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r.o I .1 - Seleção de rnelhor proposta visando o Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de
empresas para fornecimento de refeições prontas, para atender as diversas Secretarias do Município do
AracatilCF..

2.0 - ORGÃO RESPONSÁVNL
2.1 - Prefeitura Municipal de Aracati/CE através da Secretaria da Cidadania e Desenvolvirnento Social.
2.2 - Seçretarias Adrninistrativas Par-ticipantes: Secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Pública;
Secretaria de Turisrno e Cultura; Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde; Gabinete do Prefeito e
Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.
3.0 -

JUSTIFICATIVA

I - A presente

demanda se faz necessária para o atendimento das conveniêrrcias das diversas secretarias
em eventos promovidos pelas rnesmas, as quais corriqueirarnente precisam oferecer lanches, Coffee
3.

Break on outras refeições.
4.0 - RECEBTMENTO B CRITÉRrO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
4.1 - O recebimento do ob.ieto será feito apenas de forma parcial, à n-redida que for sendo solicitado,
devendo ser entreglle no prazo e local designado pela Adrninistração, conforme o estabelecido na Ordern
de Fornecimento.

-A

Contratada sLrjeitar-se-á à fiscalização dos produtos no ato da entrega, reservando-se a
Adrninistração o direito de não proceder ao recebirneuto, caso uão encontre os lnesmos ern condições

4.2

satisfatórias.

4.3 - A Contratada deverá cumprir obrigatoriamente os prazos das entregas solicitadas pela
Adrninistração, salvo em caso de alterações, qlle deverão ser cornunicadas erl uln prazo inferior às 4B
horas.

4.4 - No ato das eutregas, câso os produtos sejam recusados, os mesn-los serão devolvidos, devendo haver
reposição de acordo com as exigências editalícias.
4.5 - Na ausência de um ou tnais itens solicitados, o fornecedor deverá consultar a Administração quanto

à substituição por urn produto similar, corn dois dias de antecedência. A

acompanhada da justificativa ern até dois dias antes da entrega
deliberará sobre a aceitação or.r rrão do pedido fonnulado.

4.6

- O recebimento do objeto, pela Adrninistração,

solicitação deverá ser

e encaminhada à Contratante,

que

dar-se-á por meio dos seguintes procedimeutos,

observando o disposto no art. 74 daLei Federal rf .8.666193:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com

as

especificações contidas no Termo de Referência, e, encontrada alguma irregularidade, será fixado
pfazo para correção pela Contratacla;
b) Definitivarnente, mediartte a verificação do atendirnento às especificações contidas no Terrno
de Referência e consequente aceitação.
5.0 - ESPECIFTCAÇÔES

DO OBJETO

5.1 - Deverão ser rigorosamente atendidas as especificações constantes da tabela
Item

Descrição do item

Unidade

abaixo:

OUANTITATIVOS POR SECRETARIA

/

ry

SCDS

SSCOP

STC

SEDUC

SAUDB

GAB

SIDU

Quantidade
Total

6.100

8.000

4.000

2.000

4.000

500

500

25. I 00

LANCHESTipoI-l(um)

sanduíche do

tipo
hantbÍrlgucr conlelld() queiio.

0l

presunto e carne ou
sancluíche Natural, I (um)
pedaços

c l(um)

Unidade

bolo lblb ou liso
reÍiigerante de 350

E

<Je

t.
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+
\ -

Av. DrogÕo do Msr, 230, Centro, Arocoti-CE - Brosil CEP: ó2800-000
(+55 88) 3421-1050 | (55 88) 3421-1?451 'rur,r,,,,i.(;r(ii-r;ii.cÉ:.r.icv.br

$IÀlclpi

,'â

PIdATEITURTt
iW ARAC
,,,),,tW

^§

ml ou l(um) copo 180 ml

1rt:1llr\s III I,lrilllilÍiíl)

cle

LANCHES Tipo lI - 0l(urn)
cachorro quente (contendo
pão, salsinha, carne e batata
palha), l(unl) pedaços de

bolo fofo ou liso e l(um)
reliigerante de 350rnl ou
l(um) copo l80ml de suco

Refeição em Embalagem de

Isopor (quentinha), com no
mínimo 600 G Tipo I arroz
branco tipo l, feijão tipo I

carioquinha

ou

preto,

macarrão, salada de verdura
crua ou cozida, 02 (dois)

tipos de carnes (branca

vermelha)

e I

Unidade

20.000

5.000

e

(um)

refrigerante de 350 ml ou I
(um) copo de 180 ml de suco
Refeição em Embalagem de

Isopor (quentinha) com no

mínimo 600 G Tipo II
baião, macarrão, farof4

salada de verdura crua ou

cozid4 02 (dois) tipos de
carnes (branca e vermelha) e
I (um) refrigerante de 350 ml
ou I (um) copo de 180 ml de

Serviço de Alimentação
'l'ipo Self Service - scr.rclo
considerado como base o
peso de aproximadamente

700

(setecentos)

gramas

Cardápio nrirrimo de lelciçào

por evcnto: arroz tipo

l,

l'eijão rnulatinho ou branco,

02 tipos de saladas cozidas,
purô ou rnassa, Íhrofa Íbita
corn Íàrinha cle mandioca ou
milho, carne bovina, pcito de
Íiango, peixc ou carne suína,

Cardápio mínirno

de

soblernesa por evento: l00g
de doces, pudins ou Íiutas.
Bebidas: 200 ml cle suco por
refeição pedida. sendo o suco
a clisposição em pelo rrenos
5 diÍêrentes sabores 1àitos a

partir da Íl'uta ou polpa

Uniclade

3.000

3.000

r.000

2.000

3.000

cte

Íi'uta e servidos bcm gelados.
Obs. 1: As carnes devem
ser servidas nas seguintes

opções: Grelhadas na
chapa, assadas na brâsa,
cozidas.

2: Copos, talheres e
pratos por conta da

Obs.

contratada.
Coffee Break - tapioca Íina,
bolo 1'olo, bolo mole, 100 g
de salada de Íiutas, I 50 g de

Iiuta. um sanduiche

Unidade

en-r
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ci

requeijão light

e
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peito cle frango, frutas enr
pedaços, 60 ml de caÍé, 200
ml de suco de Íiutas a partir
da íl'uta ou da polpa cle Íi'uta
e 150 ml de leite.

l: Copos, talheres e
pratos por conta da

Obs.

contratada.

Obs. 2: O quantitativo
acima é previsto para cada

-

Esta licitação foi elaborada contendo 06 (seis) itens ao todo, sendo os itens 01,02,03, 04, 05
destinados para ampla concorrência e o itern 06, destinado exclusivamente para ME/EPP/Cooperativa
por ter seu valor abaixo de R$ 80.000,00, compreendendo a COTA RESERVADA de direito das
ME/EPP/Cooperativa ern obediência à legislação vigente, desde que haja um número mínimo de 03 (três)
concorrentes para cada itern (lnciso II do Art. 49 Lei 123), e ainda, apresente a declaração de
enquadrarnento exigida no credenciamento.

5.2

6.0 - TrPO DE LTCTTAÇÃO
6.1 - Menor Preço por ltern.
7.0 - MODALTDADE DE LTCTTAÇÃO
7.1 - Pregão Eletrônico.

8.0 - VIGÊNCIA DA ATA
8.1 - A Vigência da Presente Ata de Registro de Preços terá a duração de I 2 (doze) rneses a contar da data
de sua assinatura.
9.0 - DAS OBRTGAÇÕES

I)A CONTRATANTE

9.1 - São deveres da CONTRATANTE:
9.1.1 - Efetuar o pagarnento à Contratada, de acordo coln o preço e condições estipuladas em sua
proposta de preços;
9.1.2 - Exigir fiel cuntprirnento do Contrato pela CONTRATADA;
9.1.3 - Prorrtover o acompattltamento e a fiscalização no fornecimento do objeto, sob os aspectos
quantitativos e qualitativos, anotando, em registro próprio, as falhas detectadas e cornunicando à
Contratada as ocorrêrtcias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam rnedidas corretivas por
parte da mesma;
9.1.4 - Zelar pela fiel execução do contrato e pleno atendimento às especificações explícitas ou

implícitas;
9.1.5 - Pennitir o acesso da Contratada nos locais de entrega do objeto, quando da execução do
contrato, respeitado as normas internas (segurança e disciplina) da contratante.
10.0 - DAS OBRIGAÇÕBS nA CONTRATADA
10.1 - São deveres da CONTRATADA:

-

Fornecer o objeto de acordo coln as especificações e quantitativos estabelecidos neste
Edital, na proposta de preços vencedora do certame e no termo de contrato, obrigando-se a
substituir aquele(s) não achado(s) conforrne(s) pela CONTRATANTE, dentro do prazo máxirno de
dois dias, a contar da data da notificação;
10.1 .2 - Pagar todos os tributos que, direta ou indiretarreute, incidam sobre o fornecimento do
objeto, inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolur.nentos,
seguros de acidentes de trabalho etc, ficando excluída qualquer solidariedade da CONTRATANTE
por eventuais autuações adrninistrativas e/ou judiciais uma vez que a inadirnplência da
10.1.1

CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere à CONTRATANTE;
10.1.3 - Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados
por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos envolvidos na
execução do coutrato que não terão nenhum vinculo empregatício com a administraçãol \1,
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.4 - Facilitar a açáo da FISCALIZAÇ^O no fornecirnento do objeto, prestando, prontamente,
os esclarecimentos que forern solicitados pela CONTRATANTE;
10.1.5 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade colr as obrigações por ele
assurnidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
10.1.6 - Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, nos ten.nos do artigo 65 da Lei n.'8.666193.
10.1

I1.O - PAGAMENTO
l0.l - O pagamento será efetuado proporcionalmente ao que for solicitado pela Contratante, em até 30
(trinta) dias contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada;
10.2 - Havetrdo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que irnpeça a liquidação da
despesa, o pagâltlento ficará pendente até qLre a Contratada providencie as rnedidas saneadoras. Nesta

hipótese,

o prazo para paganrento iniciar-se-á após a comprovação da regularizaçáo da situação,

não

acarretando qualquer ônus para a Contratante;

10.3 - A Contratada regularmente optante pelo Sirnples Nacional, instituído pelo Art. 12" da Lei
Cornplementar no 123106, não sofrerá a retenção qllanto aos irnpostos e contribuições abrangidos pelo
referido regime;
10.4 - O pagamento será efetuado por meio de transferência bancária em conta correltte, na agência e
estabelecimento bancário indicado pela Contratada;
10.5 - A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, qlle porventura não tenha sido acordada no contrato;
10.6 - A Liberação do pagarrrento fica condicionada à apresentação de documentos ern originais,
xerocópia acompanhadas dos originais ou de xerocópia autenticada, da regularidade para colr as
Fazendas Federal (CND Tributos Federais), Estadual (CND Tributos E,stacluais), Municipal (CND
Tributos Municipais) e Trabalhista (CND Trabalhista);
10.1 - Nenhurn pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação por
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação
financeira por atraso de pagamento.
12.0 - DESPESA

ll.1 - As despesas decorrentes de eventuais contratações desta licitação correrão à conta de recursos
específicos consignados no respectivo Orçamento Municipal, inerentes à respectiva Secretaria
coutratante.
12.0 - PENALIDADES
12.1 - O não cumprirnento das obrigações pela Contratada culminará às penalidades previstas no Edital.

Aracatil CE, 02 de fevere iro de 2021.
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Andresa Guedê§ kaminski Alves
Secretária Municipal da Saúde
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Ordenador de Despesas.flo Gabinete do Prefeito
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Secretário de Infraes
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ANEXO II
MODELO SUGESTM DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencellor) /51J
' il'

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI/CB.
PROCESSO N.": 00.003/2021-SRP.
MODALIDADE: PREGÃO nr,BrnÔNrCO PARA REGISTRO DE PREÇOS.
DATA DE ABERTURA: 22 10212021.
HORÁRIO DE ABERTURA: OghOOM.

'.,

")_

' l')
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',,. ..,)
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OBJETO
Seleção de melhor proposta visando o Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de
empresas para fornecimento de refeições prontas, para atender as diversas Secretarias do Município do

Aracati/CE.

Descrição do Item

Item

Unidade

Quantidade

V. Unitário

V. Total

* PREENCHER CONFORME OS ITENS INTERESSADOS E DE ACORDO COM O TERMO

DE

REFERÊNCTA "
PRAZOS
Validade da Ata do Resistro de Precos: 12 (.DOZE\ MESES.
Validade da Proposta: 90 (NOVENTA DIAS.

DADOS DO PROPONENTE
Razão Social:
Endereço:
Cidade:
CNPJ:

CGF:

Fone:

e-lTla

Observações:

.

.

O licitante declara que tern o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas
no anexo I - Tenno de Referência deste edital.
Independente de declaração expressa fica subentendida qLre no valor proposto estão incluídas todas as
despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relaciottadas com:
- eucargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- tributos, taxas e tarifas, erlolurnentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- segllros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos
causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços.

(local e data)

(carimbo e assinatura do representante legal)

- Brosil CEP: ó2800-000
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PREGÃO ÜETRÔNICO I\" OO.Ots2O21§RP

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA
BLL - BOLSA DE LICITA
ES DO BRASIL
Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)
Razão Social:

Rarro de Atividade:
E,ndereÇo:

Complemento:

Bairlo:

Cidade:
CEP:

UF:
CNPJ

Telefone Cornercial:
I{epresentante Legal:
E-mail:
Telelbne Celular:

Inscrição Estadual:
RG:
CPF:

Whatsapp:
Resp. Financeiro:

E-mail Financeiro
E-mail para inÍblmativo de edital

ME/EPI']:

( ) SIM (

TeleÍbne:

)Não

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regularnento do
Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno
conhecimento, em conformidade com as disposições que segueln.
2. São responsabilidades do Licitante:
i. Tornar conhecimento de, e curnprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais
venha a participar;
ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins
de habilitação nas licitações em que for vencedor;
iii. Observar a legislação peftinerrte, bem colno o disposto no Estatuto Social e nas dernais norrnas e
regularnentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno

conhecimento;
pessoa respousável para operar o Sisterna Eletrônico de Licitações, confonne Anexo
Pagar as taxas pela utilização do Sisterna Eletrônico de Licitações.

iv. Designar

v.

III.I

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação irnplica o pagamento de
taxas de utilizaçáo, conforme previsto no Anexo lV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações
da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

4. O Licitante autoriza a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária
referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo lV do
Regularnento Sisterna Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.
5. O presente Termo é por prazo ir.rdetenninado poder.rdo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitar.rte,
mediante comunicação expressa, sern prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de
vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento.
O Licitante assume a responsabilidacle de pagamento dos valores devidos ate adata da úrltirna utilizaçáo
do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios ern andarnento. Responsabilizando-se pelas infonnações
prestadas neste Terrno, notadamente as infonnações de cadastro, alterações contratuais e/oLr de usuários
do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.
Local e data:

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em

cartório)

I

/ry

oBSERvACÃo z oBRTGATÓRro REC0NHECER FLRMA (EM cARrÓRro) DAS ASSTNATÚRAS lõA
E (/LTrn[AS ALTERAÇOES E/OU BREVE RELATO (Lilv

E ANEXAR COPLA DO CONTRATry SOCTAL

E/OU CONTRATO CONSOLIDADO @aTEN T',TCADAS).
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PREGÃo ELETRÔNICo N" OO.OO3/2O21.SRP
ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA-''"
BLL _ BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL
INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA

k;

Razão Social do Licitante:
CNPJ/CPF:

Operadores
Nome:

I

CPF:

Função:

Telclbne:

Celular:
E-mail

Fax
Whatsaoo

Nome:

2

.,

CPF:

FunÇão:

Telefone:

Celular':

Fax:
Whatsapp
Norne:

Él-nrail

CPF:

Funçào:

TeleÍbne:

Celular:

Fax:

E-mai1

WhatsaDD

O Licitante recouhece qlle:

i.

A

e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso
exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma
Senha

responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;
O cancelarnento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações
do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;
iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada
imediatatnente à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso;
iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no
sistema, por seu usuário, por sua conta e order.n, assurnindo-os como firmes e verdadeiros; e o não
pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadirnplentes da BLL - Bolsa de
Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA e ao automático

ii.

caucelarneuto de sua Senha ou de Clrave Eletrônica.

Local e data:

(Assinaturas autorizadas com Íirma reconhecida em cârtório)

4
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Editais publicados pelo sistema de aquisição:

-

l,sYo (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a
limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudioado,
adjudicação
cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

-

Editais publicados pelo sisterna de registro de preços:

-

1,5oÁ (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, corn vencirnento parcelado em
parcelas rnensais (equivalentes ao rrúr.nero de rneses do registro) e sucessivas com emissão do
boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação - corn lirnitação do custo de R$ 600,00
(seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário ent favor da BLL -

Bolsa de Licitações do Brasil.

O não pagamento dos boletos acima rnencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 20Á e
juros moratórios de 1%o ao mês, assirn como inscrição ern serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA
e OUTRO) e cadastro dos inadirnplentes da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático
cancelamento de sua Senha ou de Cltave Eletrônica.
Em caso de cancelarnento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na platafortna, o licitatrte
vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforrna eletrônica no
respectivo lote cancelado.

DA UTILIZAÇÃO DB CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS

A livre contratação cle socieclades CELULAS DE APOIO (corretoras)

para a representação junto ao

da BLL - Bolsa
o licitante e a corretora de acordo colr as

sisterna de PREGÕE,S, r.rão exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema

de Licitações do Brasil.

A

corretagem será pactuada entre os

regras usuais do mercado.

DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR

Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste anexo e nos
responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos.

Local e data:

(Assinaturas autorizadas com Íirma reconhecida em cartório)
OBSERVACÃO Z OBRIGATÓRTO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS AS,SINATURAS
E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇOES E/OU BRE
E/OU CONTRATO CONS OLTDADO (ÁUTENTICADÁS).

'7%w

Av. DragÕo do Mor, 230, Cenko, Arocoii-CE
(+55 88) 3421-1050
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ANEXO V
MODELO SUGESTIVO DE DECLARAÇÃO
(colocar em papel timbrado)

A PREFEITURA MTINICIPAL DE ARACATI/CE.
PROCESSO N.o: 00.003/2021-SRP.
MODALTDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGTSTRO DE PREÇOS.
DATA DE ABERTURA: 2210212021,
HORÁRIO DE ABERTURA: OghOOM.

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE
Declara, sob as penas da Lei, que na qLralidade cle proponente do procedimento licitatório, sob a
rnodalidade Pregão E,letrônico do referido edital, instaurada pela Prefeitura Municipal de AracatilCn,
que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, ern qualquer de suas
esferas.
Por ser expressão de verdade, finnamos a presente.

(local e data)

(carimbo e assinatura do representante legal)
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ANEXO VI
MODELO SUGESTTVO DE DECLARAÇÃO
(colocar em papel timbrado)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATVCE.
PROCES SO N.": 00.003/2021-SRP.
MODALIDADE: PREGÃO rr,nrnÔNrCO PARA REGTSTRO DE PREÇOS.
DATA DE ABERTURA: 2210212021.
HORÁRIO DE ABERTURA: OghOOM.

DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO COM OS REQUISITOS DE HABILITÂÇÃO

DECLARAMOS que, examinamos e concordamos com todas as exigências constantes das cláusulas do
referido Edital de Pregão em cumprimento pleno com todos os requisitos de habilitação, com os
documentos devidamente atualizados na fonna da legislação vigente, que se encontram dentro do
envelope «02" - Documentos de Habilitação, em conformidade com o inciso VII, artigo 4o da Lei no
10.520, de 1710712002, para participação do ceftame licitatório mencionado no preâmbulo desta.

(local e data)

(carimbo e assinatura do representante legal)

Av. DrogÕo do Mor, 230. Centro, Arocoti-CE
(+55 88) 3421-1050
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ANEXO VII
MODELO SUGESTTVO DE DECLARAÇÃO
(colocar em papel timbrado)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATVCE.
PROCESSO N.o: 00.003/202 I-SRP.
MODALTDADE: PREGÃO nr,nrnÔXrCO PARA REGTSTRO DE PREÇOS.
DATA DE ABERTURA: 22 I 02 12021,
HORÁRIO DE ABERTURA: OghOOM.

DECLARAÇÃO QUE NÃO ENPREGA MENOR DE IDADB

A Empresa

inscrita no CNPJ

uo

por intermédio de seu

portador(a) do CPF no
representante legal, o(a) Sr(a)
DECLARA, para fins do disposto no lnciso 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 dezoito anos etTl
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega lrenor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega n-lenor, a paftir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

(local e data)

(carimbo e assinatura do representante legal)

- Brosil CEP: ó2800-000
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ANEXO VIII
MODELO SUGESTTVO DE DECLARAÇÃO
(colocar em papel timbrado)

A PREFEITURA MT]NICIPAL DE ARACATUCE.
PROCESSO N.": 00.003/2021-SRP.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGTSTRO DE PREÇOS.
DATA DE ABERTURA: 2210212021,
HORÁRIO DE ABERTURA: OghOOM.

Éüiryr
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DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP OU COOPERATIVA

A

empresa

inscrita no CNPJ

no

DECLARA em atendimento

ao

previstonoeditaldePregãoEletrônicollo-,queculnpreoSreqUisitoslegaisparaa

qualificação colllo _
(rtiit:i',.tt'tiiltt t',\'(! t)tt t:tlil)t"('},\í/ ,lr: lst'rlttttto ltrtt'{i' ,)tt ttutl ,t't',ilir'ri tttí
i.l
f ot'iitit rlo ,itt.
, i.t: i I t,rlt'i'ul it" l l. l,\i,\, 1Í)í/,.), nos tenxos do art. 3o da Lei Cornplementar no 123106, e
nenr possui quaisquer dos impedimentos do § 4" do aft. citado, estando apÍa a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complernentar no. 123106 e Lei Cornplementar n" 141114.

(local e data)

(carimbo e assinatura do titular ou representante legal)

(carimbo e assinatura do Contabilista)

Av. DrogÕo do Mor, 230, Centro, Arocoti-CE - Brosil CEP: ó2800-000
(+55 88) 342I-1050 t (55 88) 3421 1?45I ryys!':-,i,1Ç!§i!!ejcy.r)r
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ARACATIANEXO IX
MODELO SUGESTTVO DE DECLARAÇÃO
(colocar em papel timbrado)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATVCE.
PROCESSO N.": 00.003/2021-SRP.
MODALIDADE: PREGÃO rr,rcrnÔNrCO PARA REGTSTRO DE PREÇOS.
DATA DE ABERTURA: 2210212021.
HORÁRIO DE ABERTURA: OghOOM.

DECLARAÇÃO DE VINCULO
Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente e ern atendimento ao previsto no edital de
Pregão Eletrônico no _,

instaurada pelo Município de Aracati, não irttegra nosso corpo social,

luent nosso quadro funcional empregado público ou rnernbro cornissionado de órgão direto ou indireto da

Adrnin istração Municipal.

Por ser verdade, firmarnos o presente.

(local e data)

(carimbo e assinatura do titular ou representante legal)
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ANEXO X
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N"

,'tÀ

, .\

PROCESSO N.o: 00.003/202 I-SRP.

MODALIDADE: PREGÃO rr,nrnÔNrCO PARA REGTSTRO DE PREÇOS.
DATA DE ABERTURA: 22 I 0212021.
HORAzuO DE ABERTURA: 09h00m.
VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO.
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Aos
dias do mês de
do ano de 20_, a Prefeitura do Município de
Aracati/CE, com sede no endereço: Coronel Alexanzito, n' 1272 - Farias Brito, CEP 62.800-000,
Aracati, Estado do Ceará -, inscrita no CNPJ/MF n.o 07.684.75610001-46, através do Órgão
Gerenciador a Secretaria da Cidadania e Desenvolvimento Social, representada, nesse caso, por
(Secretário(a) / Ordenador(a) de Despesas), tendo como Autoridade Superior o(a) Sr.(a) (nome do
Secretário(a) ou Ordenar(a) de Despesas), inscrito(a) no CPF sob o n.o 000.000.000-00, no uso de suas
atribuições, em face da classificação das propostas de preços no Pregão Eletrônico em epígrafe, tendo
como fundamento a ata de julgamento e classificação das propostas de preços, RESOLVE registrar os
preços para o(s) serviço(s) do objeto indicado adiante, sujeitando-se as partes às determinações da Lei
8.666193 e suas alterações, da Lei n" 10.520102, para que opere seus efeitos jurídicos e legais.

CLÁUSULA lU - DO FT]NDAMENTO LEGAL
1.1. Processo de Licitaçáo, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO No 0O.OO312O21-SRP sujeitando-se
as partes às normas constantes do Decreto Municipal no 012, de 07 de fevereiro de2017, da Lei 70.520,
de 1710712002 e da Lei no 8.666193 de 21.06.93 e suas alterações.

CLÁUSULA2U -DO OBJETO

- Constitui o objeto da presente Ata o Seleção de melhor proposta visando o Registro de Preços
para futuras e eventuais contratações de empresas para fornecimento de refeições prontas, para
atender as diversas Secretarias do Município do Aracati/CE.

2.1

CLÁUSULA 3" - DOS ÓncÃos PARTICIPANTES
3.1 - Secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Pública; Secretaria de Turismo e Cultura; Secretaria de
Educação, Secretaria de Saúde; Gabinete do Prefeito e Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento
Urbano.

cl,Áusul,A4^ - PREÇO
- O Preço ofertado pela(s)

4.1

empresa(s) signatária(s) da presente

Ata de Registro de Preços foi

decorrente da respectiva classificação no Pregão Eletrônico que originou esta ata, conforme se segue:

NOME DA LICITANTE:
INSCRIÇÃO NO CNPJ:
ENDEREÇO:
REPRESENTANTE LEGAL:
INSCRIÇÃO NO CPF:
Item
Descrição do Item

Unidade

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

Total Resistrado

4.2 - No(s) itens(s) decorente desta Ata, serão observados os preços, a especificação dos bens, os
quantitativos, marcas, empresas fornecedoras e representante legal como também asr cláusulas e
condições constantes no edital, e a proposta da empresa signatária da presente ata.

/,'

cLÁusuLA

s" - DA coNTRATAÇÃo
5.1 - Após a assinatura da Ata de Registro de Preço, erl sendo realizada a contratação, será firrnado
Termo de Contrato, conforme minuta anexa ao presente Edital, que deverá ser assinado pelas partes

.
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prazo de 05 (cinco) dias úteis, a parlir da data
vencedora;

5.2 - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para
assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR)
ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu
recebimento.

5.2,2.

O prazo previsto no subitem anterior

poderá ser prorrogado, por igual período, por

solicitação justiÍicada do adjudicatário e aceita pela Administragão,
5.3 - Qualquer solicitação de prorrogação de prazo paru assinatura do termo de contrato ou instrumento
equivalente, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo
para tal e devidamente fundamentada;
5.4 - O prazo de vigência da contratagão, quando couber será de 12 (doze) meses. Nota Explicativa: A
vigência do contrato poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à
contratação sejam integralmente empenhadas até 3l de dezembro, para fins de inscrição em restos a
pagar, conforme Orientação Normativa AGU no 39, de l3ll2l20l1;
5.5 - Se a Adjudicatária injustificadamente recusar-se a assinar o Contrato, poderá ser convocada outra
licitante, desde que respeitada ordem de classificaçáo, para, depois de feita a negociação, verificada a

aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos de habilitaçáo, celebrar a contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais;
5.6 - A execução contratual será acompanhada e fiscalizada por Agente Público especialmente designado
para este fim pela Unidade Gerenciadora da Licitação, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei
Federal n'8.66611993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

cLÁusuLA

6"

- Do RECEBTMENTo

E

cRrrERro DE ACETTAÇÃo Do oBJETo

6.1 - O recebimento do objeto será feito apenas de forma parcial, à medida que for sendo solicitado,
devendo ser entregue no prazo e local designado pela CONTRATANTE, conforme o estabelecido na
Ordem de Fornecimento.

6,2 - A CONTRATADA sujeitar-se-á à fiscalização dos produtos no ato da entrega, reservando-se a
CONTRATANTE o direito de não proceder ao recebimento, caso não encontre os mesmos em condições
satisfatórias.

- A CONTRATADA deverá cumprir obrigatoriamente os prazos das entregas solicitadas pela
CONTRATANTE, salvo em caso de alterações, que deverão ser comunicadas em um prazo inferior às 48
6.3

horas.
6.4 - No ato das entregas, caso os produtos sejam recusados, os mesmos serão devolvidos, devendo haver
reposição de acordo com as exigências editalícias.

6.5 - Na ausência de um ou mais itens solicitados, o fornecedor deverá consultar a CONTRATANTE
quanto à substituição por um produto similar, com dois dias de antecedência. A solicitação deverá ser
acompanhada da justificativa em até dois dias antes da entrega e encaminhada à CONTRATADA, que
deliberará sobre a aceitação ou não do pedido formulado.
6.6 - O recebimento do objeto, pela CONTRATANTE, dar-se-á por meio dos seguintes procedimentos,
observando o disposto no art. 74 daLei Federal n".8.666193:
a) Provisoriamente, para efeito de posterior veriÍicação da conformidade do objeto com as
especificações contidas no Termo de Referência, e, encontrada alguma irregularidade, será
fixado prazo para correção pela CONTRATADA;
b) Definitivamente, mediante a verificação do atendimento às especificagões contidas no Termo
de Referência e consequente

cr,Áusul. Alu -Do

aceitação.

PAGAMENTo

z,

r'' 7

7,1 - O pagamento será efetuado proporcionalmente ao que for solicitado pela Contratante, em até 30
(trinta) dias contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada;
7.2 -Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento Íicará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta

- Brosil CEP: ó2800-000
(55 88) 3421'19451 '.'v'rtn'.ütrici:1í.c.e.ctlv.lLt
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prazo para pagarnento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não

acarretando qualquer ônus para a Contratante;

- A Contratada regularrnente optante pelo Sirnples Nacional, instituído pelo Art. 12' da Lei
ComplemenÍar no 123106, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e coutribuições abrangidos pelo
referido regime;
7,4 - O pagamento será efetuado por meio de transferência bancária em conta corrente, na agência e
estabelecimento bancário indicado pela Contratada;
7.5 - A Contratante não se responsabilizaúr por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
7.3

Contratada, que porventura não tenha sido aoordada no contrato;
7,6 - A Liberação do pagamento fica condicionada à apresentação de documentos em originais, xerocópia
acompanhadas dos originais ou de xerocópia autenticada, da regularidade para com as Fazendas Federal
(CND Tributos Federais), Estadual (CND Tributos Estaduais), Municipal (CND Tributos Municipais) e
Trabalhista (CND Trabalhista);
7.7 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação por qualquer
obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensagão financeira por
atraso de pagamento.

CLÁUSULA 8" - DA DESPESA
8.1 - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta de dotações
orçamentárias consignadas nos respectivos orçamentos municipais vigentes, em favor das Secretárias
Municipais interessadas, à época da expedição das competentes ordens de compra./autorizações de
fornecimento.

cLÁusuLA

9u

- Do REAJUsTAMENTo Do pREÇo E Do REreurr,Ínnro ECoNÔMrco-

FINANCEIRO
9.1 - Os preços registrados não sofrerão reajuste durante a vigência da Ata de Registro de Preços - ARP,
salvo na condição do teor do item 7 .2 desta, utilizando a variagáo de índices oficiais à época do reajuste.
9.2 - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior,
caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá,
mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo de alteração, ser
restabelecida a relaçáo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da contratada e a
retribuição da Administraçáo para a justa remuneragão do serviço, objetivando a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro, na forma do Art. 65, Inciso II, Alínea "d", daLei 8.666193, podendo ser
registrado por simples apostila (§8").

CLÁUSULA 10" - DAs oBRIGAÇÔES DA ADMINISTRAÇÃO

10.1 - Fiscalizar arealizaçáo do serviço contratado;
L0.2 - Zelar pela fiel execugão do objeto e pleno atendimento às especificações explícitas ou implícitas;
10.3 - Assistir a CONTRATADA na escolha dos métodos executivos mais adequados;

10.4

- Exigir da CONTRATADA a modificação de técnicas

inadequadas, paÍa melhor qualidade na

execução do objeto licitado;

10.5 - Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pela CONTRATADA, exigindo a melhoria
dos serviços dentro dos prazos previstos;
10.6 - Estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do Contrato;
10,7 - Determinar a paralisação da execução do Contrato quando, objetivamente, constatada uma
irregularidade que precisa ser sanada, agindo com firmeza e prontidão;
10.8 - Conhecer detalhadarrente o Contrato e as cláusulas nele estabelecidas;

10.9

- Levar ao conlrecirnento

dos seus superiores aquilo que ultrapassar às suas possibilidades de

correção.

cLÁusuLA

11" - DAs oBRrcAÇôns n.q. BENEFTcTÁnra
11.1 - Recrutar elementos habilitados e com experiência para tal

DA

fim;
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ll.2 - Executar o serviço através de pessoas idôneas, assumindo total
danos ou falta que venha a cometer no desempenho de suas funções,
solicitar a substituição daqueles cuja conduta sejajulgada inconveniente;
11.3 - Facilitar a ação da fiscalização na inspeção do serviço, prestando, prontarnente, os esclarecirnentos
que forem solicitados pela CONTRATANTE;
ll,4 - A, CONI'RATADA é obrigada a reparar, corrigir, rernover ou sLrbstituir, às suas expensas, no total
ou em palte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua
execução.

-

Pagar todos os tributos que, direta ou indiretarnente, incidarn sobre a prestação do serviço
contratado, inclusive quanto à mão-de-obra, salários, alirnentação, estadia, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciários, assirn como lucros, despesas adrninistrativas, riscos, transpoftes, seguros e demais ônus

11.5

fiscais;

11.6

-

Manter durante toda a execução do projeto, ern compatibilidade com as obrigações por ele

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

ll,7 - A CONTRATADA
supressões do valor
8.666193.

CLÁUSUL A

obriga-se a aceitar, nas rresrras condições da proposta, os acréscil.t-tos ou
inicial atualizado do objeto da presente licitação, r.ros terrnos do art.65, §1, da Lei no

- DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DB PREÇOS
de Preços vigorará por um período de l2 (doze) tneses, contados a
partir da sua publicação, podendo ser prorrogada por igual período, cousoattte legislação etr vigor.
12,2 - Nos termos do artigo 15, §4'da Lei 8.666193 e suas alterações, durante o prazo de validade desta
ata de registro de preços, a administração uão será obrigada a contratar, exclusivatneute por seu
iutermédio, o objeto referido na cláusula segunda, podendo utilizar, para tanto, outros t-neios, desde que
pernritidos por lei, selr que, desse fato, caiba recurso ou indenizaçáo de qualquer espécie às empresas
12^

l2.l - A presente Ata de Registro

signatárias.

CLÁUSULA 13N - DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1 - A Ata do Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no arligo
65 da Lei Federal rf 8.666193.
l2.l.l - O(s) preço(s) registrado(s) poderá(ão) ser revisto(s) em decorrência de eventual redLrção
daqueles praticados no rnercado, ou de fato que eleve o custo do serviço registrado, cabendo a
Administração, prornover as necessárias negociações junto à Beneficiária da ARP.
13.2 - Quando, por nrotivo superveniente, o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço
praticado no rnercado, a Administração deverá:
13.2,1 - Convocar a ernpresa adjudicatária, para negociar a adequada redução do preço;

13.2.2

-

Liberar a elnpresa adjudicatária do comprourisso assumido, caso se frustre

essa

negociação;
12.2.3 - Cor.rvocar as relranescentes visando igual oporlunidade de negociação.
13.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior ao registrado e o prestador de serviço, mediante
requerimento fundamentado, demonstrar a irnpossibilidade de cumprir o compromisso, a Administração
poderá:

13.3.1 - Liberar o prestador de serviço do compromisso assr-rmido, ser-r-l iniciar procedimento para
apurar falta que in,plique ern aplicação de penalidade, se confinnado a veracidade dos rnotivos
apreseutados e se a comunicação ocorrer antes do pedido para executar os serviços,
13.3.2 - Convocar os dernais prestadores de serviço visando igual oportunidade de negociação.
13.4 - Frustradas as negociações, a Adrninistração providerrciarâ a revogação da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção de contratação mais vantajosa.

CLÁUSUL A 14" - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1 - A presente ata de registro de pregos poderá ser cancelada de pleno direito:
l4.l.l - Pela adrninistração quando:
.l
a) a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 'i
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b) ern qualquer das hipóteses de inexecução total ou
administração;
c) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; e a beneficiária
da ARP não aceitar reduzi-lo;
d) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e jLrstificado pela adrninistração;

14.1.2

-

Pelas signatárias, quando, mediante solicitação por escrito, comprovaretn estar

impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata cle Registro de Preços, ou, a juízo da Adrninistração,
quando comprovada a ocorrência das hipóteses previstas nos afts. 11 e78 e na forma dos arts 79 e 80 da

Lei Federal 8.666193.
14.1.3 - A solicitação das signatárias para cancelalnento dos preços registrados deverá ser
forrnulada cor.n a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades,
caso não aceita as razões do pedido.

14.1,4 - A comunicação do cancelarnento do preço registrado, será feita por correspondência corn
aviso de recebimento,.luntando-se o colxprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.
14.1.4,1 - No caso de ser inacessível ou ignorado o endereço da Beneficiâria da ARP, a
comunicação será feita mediante publicação no órgão de divulgação oficial do Município, cousiderandose cancelado o registro na data da publicação oficial.

CLÁUSULA 15, _ DAS PENALIDADES E SANÇÔES
l5.l - A licitante e a beneficiária da ARP qLre incorrar.n em infi'ações administrativas sujeitam-se

às

seguintes sanções:
I - advertência;

II - multa,

na fomra prevista neste instrurnento convocatório;
suspensão temporária de participação ern licitação e impedirnento de contratar com a
Adrninistração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adrninistração Púrblica, por prazo
não superior a 5 (cinco) anos.
15.2 - As sanções previstas nos incisos I, III e IV, poderão ser aplicados cumulativatnetrte cour o inciso Il

III -

(multa).
15.3 - Advertência é a sanção aplicada por conduta que prejudique o andamento do procedimento de
licitação e de contratação.
15.4 - Fica estipulada a MULTA MORATORIA de 0,3Yo (três décirnos percentuais) por dia de atraso
sobre o valor do bem atrasado quando a beneficiária da ARP, sem justa caLlsa, deixar de cumprir, dentro
do prazo estabelecido, a obrigação assumida. A padir do décimo dia de atraso, essa rnulta será aplicada

em dobro, sobre todo

o

período moratório, e, decorridos 30 (trinta) dias corridos de atraso,

a

Administração poderá decidir pela continuidade da multa ou pelo cancelarnento do pedido ou documento
correspondente ern razáo da inexecução total do respectivo ob.jeto, aplicando, na hipótese de inexecução
total, apenas a multa prevista no itern I 4.5.
15.5 - Fica estipulada a MULTA COMPENSATORIA de 20oÁ (vinte por cento) sobre o valor total
registrado, na hipótese de inexecução parcial ou total, caracterizada esta quando a execução do objeto for
inferior a 50Yo (cinquenta por cento) do total, quando houver reiterado descumprirnento das obrigações
assumidas, ou quando o atraso na execução ultrapassar o pruzo lirrite de 30 (trinta) dias corridos, a que se

refereoitem 16.4,hipóteseemquepoderásercanceladoopedidooudocutttetrtocorrespondente.
15.5.1 - Multa de igual percentual será aplicada à licitante beneficiária da ARP que descurnprir

o

previsto nos itens 1 1.5 e I 1.7, a ser aplicada sobre o valor estitnado da Ata de Registro de Preços.
15.6 - O valor correspondente a qualquer multa aplicada à beneflciária da ARP, respeitados os Princípios
do Contraditório e da Arnpla Defesa, deverá ser depositado em até l0 (dez) dias corridos, após o
recebimento da notificação, ern favor da Administração, ficando a beneficiária da ARP obrigada a
cornprovar o recolhirnento, rnediante a apresentação da cópia do recibo do depósito efetuado.
15.7 - Decorrido o prazo de l0 (dez) dias corridos, para recolhimento da rnulta, o débito será acrescido de
l% (uni por cento) de r.nora por rnês/fração, inclusive referente ao rnês da quitação/consolidação do
débito, limitado o pagamento corn atraso em até 60 (sessenta) dias corridos, após adata danotificação, e,
após este prazo, o clébito poderá ser cobrado

judicialmente.
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15.8 - A rnulta aplicada será descontada da beneficiária da ARP, no caso desta ser credora de valor
suficiente.
15.9 - Se a multa aplicada for superior ao total dos pagameutos eventualmente devidos, a beneficiária da
ARP responderá pela sua diferença, podendo ser esta cobrada judicialmente.
15.10 - As rnultas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não exitnirá a beneficiária da ARP de
ser acionada judiciahnente pela responsabilidade civil derivada de perclas e datros junto a Administração,
clecorrente das infrações cometidas.
15.11 - Os valores relativos à aplicação das multas serão retidos do pagarnento da beneficiária da ARP,
durante o processo adrninistrativo, r1o qual se discute a sua regular aplicação, após o qual será devolvida à
beneficiária da ARP ou estoruada do empenho respectivo.
15.12 - A aplicação da multa a que se refere o itern 14.5 não irnpede a rescisão unilateral da ARP com a
beneÍlciária ueln que se apliquem as demais sanções previstas neste Edital e na legislação pertinente.
15.13 - A suspensão temporária de participação em licitação e irnpeditnento de contratar coln a
Adrninistração serão aplicadas a licitante que:
15.13.1 - recusar-se injustificadarnente, após ser considerada adjudicatária, a assirrar a Ata de
Registro de Preços, dentro do prazo estabelecido pela Adntinistração;
15.13.2 - não mantiver sua proposta;
15.13.3 - incorrer em inexecução das obrigações assumidas.
15.14 - A aplicação da sanção prevista no item 14.13 deve observar o prazo de duração de no máximo 2
(dois) anos e impede a participação da sancionada em procedimentos promovidos por este Município.
15.15 - A declaração de inidoneidade será aplicada a querx:
15.15.1 - ftzer declaração falsa na fase de habilitação;
15.15.2 - apresentar documento falso;

15.15.3

- frustrar ou fraudar,

mediante ajuste, cornbinação ou qualquer outro expedietrte, o

procedirnento;
15.15.4 - afastar ou procurar afastar participante por meio de violência, grave ameaça, fi'aude ou
oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
15.15.5 - agir de má-fé nas obrigações assurnidas, comprovada em procedirnento específico;
15.15.6 - tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de qLraisquer tributos;
15.15.7 - demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Adrninistração, em virtude de
atos ilícitos praticados, ern infrações à ordem econôrnica, definidos ua Lei n' 8.884/94;
15.15.8 - tenha sofi'ido condenação definitiva por ato de improbidade adrninistrativa, na fomra da
lei.
15.16 - A declaração de inicloneidade será aplicada pelo prazo rnáxirno de 5 (cinco) arlos e produzirá seus
efeitos perante a este Município.
15.17 - A autoridade máxima do órgão ou entidade é a autoridade competente para impor a suspensão
ternporária de participação em licitação e impedirnento de contratar corl a Administração.

- As penalidades de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar coln a Adrninistração
Pública e a sllspensão temporária de participação ern licitação e irnpedimento de colttratar coln a
15.18

Adrninistração têrn os seus efeitos estendidos:
15.18.1 - às pessoas físicas que coustituíram a pessoa jurídica, as quais permallecem irnpedidas de

licitar com a Adrninistração Púrblica enquanto perdurarern as causas de

penalidade,
independeuternente de nova pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em qlte figurarem
como sócios;
15.18.2 - às pessoas jurídicas que tenham sócios comuus com as pessoas físicas referidas no item
anterior.

CLÁUSULA 16" _ DISPoSICÔrs rrNarS
16.1 - Integra esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços e seus anexos, bet.tr cotno,
proposta das empresas com preços registrados na cláusula segunda.

/ry
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CLÁUSUL AI7' -DO FORO
17.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Aracati/CE, para dirirnir quaisquer dúvidas oriundas da
utilização da presente aÍa. F,, assim sendo, por estarern justos e acordados assinam a presente ata em 02
(cluas) vias do mesrno teor e forrra, na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e
legais efeitos.

AracaÍilCE,

de

de20

Nome do(a) Secretário/Ordenador(a)
Secretária Municipal da Cidadania e Desenvolvimento Social

Empresas Beneficiárias da ARP:

r_

^

2.
3.

^

/4
{q,
Av. DrogÕo do Mor, 230, Ceniro, Arocoli-CE
(+55 88) 3421-1050

|

- Brosíl CEP: ó2800-000
(55 88) 3421-19451 'rr"ur+'i.rLrr,:c:itii.tlr.cov.bI

PNÊ.

ITt]ITURÂ DO

o\
(í\

7xt

ANEXO XI
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO

)'l
-'ri./

NO:

DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MLINICÍPIO DE ARACATUCE,

TERMO

SECRETARIA
DA
ATRAVES
COM: (NOME/ RAZÃO
DA
SOCIAL DA CONTRATADA), PARA O FIM QUE A
SEGUIR SE DECLARA.

A Prefeitura do Município de Aracati/CB, com sede no endereço: : Rua Coronel Alexanzito, n" 1272 Farias Brito, CEP: 62.800-000, Aracati, Estado do Ceará, inscrita no CNPJ/MF n.o 07.684.7561000146, através da Secretaria da
, representada, nesse caso, por (Secretário(a) /
Ordenador(a) de Despesas), tendo como Autoridade Superior o(a) Sr.(a) (nome do Secretário(a) ou
Ordenar(a) de I)espesas), portador(a) do CPF Íl.o 000.000.000-00, doravante denominada de
CONTRATANTE com (nome/razáo social da contratada), situada no endereço: (DESCREVER
ENDEREÇO COMPLETO), inscrita no CNPJ/MF n." 00.000.000/0000-00, representada, nesse caso
por (Representante, Proprietário ou Sócio Administrador), tendo como tal o(a) Sr.(a) (nome do
assinante pela contratada), portador(a) do CPF n." 000.000.000-00, doravante denominada de
CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, decorrente de processo licitatório, Regisho de
Preço na modalidade Pregão Eletrônico, e em conformidade com as disposições contidas na Decreto
Municipal no 012, de 07 de fevereiro de2077, naLei Federal N" 8.666193 e na Lei Federal no 10.520, de
1710712002 e mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

- DA FUNDAMENTAÇÃo T,TcaT,

1.1 - O presente Contrato tem como fundamento:
1.1.1 - As determinações da Lei n.o 8.666193;
1.1.2 - O Pregão Eletrônico n." 00.003/2021-SRP;

1.1.3 - A proposta de preços da CONTRATADA constante na Ata de Registro de Preço do
Pregão Eletrônico;
1.1.4 - Os Preceitos do Direito Público;
1.1.5 - As Disposições do Direito Privado;
1.1.6 - Supletivamente, nos princípios da teoria geral dos contratos.

CLÁUSULA SEGUNDA

-

DO OBJETO

2.1 - O presente contrato tem como objeto: Contratação de empresa para fornecimento de refeições

prontas,paraatenderaSecretariada-doMunicípiodoAracati/CE.
CLÁUSULA TERCEIRA _ DO REGIME DE FORNECIMENTO
3.1 - O recebimento do objeto será feito apenas de forma parcial, à medida que for sendo solicitado,
devendo ser entregue no prazo e local designado pela Administração, conforme o estabelecido na Ordem
de Fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA

-

DO PREÇO

4.1 - O valor do contrato importa o global de R$ 000.000,00 (valor por extenso).

(QUADRO COM OS PREÇOS CONSOLIDADOS)

CLÁUSULA QUINTA

DO

REAJUSTAMENTO

E

,4

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO
5.1 - Os preços registrados não sofrerão reajuste durante a vigência da Ata de Registro de Preços - ARP,
salvo na condição do teor do item 5.2 desta, utilizando a variação de índices oficiais à época do reajuste.
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5.2

- Na hipótese de sobrevirem
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fatos irnprevisíveis, ou previsíveis, porém de

cottsequêttcias

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, erlr caso de força maior,
caso foftr-rito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá,
rnediante procedirnento adrninistrativo onde reste demonstrada tal sitLração e tenno de alteração, ser
restabelecida a relação qlle as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da contratada e a
retribuição da Adrninistração para a justa remuueração do serviço, ob.letivando a manutenção do
equilíbrio econôrnico-financeiro, na forrna do Art, 65, Inciso II, Alínea'0d", daLei 8.666193, podettdo ser
registrado por simples apostila (§8").

CLÁUSULA SEXTA _ DA FORMA DE PAGAMENTO
6.1 - O pagarnento será efetuado proporcionahnente ao que for solicitado pela Contratante, ern até 30
(trinta) dias contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada;
6.2 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que irnpeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saueadoras. Nesta
hipótese, o prazo para paganrento iuiciar-se-á após a cornprovação da regularizaçáo da situação, uão
acarretando qualquer ônus para a Contratante;

-A

Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo Ar1. 12o da Lei
Complernentar no 123106, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo
referido regime;
6.4 - O pagarnento será efetuado por meio de transferência bancária em conta corrertte, na agêrrcia e
estabelecimento bancário indicado pela Contratada;
6.5 - A Contratante não se responsabilizarâ por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela

6.3

Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato;
6.6 - A Liberação do pagarnento fica condicionada à apresentação de docur.nentos ern originais, xerocópia
acornpanhadas dos originais ou de xerocópia autenticada, da regularidade para com as Fazendas Federal
(CND Tributos Federais), Estadual (CND Tributos Estaduais), Municipal (CND Tributos Municipais) e
Trabalhista (CND Trabalhista);
6.7 - Nenhurn pagarnento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação por qualquer
obrigação financeira, seul que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por
atraso de pagarnento.

cLÁusuLA sETTMA - DA DorAÇÃo oRÇAMENTÁnu

7.1 - As despesas contratuais correrão por conta clas discriminações abaixo relacionadas:

UNIDADE
ADMINISTRATIVA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ELEMENTO DE

ORIGEM DOS

DESPESAS

RECURSOS

CLÁUsULA oITAvA _ Do PRAZoDE FoRNECIMENTO E DA vIGÊNCIA DO CONTRATO
8.1 - O Fornecimento do objeto do presente contrato será de forma parcial, à medida que for sendo
solicitado, devendo ser entregue no prazo e local designado pela CONTRATANTE, conforme o
estabelecido na Ordem de Fornecimento.

8.2 - A vigência do contrato, quando couber será de 12 (doze) meses. Nota Explicativa: A vigência do
contrato poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam
integralmente empenhadas até 3l de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme
Orientação Normativa AGU no 39, de 1311212011;

cLÁusuLA NoNA - DAs oBRrcAÇóns »a CoNTRATANTE

9.1 - São deveres da CONTRATANTE:
9.1.1 - Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o preço e condições estipuladas em sua
proposta de preços;
I
9.1.2 - Exigir fiel curnprirlento do Corrtrato pela CONTRATADA;

I
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9.1.3 - Promover o acornpanhamento e a fiscalização uo fornecimento do objeto, sob os aspectos
quantitativos e qualitativos, auotaudo, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicando à
Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam rnedidas corretivas por
parte da rresrna;
9.1.4 - Zelar pela

fiel

execução clo contrato e pleno atendirnento às especificações explícitas ou

irnplícitas;
9.1.5 - Permitir o acesso da Contratada nos locais de entrega do objeto, quando da execução do
contrato, respeitado as ltornlas internas (segurança e disciplina) da cotrtratante.

CLÁUSULA DECIMA _ DAS OBRIGAÇÕNS NA CONTRATADA
10.1 - São deveres da CON'fRATADA:
10.1.1 - Fornecer o objeto de acordo com as especificações e quantitativos estabelecidos neste
Edital, na proposta de preços vencedora do certarne e no terrno de contrato, obrigando-se a
sLrbstitLrir aquele(s) não achado(s) conforrne(s) pela CONTRA'fANTE, dentro do prazo rnáxirno de
dois dias, a contar da data da notificação;
10.1 ,2 - Pagar todos os tributos que, direta ou indiretan']ente, incidam sobre o forttecimento do
objeto, inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolulnentos,
seguros de acidentes de trabalho etc, ficando excluída qualquer solidariedade da CONTRATANTE

autuações adrninistrativas e/ou .judiciais uma vez que a inadirnplência da
CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere à CONTRATANTE;
10.1.3 - Arcar corn eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados
por ineficiência ou irregularidade cornetida por seus etrpregados ou prepostos envolvidos rta
execução do contrato que não terão nenhum vinculo empregatício coln a administração;
10.1.4 - Facilitar a ação da FISCALIZAÇ^O no fornecimento do objeto, prestando, prontatnente,
os esclarecirnentos que forern solicitados pela CONTRATANTE;
10.1.5 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade corn as obrigações por ele
assurnidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
10.1.6 - Aceitar nas meslras condições contratnais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
rrecessários, nos terrnos do artigo 65 da Lei n.'8.666193.

por eventuais

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA _ DA SUBCONTRATAÇÃO DE TERCEIROS
1 1 . 1 - Serão aceitas subcontratações de outros bens e serviços para a execução do contrato original até o
limite de 300Á (trinta por cento) do valor contratado. Contudo, em qualquer situação, a CONTRATADA é
a úrnica e integral respousável pela execução global do contrato.

I 1.2 - E,m hipótese nenhurna, haverá relacionarnento contratual ou legal da CONTRATANTE com os
subcontratados.
1 1.3 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de vetar a utilizaçáo de subcontratações por razões
técnicas ou administrativas, visando unicamente à perfeita execução do contrato.

DAS PENALIDADES PARA

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA

O

CASO

DE

INADIMPLEMENTO
12,1 - E,rn caso de inexecução total ou parcial ou desobediência de alguma das cláusulas coutratuais, betn

corno de ocorrência de atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, subrneter-se-á a
CONTRATADA, ser-rdo-lhe garantida plena defesa, às seguintes penalidades:
12.1 .1 - Advertência;
12.1.2 - Multa;
12.1.3 - Suspensão temporária de participação ern licitação e impedirnento de contratar com esta
Adrninistração, por prazo de aÍe 02 (dois) anos;
12.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adrninistração Pública,
enquanto perdurarem os rnotivos da punição, ou até que seja prornovida a reabilitação, peraute a
própria autoridade que aplicoLr a penalidade.
12.2 - A rnulta prevista nesta cláusula será de até 10oÁ (dez por cento) sobre o valor globaldo contrato.
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12.3 - As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa'
prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
12.4 - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido con-lo renda para o Município, no prazo de 05
(cinco) dias úrteis, a contar da data da intirnação, podendo a CONTRATANTE, para isso, descontá-las das
faturas por ocasião do pagamento, sejulgar conveniente.
12.5 - O pagarnento da multa não exirnirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram
causa à penalidade, nem de curnprir o objeto do corrtrato.
12.6 - A CONTRATANTE deverá cientificar a CONTRAI'ADA, por escrito, de qLralquer anormalidade
constatada na execução do objeto, para as providências cabíveis,
12.1 - As penalidacles somente deixarão de ser aplicadas em razão de circunstâncias excepcionais, e a
justificativa só será aceita por escrito, fundamentada em fato real e facilmente cor.nprovável, a critério da
CONTRATANTE, desde que formulada no prazo máxirno de 05 (cinco) dias úrteis da data eÍn que foraur
aplicadas, indicando-se aincla o núrmero do processo administrativo a que se refere, protocolado junto a

CONTRATANTE,.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA _ Do RECEBIMENTo E CRITÉRIo DE ACEITAÇÃO DO
OBJETO
l3.l - O recebimento do objeto será feito apenas de fomra parcial, à rnedida que for sendo solicitado,
devendo ser entregue no prazo e local designado pela CONTRATANTE, corrforrne o estabelecido na
Ordetn de Fornecimento.
13.2 - A CONTRATADA sujeitar-se-á à fiscalização dos produtos rro ato da entrega, reservando-se a
CONTRATANTE o direito de não proceder ao recebimeuto, caso não encontre os rneslnos em condições
satisfatórias.
13.3 - A CONTRATADA deverá cumprir obrigatoriarnente os prazos clas entregas solicitadas pela
CONTRATANTE, salvo ern caso de alterações, que deverão ser comunicadas eur urr prazo inferior às 48
horas.

13.4 - No ato das entregas, caso os produtos se.iarn recusados, os mesmos serão devolvidos, devendo
haver reposição de acordo com as exigências editalícias.
13.5 - Na ausência de um on mais itens solicitados, o fornecedor deverá cousultar a CONTRATANTE
quanto à substituição por um produto similar, com dois dias de antecedência. A solicitação deverá ser
acompanhada da justificativa em até dois dias antes da entrega e encarninhada à CONTRATADA, que
deliberará sobre a aceitação ou não do pedido fonnulado.
13.6 - O recebimento do objeto, pela CONTRATANTE, dar-se-á por meio dos seguintes procedimentos,
observando o disposto no art. l4 daLei Federal n'. 8.666/93:

a)

Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com

as

especificações contidas no Terrno de Referência, e, encontrada alguma irregularidade, será fixado
pruzo para correção pela CONTRATADA;
b) Defirritivaniente, mediante a verificação do atendimento às especificações contidas no Tertno
de Referência e corrsequente aceitação.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
l4.l - Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico mencionado Ira cláusula prirneira
deste ternro, cuja realização decorreu da autorização da Autoridade Sr-rperior por ele responsável.
14.2 - Serão parles integrantes deste Contrato, o Pregão Eletrônico já mencionado auteriormente e todos
os seus auexos, inclusive a proposta apresentada pela CONTRA'|ADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA _ DAS ALTERAÇÔns no CoNTRATO
1 5. I - Competem a ambas as partes, de cornum acordo, salvo nas situações tratadas neste instrunteuto, tta
Lei 8.666193 e em ontras disposições legais pertinentes, realizar, via termo aditivo, as alterações
contratuais que julgarem convenientes.
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16.1

-A

publicagão resumida do presente contrato será providenciada pela Autoridade Superior do

mesmo, mediante publicação na Imprensa Oficial do Município consoante o estabelecido pelo Inciso
do Art. 6o da

XIII

Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA sÉTTvT,q. - DA GARANTIA CONTRATUAL
17.1 - A critério da Administraçáo e conforme o caso poderá ser exigido prestação de garantia para esta
contratação visando à segurança da execução do contrato e eventuais alterações.

cLÁusuLA DÉcrMA orrAvA - DA F'rsc ALtzAÇLo

l8.l - A

execução contratual será acompanhada e fiscalizada por Agente Público especialmente
designado para este fim, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal n' 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NoNA _ DA RESCISÃo Do CONTRATO
19.1 - Constituem motivos incondicionais para rescisão do presente contrato, as situações previstas nos
artigos 77 e78, na forma do artigo 79, inclusive com as consequências do artigo 80 da Lei 8.666193 e
posteriores alterações.

cLÁusuLA vrcÉsrMA - Do cAso DE FoRÇA MAroR, FoRTUrro ou oMrsso

20.1 - Tal como prescrito em Lei, a CONTRATANTE e a CONTRATADA não serão responsabilizados
por fatos comprovadamente decorrentes de casos de força maior ou fortuitos, ocorrências eventuais cuja
solução se buscará mediante acordo interpartes.

cLÁusuLA vrcÉsrMA rRTMETRA - DAs DrsposrÇÕBs rrNa.rs
2l.l - A CONTRATANTE analisará, julgarâ e decidirá, em cada caso, as questões alusivas

a incidentes

que se fundamentem em motivos de força maior e caso fortuito.
21.2 - Nos casos omissos ou divergentes sobre especificações constantes do Pregão Eletrônico que gerou
este contrato, prevalecerá a interpretação do Pregoeiro.

CLÁUSULA vIGÉsIMA SEGUNDA. Do FoRo
As questões decorrentes da execução deste contrato, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca de Aracati/CE.
22.2 - E, para frmeza e validade do que foipactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) vias de
igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas
representantes das partes, CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas.
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ANEXO
JUSTIFICATIVA DE IMPEDIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO...

r

PROCESSO N.": 00.003/2021-SRP.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNrCO PARA REGTSTRO DE PR"EÇOS.
DATA DE ABERTURA: 22 1021202L.
HORÁRIO DE ABERTURA: OghOOM

Esta Municipalidade vem por rneio desta, perante o procedirnento administrativo em epígrafe,
apreserrtar adiante, as justificativas necessárias que levaram ao impedimento da participação de empresas
na forrna de consórcio.

Primeiramente a Lei de Licitações, rnais precisamente no caput do seu Art. 33, sustenta a
discricionariedade da Adrninistração Pública promover ou não, a participação de ernpresas elrl regime de
consórcio. Portanto, resta sacrarnentado o poder da adrninistração de tal vedação sem ferimento à
legislação vigente.

Aléni do mais, a Adntinistração Púrblica não teria vantagem na contratação de ernpresas etrl
regirne de consórcio em razão das mesrnas passar a ter responsabilidade solidária no tocante às obrigações
trabalhista e prevideuciária, proporcionando riscos à contratação pretendida, isto porque, pode ocorrer de
urna das integrantes, por exemplo, ter seus bens bloqueados pelajustiça, em prevenção de pagatnento de
dívidas, gerando graves repercussões para o cumprimento do pacto celebrado.
Indo mais além, a contratação tarnbém seria prejudicada, quando urna empresa depender da
outra para a execução do contrato e essa não ser assistida, fato que indiscutivehnente acarretaria atrasos
na sua execução ou até rresrro a não execução contratual.

Contudo, de forma preventiva e responsável, esta Adrninistração Pública, prezando pela eficácia
dos seus procedimentos administrativos, resolve irnpedir a participação, nesta licitação, de empresas em
regirne de consórcio.

AracatilCB,02 de fevereiro de 2021.
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