG   

02 Abacaxi 2.000 KG   

03 Goiaba 1.000 KG   

04 Abacate 800 KG   

05 Manga 800 KG   

06 Melão 800 KG   

07 Banana 2.000 KG   

08 Laranja 1.500 KG   

09 Melancia 2.000 KG   

10 Maracujá 1.100 KG   

014/20
18 

Limão 200 KG   

12 Inhame 800 KG   
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13 Batata Doce 800 KG   

14 Macaxeira 800 KG   

15 Batatinha 1.200 KG   

16 Tomate  1.200 KG   

17 Cenoura 1.200 KG   

18 Cebola 1.000 KG   

19 Alho 300 KG   

20 Coentro 250 KG   

21 Pimentão 250 KG   

22 Chuchu 400 KG   

ITEM DESCRIÇÃO DOS 
PRODUTOS CARNES 

QUANTIDAD
E GLOBAL 

PREÇO 
UNITARIO 

PREÇO 
GLOBAL 

01 Carne Moída 500 KG   

02 Carne de 1º. 300 KG   

03 Frango 800 KG   

04 Fígado 450 KG   

05 Ovo de Galinha 15.000 UND.   

06 Linguiça Toscana 
Suína  

200 KG   

07 Linguiça Toscana de 
Frango 

200 KG   

VALOR TOTAL  

 
 
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 

__________________(____________________________). 

1- Prazo de Validade da Proposta:________________________________. 

2- Condições de Pagamento:____________________________________. 

3- Prazo e condições de Entrega:________________________________. 

Declaração: DECLARAMOS QUE ACEITAMOS TODAS AS EXIGÊNCIAS 

FORMULADAS NO “EDITAL” E ANEXOS. 

 LOCAL E DATA:_____________,______de ____________de 2018. 

NOME:_____________________________ 

RG Nº__________________________ 

 

ASSINATURA 

CARIMBO. 

 

OBS: FRUTAS E VERDURAS TEM QUER SER FRESCAS DO DIA 
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A N E X O IV 
 
 
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 

DECLARAÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 
 
 
A empresa __________________inscrita no CNPJ sob nº. ________________, 
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a). Portador (a) da Carteira 
de Identidade nº________________ e do CPF nº. __________________ 
DECLARA, que atende aos requisitos de Habilitação. Estabelecidos no art. 4º, 
VII, da Lei nº 10.520. 
 
Local / Data: ___________________ 
Representante Legal / Procurador 
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ANEXO V 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 

Local e data 
 
Ao 
 
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB  
 
 
Senhor Pregoeiro, 
 
 
 
 Pela presente, designamos o Sr.(a)   
________________________________ portador(a) da carteira de identidade 
nº _____________, expedida pela SSP do Estado de ____________________, 
para nos representar no processo licitatório relativo ao PREGÃO 
PRESENCIAL Nº  014/2018, podendo o mesmo formular lances verbais à 
proposta escrita apresentada, quando convocado, negociar preço e, ainda, 
rubricar documentos, renunciar o direito de recurso e apresentar impugnação à 
recursos, assinar atas, recorrer de decisões administrativas, enfim praticar 
todos os atos inerentes à referida licitação. 
 
   
     Atenciosamente, 
 
 
        _________________________________________ 
          Identificação e assinatura do outorgante 
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MODELO DE DECLARAÇÕES 
 

PREGÃO PRESENCIAL nº 014/2018 
 
(Papel timbrado ou personalizado da empresa) 
 
 
A empresa _______________________________________, CNPJ nº 
_______________________, sediada 
__________________________________, declara, sob as penas da lei, que 
não está impedida de participar de licitações promovidas pela Prefeitura de 
Areia de Baraúnas - PB e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo 
até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação no processo 
licitatório, modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
Local e data, 
_______________________________________________________________ 

carimbo (ou nome legível) e assinatura do Representante Legal 
 
 
 
A empresa _______________, inscrita no CNPJ nº 
________________________, por intermédio do seu representante legal o (a) 
Sr (a) ________________________________, portador(a)  Carteira de 
Identidade __ e do CPF nº  ______________ DECLARA,  para fins do disposto 
inciso V do art. 27 da Lei 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 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou  insalubre. 
 
*Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de 
aprendiz em qualquer trabalho. 
 
(*) Em caso afirmativo, assinalar a ressalva 
 
 
Local e data, 

 
_______________________________________________________________ 

carimbo (ou nome legível) e assinatura  do Representante legal 
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DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 
 

(MODELO) 
 
A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ nº 
________________, para fins de participação no Processo Licitatório 
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, por intermédio de seu 
representante legal, o(a) Sr(a). __________________________________, 
portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________(órgão 
expedidor:___________ e do CPF nº _________________,  DECLARA, para 
fins legais, ser microempresa / Empresa de pequeno porte, nos termos da 
legislação vigente. 
 
(local e data)_______________, _____ de _____________ de_______. 
 

 
__________________________________________________________ 

(representante legal, assinatura 
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ANEXO VI 
 
MINUTA DE CONTRATO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2018. 
 
 
NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 10.520/02, DE 17 DE JULHO DE 2002, 
APLICANDO-SE SUBSIDIARIAMENTE, NO QUE COUBEREM, AS 
DISPOSIÇÕES DA LEI FEDERAL Nº. 8666, DE 23 DE JULHO DE 1993, COM 
ALTERAÇÕES POSTERIORES, E DEMAIS NORMAS REGULAMENTARES 
APLICÁVEIS À ESPÉCIE E DE CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES 
ESTABELECIDAS NO EDITAL.  
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAÚNAS 
CNPJ/MF nº.01.612.685/0001-90, ENDEREÇO: Rua  Valdeci Sales, nº 579, B.: 
Centro, CEP: 58.700-00. REPRESENTANTE: MARIA DA GUIA ALVES, 
brasileira, solteira, portador do CPF nº 789.388.484-34, RG Nº 2096339 SSP-
PB, residente e domiciliado no Sítio Aniz, zona rural de Areia de Baraúnas -PB. 
 
CONTRATADO:  
 
Empresa, ________________________, CNPJ nº __________________, com 
sede à Rua: ________________________, nº _________, Bairro 
___________, cidade/UF_________, CEP: __________, através do seu 
representante legal  o Sr(a) _____________, CPF:_________ e RG_________, 
residente e domiciliado na _______________________ 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO 
I - O objeto do presente Termo é a contratação de empresa especializada no 
fornecimento parcelado, pelo período de (10) dez meses, de hortifrutigranjeiros, 
Carnes frescas e Pães, a fim de atender a rede municipal de Educação, Saúde 
e Ação e Assistência Social, nas quantidades aproximadas e demais 
especificações contidas no Anexo I do Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
014/2018, documento que integra este Contrato independentemente de 
transcrições e da proposta anexa ao presente. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 
I - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização dos serviços, bem 
assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora 
contraídas, integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com 
todos os seus Anexos, os seguintes documentos: 
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a) Edital de Pregão Presencial nº 014/2018; e  
II - Os documentos referidos na presente cláusula, são considerados 
suficientes para, em complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, 
desta forma, reger a execução do objeto contratado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 
I - O presente contrato vigorará pelo prazo necessário a exclusão das 
quantidades contratadas, estimando-se para tanto o período de 10 (dez) 
meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, inicio em: 
............/................/................. até 31/12/2018. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR / DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
I - A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância de 
R$:................................................................................ 
II - As despesas oriundas do contrato correrão por conta das Dotações 
Orçamentárias: 2.040 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 12 361 
1002 2012 Manutenção da Secretaria de Educação, 02.090 FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, 08 244 1014 2042 Manutenção do 
CRAS, 08 122 1014 2043 Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência 
Social, 08 244 1015 2045 Assistência Diversas a Pessoas Carentes, 08 306 
1015 2046 Distribuição de Cestas Básicas a Pessoas Carentes, 08 243 
1008 2047 Manutenção do Conselho Tutelar, 08 243 1014 2048 
Manutenção dos programas do FNAS, 08 244 1014 2049 Manutenção do 
Fundo Municipal de Assistencial Social - 3390.30 99 Material de Consumo 
e orçamento vigente e para o exercício seguinte a respectiva dotação 
orçamentária, suplementadas se necessário. 
III - Os valores ora pactuados somente serão reajustados após decorridos o 
período de 12 (doze) meses de fornecimento, com base no índice IPCA/IBGE, 
tomando-se por base o mês da proposta. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 
I – Os pagamentos serão efetuados em parcelas mensais e sucessivas, de 
acordo com as quantidades entregues, mediante apresentação das respectivas 
Notas Fiscais, devidamente atestadas por cada secretaria competente, para 
pagamento no prazo de 30 (trinta) 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, prorrogar-se-á para o primeiro dia útil 
que se seguir. 
II - Os pagamentos serão efetuados diretamente no Setor de Tesouraria da 
Prefeitura, sito na Rua Valdeci Sales, nº 579, B.: Centro, CEP: 58.700-00 – 
AREIA DE BARAÚNAS, ou através de deposito em conta corrente da 
contratada, conforme definido no item 8.1.1.2. do Edital. 
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CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
I – A Contratada obriga-se a executar o fornecimento do presente contrato de 
acordo com a proposta apresentada e a fornecer toda mão de obra, 
equipamentos necessários para plena execução dos serviços contratados, 
mantendo funcionários devidamente credenciados em número e especificação 
compatíveis com a natureza e cronograma dos serviços, bem como dispor de 
veículos para o transporte adequado às características do objeto licitado. 
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, à Contratante, imediatamente, 
qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do presente. 
III – É de inteira responsabilidade da Contratada assegurar a qualidade dos 
produtos fornecidos, devendo os mesmos estar acondicionados em 
embalagens apropriadas e dentro do prazo de validade estipulado, obrigando-
se, ainda, a substituir os produtos com problemas de fabricação, imperfeição, 
vício, qualidade inferior às solicitadas, produtos estragados ou de marca 
diversa da estipulada na proposta no prazo fixado pela contratante. 
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 ou a contratante, seja por atos ou omissões próprias ou 
de seus funcionários e prepostos. 
V – Deverá comunicar à contratante, imediatamente, qualquer ocorrência ou 
anormalidade referir 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 o fornecimento do objeto deste contrato, correrão 
por conta da Contratada. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
I - Caberá à Contratante efetuar o pagamento pelo fornecimento do objeto do 
presente contrato, de acordo com o estabelecido na Cláusula Segunda deste 
contrato. 
II – A Contratante deverá designar um funcionário, para fiscalizar a execução 
do presente Contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO E CONDIÇÃO DE ENTREGA 
I – O prazo de entrega do objeto do presente contrato será o definido no 
ANEXO I do Edital, ou seja, até 48 (quarenta e oito) horas, levando-se em 
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consideração as características e condições de cada produto e em 
conformidade a programação anexa, mediante requisição formalizada pela 
Contratante, através das secretarias competentes: secretária de Educação, 
Saúde, Ação  Social, nos prazos definidos no Anexo I do Edital (Especificação 
Técnica). 
II – As entregas do objeto da presente licitação deverão ser efetuadas no 
Almoxarifado da Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e Secretaria de 
Ação e Assistência Social, todos em AREIA DE BARAÚNAS/PB, conforme 
relação de endereços constantes do Anexo II do Edital. 
III – A Contratante, a cada pedido de fornecimento, especificará formalmente a 
quantidade necessária do objeto contratado. Qualquer alteração dos produtos e 
local de entrega deverá ser comunicada pela Contratante, com antecedência. 
IV – 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 à Contratada e devidamente aceitos pela Contratante.  
V - A Contratante reserva-se o direito de paralisar ou suspender, a qualquer 
tempo, a execução dos serviços contratados mediante pagamento único e 
exclusivo daqueles já executados. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADAS 
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 entrega das mercadorias 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) até 10 (dez) dias, a ser calculado sobre o valor da mercadoria não 
entregue, sendo que, ultrapassado este prazo, considerar-se-á como 
inadimplemento total 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 
ou da garantia oferecida. Se a garantia for diminuída em função da cobrança 
de multa, deverá ser complementada até o valor total da mesma, sob pena de 
rescisão contratual ou retenção de pagamentos futuros até a complementação 
do valor da garantia apresentada. 
V - Além das multas e das advertências que serão aplicadas à contratada 
inadimplente, serão anotadas na respectiva ficha cadastral todas as 
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irregularidades praticadas pela licitante vencedora, inclusive o descumprimento 
das seguintes obrigações: 
a) Respeitar os padrões de qualidade definidos, as especificações, marcas e 
validades dos produtos; 
b) Respeitar datas de entregas das mercadorias, do recolhimento e da 
prestação de contas; 
c) Acatar as determinações da fiscalização; 
d) Observar as normas de segurança. 
VI – Após três advertências anotadas, o contrato poderá ser rescindido, a 
critério da Administração, nos termos dos arts. 79, inc. I e 80, ambos da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
VII - Considera-se inadimplemento contratual a entrega de produtos com 
marcas, especificações ou quantidades diversas das constantes do presente 
contrato e da proposta. 
VIII – 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. 
IX - As penalidades previstas nesta cláusula serão aplicadas sem prejuízo das 
cominações estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
I – O presente contrato 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 
no Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO 
I - A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste contrato 
somente se reputará válida se tomadas expressamente em instrumento aditivo, 
a que o presente se aderirá, passando a fazer parte dele. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
I - O presente contrato rege-se pelas disposições expressas no Edital de 
Pregão (Presencial) nº.014/2018, na Lei Federal nº. 10.520/02, e 
subsidiariamente as Leis nº. 8.666/93 e alterações, e pela Lei 8.078, de 
014/2018/09/90 (Cód. Defesa do Consumidor) e pela Lei 10.406/02 (Cód. Civil). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA –DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS. 
I - A troca eventual de documentos e cartas entre a Contratante e a Contratada, 
será feita através do protocolo ou fax. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
I - Fica eleito o Foro de Patos/PB, Comarca de Patos, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente contrato. 
II - E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente termo em 03 
(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas. 
 
Prefeitura do Município de AREIA DE BARAÚNAS/PB............./............... de 
2018. 

 
MARIA DA GUIA ALVES 

Prefeita Municipal – Contratante 
 
 
_____________________________________________ 
Contratada 
 
 
TESTEMUNHAS: 
01.____________________ 02.________________________ 
 
 


