EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2022

1.PREÂMBULO
O MUNICÍPIO DE ACARI, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de
direito interno, CNPJ (MF) nº 08.097.008/0001-20, com sede na Rua Napoleão
Antão, 100, Ary de Pinho, Acari/RN, por intermédio de sua Pregoeira Oficial,
nomeada pela Portaria nº 023 de 05 de janeiro de 2021, torna público para
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, COM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do tipo menor preço por
item.
O presente procedimento licitatório tem como base legal a Lei n º 10.520 de
17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, pelo
Decreto Municipal nº 013 de 05 de julho de 2013, pela Lei Complementar nº
123/2006, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n.º 8.666/93.
O Edital e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados, na sede do
Município de Acari, situada na Rua Professora Porfíria Pires, nº 64, bairro
Ary de Pinho, Acari/RN e/ou no site oficial do município www.acari.rn.gov.br
2. DO OBJETO
2.1. A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA
CONTRATAÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM
ACARI/RN, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DA GESTÃO
MUNICIPAL, conforme especificações descritas no Termo de Referência, Anexo I
deste Edital.
3. DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME.
3.1. A sessão pública deste Pregão Presencial será realizada na sede
administrativa do Município de Acari/RN, localizada na Rua Professora
Porfíria Pires, nº 64, bairro Ary de Pinho, Acari/RN no dia 07 de FEVEREIRO
de 2022, às 09:00 horas, ocasião na qual será realizado o credenciamento das
licitantes presentes e o recebimento dos envelopes contendo propostas de
preços (Envelope 1) e habilitação (Envelope 2).
3.1.1 - Os conjuntos de documentos relativos à proposta de preços e
habilitação deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados e
lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e
contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os
seguintes dizeres:
ENVELOPE “1” – PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE ACARI/RN
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2022
(Nome da Licitante) - CNPJ Nº
ENVELOPE “2” – HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE ACARI/RN
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2022
(Nome da Licitante) - CNPJ Nº
3.2. 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 subsequente, quando possível, no mesmo
horário e endereço anteriormente estabelecido, ou ainda para data posterior
de acordo com a possibilidade da Pregoeira.
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, DA IMPUNGAÇÃO DO EDITAL E DO PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO
4.1. Poderão participar do certame quaisquer licitantes que detenham ramos de
atividade compatível com o objeto deste pregão e que atendam a todas as
exigências, inclusive quanto à documentação e requisitos mínimos de
classificação das propostas constantes deste Edital.
4.2. Não poderão participar desta licitação:
4.2.1. Interessados proibidos de participar de licitações e celebrar
contratos administrativos, na forma da legislação vigente e que estejam com o
direito de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual
ou Municipal suspenso ou, ainda, que por estas tenham sido declaradas
inidôneas;
4.2.2. Empresas cujos dirigentes, gerentes, sócios ou responsáveis técnicos
mantenham qualquer vínculo empregatício com o Município de Acari/RN;
4.2.3.
Empresas que tenham pendências tributárias,
não
tributárias,
contratuais ou de qualquer outra natureza perante o Município de Acari/RN.
4.2.4. Que estejam concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de
credores, em dissolução ou em liquidação.
4.3. A participação na licitação implica na aceitação integral do ato
convocatório, bem como na observância dos regulamentos e normas técnicas
aplicáveis.
4.4
Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
4.5
A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
sempac@acari.rn.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço
Setor de Licitações do Município situado na Rua Professora Porfíria Pires, nº
64, bairro Ary de Pinho, Acari/RN - CEP: 59.370-000.
4.6
Caberá a Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e
quatro horas.
4.7
Acolhida a impugnação, poderá ser definida e publicada nova data para a
realização do certame.
4.8
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados a Pregoeira, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico
via internet, no endereço indicado no Edital.
4.9
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.
4.10
As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela
Pregoeira serão anexados nos autos do processo licitatório e estarão
disponíveis para consulta por qualquer interessado.
5. DO CREDENCIAMENTO
5.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do
procedimento licitatório deverão estar devidamente representados por:
5.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade
ou outro documento de identificação oficial, acompanhado de: registro
comercial no caso de empresa individual, contrato social ou estatuto em
vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
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inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso
de sociedades cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar
expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência
de tal investidura;
5.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar
instrumento particular de procuração ou documento equivalente, com poderes
para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da
licitação, acompanhado de documento de identificação oficial e do registro
comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em
vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações,
acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus administradores;
inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em
vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva
sede, no caso de sociedades cooperativas;
5.1.2.1. O instrumento particular de procuração deverá ser apresentado com
firma reconhecida (§ 2º do art. 654 da Lei 10.406/02).
5.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma
empresa licitante.
5.3. Os documentos relativos à representação deverão ser apresentados à
Pregoeira antes da abertura dos envelopes “1” e “2”.
5.4. A não apresentação do credenciamento não inabilitará o licitante, mas
impedirá o seu representante de se manifestar e responder em nome da empresa
durante a realização do certame, notadamente e especificamente na fase de
lance e manifestação da intenção de interpor recurso (Art. 4º, incisos XVII e
XVIII da Lei 10.420/02).
5.5. A documentação apresentada na primeira sessão de recepção e abertura dos
envelopes credencia o representante a participar das demais sessões, se
houver. Na hipótese de sua substituição no decorrer do processo licitatório,
deverá ser apresentado novo credenciamento.
5.6. O licitante, preferencialmente, deverá providenciar a autenticação de
seus documentos em cartório competente. Todavia, de acordo com o Art. 32 da
Lei nº 8.666/93, a Pregoeira realizará as autenticações, devendo os
licitantes interessados dirigirem-se à sede do município de Acari/RN até o
início da sessão pública, portando os respectivos originais.
5.7. Além dos documentos exigidos acima, a licitante que for MICROEMPRESA ou
EMPRESA DE PEQUENO PORTE que quiser usufruir dos benefícios concedidos pela
Lei Complementar 123/06, de 15 de dezembro de 2006, deverá comprovar esta
condição por meio de declaração, a qual deverá estar assinada pelo(s)
sócio(s) da empresa licitante e o contador da mesma, cujas assinaturas terá
que estar com firma reconhecida, ou ainda por meio de certidão emitida pela
Junta Comercial do Estado Sede da licitante;
5.8. A falta da declaração citada no item anterior implicará na não
comprovação da condição de ME ou EPP para esse certame, concorrendo a
referida licitante em igualdade de condições com as demais participantes;
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1. A proposta deverá ser elaborada em uma via redigida com clareza, em
língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente,
devidamente preenchida e identificada, sem rasuras ou ressalvas, emendas,
borrões ou entrelinhas que prejudiquem sua análise, rubricada e assinada pelo
representante legal da empresa licitante, pelo procurador identificado no
credenciamento, informando o valor total da proposta para a contratação dos
itens.
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6.2. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da
proponente, das condições estabelecidas neste Edital;
6.3. A Proposta de Preços ainda deverá conter: (ANEXO VII)
6.3.1. O valor individual e o global, sendo este último em algarismos e por
extenso;
6.3.2. A indicação dos serviços com todas as suas especificações;
6.3.3. Prazo de Validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data de sua apresentação;
6.3.4. Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as
despesas com fretes, tributos e demais encargos de qualquer natureza
incidentes sobre o objeto deste Pregão, nada mais sendo lícito pleitear a
esse título;
6.3.5. Dados da empresa, tais como: razão social, CNPJ, endereço, e telefone
para contato, e bem como a indicação, mediante nome e documentos pessoais, da
pessoa responsável pela assinatura do Contrato decorrente deste procedimento.
6.3.6. Quanto a planilha da Proposta de Preços a ser apresentada no Envelope
1 deverá manter o modelo do Termo de Referência, anexo II deste Edital.
6.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do
presente Edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis.
6.5. Apresentada a proposta não cabe desistência, salvo motivo justo de fato
superveniente e aceito pelo pregoeiro;
6.6.
Os
licitantes
poderão prestar
esclarecimentos
e/ou informações
complementares, desde que isso não importe modificação das condições das
propostas.
7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
7.1. Serão realizadas tantas rodadas quantas forem necessárias à definição do
menor lance para o valor por item.
7.2. Entende-se por uma rodada, a oportunidade da empresa participante, de
ofertar lance verbal inferior ao menor preço ofertado até aquele instante.
7.3. Participarão dos lances verbais a empresa que ofertou PROPOSTA COMERCIAL
de valor mais baixo e todas as empresas que ofertaram, em suas propostas
escritas, preços até 10% (dez por cento) superiores àquela.
7.4. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no
subitem 7.3, participarão da rodada de lances verbais e sucessivos: a
proposta de menor preço global e as (02) duas melhores propostas
subsequentes, totalizando (03) três propostas.
7.5. As empresas que não tenham representantes credenciados para participação
dos lances verbais, mas que se enquadrem em uma das situações contidas nos
subitens 7.3 ou 7.4, terão como valor definitivo aquele ofertado em sua
PROPOSTA COMERCIAL; entretanto, tais empresas, mesmo não podendo ofertar
lances, serão contadas para efeito de totalização das três empresas de que
trata o subitem 7.4.
7.6. A Pregoeira definirá e comunicará em voz alta as empresas que
participarão da rodada de lances verbais, dando início à convocação para a
oferta de lances.
7.7. A convocação para a oferta de lances, pela Pregoeira, terá como
referencial os valores ofertados pelas empresas, iniciando-se com a empresa
que tenha ofertado o maior preço global em sua Proposta Comercial e
finalizando com a ofertante do menor preço, devendo o lance ofertado ser
inferior ao de menor preço; a cada nova rodada será efetivada a classificação
momentânea das propostas, o que definirá a sequência dos lances seguintes.
7.8. Caso haja empate, será realizado sorteio para determinar a ordem dos
lances.
7.9. Os lances verbais deverão ser sucessivos, distintos e decrescentes
vedados a oferta igual a então vigente.
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7.10. Para agilização do Pregão, a Pregoeira definirá, quando for o caso,
qual o mínimo que poderá ser decrescido ao lance anterior;
7.11. A apresentação de lance é facultativa; mas a desistência em apresentar
lance verbal quando convocado implicará exclusão do licitante da etapa de
lances verbais para aquele item e manutenção do último valor global.
7.12. Durante as rodadas, será permitido aos licitantes o uso de celulares ou
outros meios de comunicação, custeadas às próprias expensas, para consulta à
empresa que representa, pelo tempo disponibilizado pelo Pregoeiro.
7.13. Encerrada a fase de oferta de lances, o Pregoeiro passará ao julgamento
e classificação das propostas, adotando o critério de menor preço por item e
observando se a proposta atende às exigências do edital.
7.14. Caso a empresa que ofertou o lance final de menor preço seja uma
empresa de grande porte, será assegurada, como critério de desempate, a
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
7.15.
O empate fictício, citado no item anterior, será considerado aquela
situação em que o lance final apresentado pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor
preço final.
7.16.
Ocorrendo o empate fictício, a microempresa ou a empresa de pequeno
porte melhor classificada poderá, ao final da oferta de lances, apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
7.17. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno
porte, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem no
citado empate fictício, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito.
7.18. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido (cinco
por cento - 5%), será realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que poderá apresentar uma melhor oferta.
7.19. Na hipótese da não contratação nos termos disciplinados para o empate
fictício, o objeto será adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.
7.20. A regra do empate fictício ou ficto somente se aplicará quando a melhor
oferta não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.
7.21. A pregoeira negociará com o proponente, para a obtenção de melhor
preço, se for o caso.
8 DA ACEITABILIDADE DA(S) PROPOSTA(S)
8.1.
Finalizada
a
etapa
de
lances
e
examinada
a(s)
proposta(s)
classificada(s) em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá a
pregoeira decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade;
8.2. A Pregoeira deverá verificar, como critério de aceitabilidade, a
compatibilidade do menor preço alcançado com os parâmetros de preços de
mercado, definidos pela Administração, coerentes com a execução do objeto
licitado, aferido mediante o preço médio constante no Termo de Referência
parte integrante do presente Edital.
8.3. A Pregoeira afastará desde logo preços que sejam manifestamente
inexequíveis,
assim
considerados
aqueles
que,
comprovadamente,
forem
insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação
pretendida, ou excessivos, assim considerados aqueles que superarem os
parâmetros estabelecidos.
8.4. Se a pregoeira considerar que os preços alcançados ensejam dúvidas ou
indícios de inexequibilidade, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
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complementares, poderá efetuar diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei
nº 8.666/93.
8.5. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender à exigência
estabelecida no item supra, a pregoeira desclassificará, motivadamente, a
proposta e examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até
a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, devendo, também,
negociar diretamente com a proponente, para que seja obtido preço melhor.
8.6. Considerada aceitável a oferta, passará a pregoeira ao julgamento da
habilitação.
9. DA HABILITAÇÃO
9.1. Ordenadas as empresas por preço, a Pregoeira procederá à verificação de
habilitação do(s) licitante(s) que apresentar(em)
a(s)
proposta(s)
de
menor preço por item, na forma contida no item 6, deste Edital.
9.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
9.1.1.1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis;
9.1.1.2. para as sociedades empresárias ou empresas individuais de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
9.1.1.3. em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de
responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado,
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores;
9.1.1.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência;
9.1.1.5. inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria
em exercício;
9.1.1.6. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária
estrangeira em funcionamento no País;
9.1.1.7. os atos constitutivos das empresas licitantes deverão estar
acompanhados dos demais documentos aditivos e modificativos do seu texto ou,
preferencialmente, da respectiva consolidação.
9.1.1.8 - Estará dispensado de apresentar os documentos relacionados no item
9.1.1 (9.1.1.1 a 9.1.1.7),
o proponente que apresentá-los na integralidade por ocasião de seu
credenciamento.
9.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
9.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
9.1.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão unificada nos
termos da Portaria MF nº 358/2014 emitida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto
aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados,
conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07).
9.1.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS).
9.1.2.4. Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual/Municipal,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual.
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9.1.2.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão
Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da
Fazenda Estadual onde a empresa for sediada.
9.1.2.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão
Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda
Municipal onde a empresa for sediada.
9.1.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação
de declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.
9.1.2.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho,
aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
9.1.2.9. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como
condição para participação na licitação.
9.1.2.10. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar
toda a documentação exigida neste Edital incluindo a regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
9.1.2.11. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor
do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração
pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa.
9.1.2.12. A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 81 da Lei nº 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar as
Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
Contrato, ou revogar a Licitação.
9.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA:
9.1.3.1. Certidão negativa de falência e/ou concordata ou recuperação
judicial, expedida pelo distribuidor da sede da Pessoa Jurídica, quando a
emissão da mesma terá de ser com data de até 30 (trinta) dias anteriores a de
abertura dos envelopes, ou da data de vigência especificada na certidão, caso
haja, sob pena de inabilitação do licitante, caso o mesmo descumpra o que
determina o referido item.
9.1.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, dentro da sua validade de apresentação para fins de licitação
devidamente registrado no órgão competente, contendo Termo de Abertura e
Encerramento do seu respectivo Livro Diário devidamente registrado, nos
termos da legislação em vigor, devidamente assinado pelo representante legal
da empresa e o contador ou técnico de contabilidade responsável. Para as
empresas obrigadas ao envio da Escrituração Contábil Digital (SPED Contábil),
apresentar o recibo, termo de abertura e encerramento do livro diário, assim
como todos as informações expedidas pelo Sistema Público de Escrituração
Digital - SPED.
9.1.3.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente,
admite-se a apresentação de balanço de abertura devidamente registrado;
9.1.3.2.2. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das
fórmulas:
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
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SG =
LC =

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
Passivo Circulante

9.1.3.2.3. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um)
em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a
Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o
patrimônio líquido mínimo de 10 % (dez por cento) do valor estimado da
contratação ou do item pertinente.
9.1.3.3. Para o microempreendedor individual, o balanço poderá ser
substituído pelo comprovante da Declaração Anual do Simples Nacional Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI), referente ao último exercício
social vigente.
Anual do Simples Nacional
9.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
9.1.4.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e
compatível em características com o objeto da licitação - Atestado (s) de
Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado.
9.1.5. DAS DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES:
9.1.5.1. As empresas licitantes deverão apresentar as seguintes Declarações
Complementares sob pena de inabilitação:
9.1.5.1.1 Declaração de atendimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º
da Constituição Federal; (ANEXO IV)
9.1.5.1.2.
Declaração
de
superveniência
de
fato
impeditivo
de
habilitação;(ANEXO V)
9.1.5.2. As Microempresas e as empresas de Pequeno Porte que manifestarem a
vontade de usufruir do tratamento diferenciado nos termos da Lei Complementar
nº 123/2006 deverão apresentar as seguintes Declarações Complementares sob
pena de não comprovação:
9.1.5.2.1. Declaração de enquadramento como Microempresa – ME, Empresa de
Pequeno Porte – EPP, apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 2006.(ANEXO VI)
9.1.5.3. A apresentação da declaração mencionada no subitem anterior é
facultativa e deverá ser entregue tão-somente pelas licitantes efetivamente
enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que
não tenham sido alcançadas por alguma hipótese de exclusão do tratamento
jurídico diferenciado.
9.1.5.4. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa
de pequeno porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a
comunicação de tal ato aos órgãos competentes para as providências cabíveis.
A comissão poderá realizar diligências para verificar a veracidade da
declaração.
9.1.6. Os documentos necessários a habilitação poderão ser apresentados em
original ou cópia autenticada por tabelião de notas, publicação em órgão da
imprensa oficial ou por servidor da Administração nos termos do item 5.6 do
presente Edital.
9.1.7. A Pregoeira reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer
documento apresentado em cópia, sempre que houver dúvida ou julgar
necessário.
9.1.8. Todos os documentos deverão ser datados de no máximo 180 (cento e
oitenta) dias da abertura dos envelopes de Habilitação, quando não tiver

8

prazo estabelecido pelo órgão competente expedidor ou quando o documento
tenha prazo de validade indeterminado.
9.1.9. Serão considerados inabilitados os licitantes que não atenderem ao
disposto no item 9 do presente Edital, deixando de apresentar a documentação
solicitada ou apresentá-las em desacordo com o Edital.
10. DA FASE RECURSAL
10.1.
Declarado o(s) vencedor(es) após
encerramento da
fase de
habilitação, a Pregoeira concede aos licitantes a palavra para o registro de
intenção de recurso de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos o que será registrado na
ata da referida sessão pública.
10.2. A falta de manifestação da licitante no prazo estabelecido acarretará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação, pelo Pregoeiro, do objeto
licitado a vencedora.
10.3. Havendo interposição de recurso, na forma indicada no subitem 10.1, a
Pregoeira informará aos recorrentes que poderão apresentar memoriais contendo
as razões de recurso, no prazo de 03 (três) dias após o encerramento da
sessão pública, e às demais licitantes que poderão apresentar contrarrazões,
em igual prazo os quais começarão a correr do término do prazo para
apresentação de memoriais, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, no
setor de licitações no endereço constante do preâmbulo deste Edital, das
08h00 às 13h00 de segunda a sexta-feira.
10.4. As razões recursais bem como as contrarrazões poderão ser encaminhadas
por e-mail sempac@acari.rn.gov.br, e os originais deverão ser encaminhados no
prazo de 03 (três) dias por petição dirigida ou protocolada no endereço Setor
de Licitações do Município situado na Rua Professora Porfíria Pires, nº 64,
bairro Ary de Pinho, Acari/RN - CEP: 59.370-000.
10.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a
invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor,
por ato da Pregoeira, caso não haja interposição de recurso, ou pela
autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1. Homologado o resultado da licitação, terá(ão) o(s) adjudicatário(s) o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação,
para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se
nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste edital.
12.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante a Administração
Municipal para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração
poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo
de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
12.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de
Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período,
quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso,
e desde que devidamente aceito.
12.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias
para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a
indicação do licitante vencedor, a descrição do item, as respectivas
quantidades, preços registrados e demais condições.
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12.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes
que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante
vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual
referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos
previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;
12.5. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses.
12.6. De acordo com o previsto no art.13, parágrafo único, do Decreto nº
7.892, de 23/01/2013, aplicado subsidiariamente ao presente Pregão e artigo
4º da Lei 10.520/02, Incisos XXIII e XVI, no caso da licitante vencedora de
determinado ITEM depois de convocada, não comparecer ou se recusar a assinar
a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital,
o Município de Acari RN convocará a segunda colocada a assinar a Ata de
Registro de Preços para aquele ITEM, lançando na Ata, o último valor ofertado
por ela, ou o valor da primeira colocada na fase de lances, na hipótese de
ter manifestado, anterior e formalmente, o interesse em fornecer o ITEM pelo
preço da primeira colocada, convocando as demais classificadas.
13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
13.1. Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o(s)
fornecedor(es) registrado(s)
poderá ser convocado para assinar o Termo de
Contrato ou aceitar/retirar instrumento equivalente, conforme o caso (art. 62
da Lei nº 8.666/93), no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de
sua convocação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital.
13.2. No ato da assinatura do contrato a(s) empresa(s) apresentará(ão) os
documentos elencados no subitem 9.1.2, cujos prazos de validade estejam
vencidos, na forma exigida por ocasião da habilitação.
13.2.1. Na hipótese de irregularidade o contratado deverá regularizar a sua
situação no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das
penalidades previstas no edital com base na Lei nº 8.666/93.
13.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou
entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração
poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo
de 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento.
13.4. Se o adjudicatário, no ato da assinatura da ARP ou aceite do
instrumento equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de
habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá
ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação,
para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e
comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.
13.5. Por ocasião da celebração do Contrato, a(s) empresa(s) vencedora(s) do
certame deverá(ão) disponibilizar/cadastrar junto ao Município Contratante,
OBRIGATORIAMENTE, e-mail e contato telefônico com aplicativo de mensagem,
tipo WhatsApp, pelos quais receberão as ordens de serviços e/ou notificações
por eventual descumprimento contratual.
14. DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
14.1. O preço é fixo e irreajustável.
14.2.
As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão
sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei nº
8.666/93 e no Decreto nº 7.892/13.
14.3.
O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, através de ordem
bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente, indicados pelo
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contratado, obedecendo sempre a Ordem Cronológica de acordo com a Instrução
Normativa nº 001/2018 do Município de Acari RN.
14.3.1. A empresa contratada deverá emitir Notas Fiscais/Faturas (em duas
vias) fazendo menção a este PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2022, acompanhadas da
comprovação de que mantém s condições de habilitação.
14.4. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser
efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de
1993.
14.5. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 05
(cinco) dias, contado da data final do período de adimplemento da parcela da
contratação a que aquela se referir, obedecendo sempre a Ordem Cronológica de
acordo com a Instrução Normativa nº 001/2018 do Município de Acari RN.
14.6. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo
servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos produtos entregues.
14.6.1. O atestado da Nota Fiscal/Fatura referente ao fornecimento do produto
caberá ao gestor do contrato, especialmente designado para esse fim.
14.6.2. A Secretaria Municipal de Administração, Tributação e Finanças
impedida de realizar o pagamento quando constatado a inobservância dos
procedimentos de liquidação de despesas, notadamente a ausência do Atestado no
item 14.5.
14.6.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da
despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante.
14.7. O pagamento será creditado em conta corrente da Contratada, através de
ordem bancária contra qualquer instituição bancária indicada na proposta,
devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco, agência, localidade e
número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
14.8. O Município de Acari RN reserva-se o direito de suspender o pagamento
se o fornecimento do produto ou do serviço estiver em desacordo com as
especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I).
14.9. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.
14.10. Antes de cada pagamento à contratada deverá apresentar comprovação de
que mantém as condições de habilitação exigidas no edital.
14.11. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de até 30
(trinta) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério
da contratante.
14.12. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente,
a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da
regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
14.13. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
14.14. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada
não regularize sua situação junto a Administração Pública Municipal.
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14.15. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer
caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato
em execução com a contratada que descumprir os requisitos de habilitação.
14.16. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável, se for o caso.
14.16.1.
A
Contratada
regularmente
optante
pelo
Simples
Nacional,
exclusivamente para as atividades de prestação de serviços previstas no §5ºC, do artigo 18, da LC 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto
aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, observando-se as
exceções nele previstas. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização
estão previstos no Termo de Referência (Anexo I) e reproduzidos nos
instrumentos contratuais (Anexos II e III) de que trata os itens 12 e 13 do
presente Edital. O Termo de Referência é parte integrante do Edital
independentemente de transcrição.
16. DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE E DA (S) CONTRATADA (S)
16.1. Caberá ao licitante vencedor, sem prejuízo do constante do Termo de
Referência, Anexo I deste Edital, as obrigações constantes da Minuta da ARP
(Anexo II) e Termo de Contrato Administrativo (Anexo III), deste Edital.
16.2. Caberá ao Município de Acari, sem prejuízo do constante do Termo de
Referência, Anexo I deste Edital, as obrigações constantes da Minuta da ARP e
o Termo de Contrato Administrativo (Anexos II e III), deste Edital.
17.DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA.
17.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão elevar
seus percentuais de desconto ao mesmo da proposta do licitante mais bem
classificado.
17.2 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.
17.3 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor
igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da
última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.
17.4 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser
respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado
no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses
previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013.
18. DAS SANÇÕES ADMINISTATIVAS
18.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
18.1.1. Não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de
validade da proposta;
18.1.2. Apresentar documentação falsa;
18.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
18.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
18.1.5. Não mantiver a proposta;
18.1.6. Cometer fraude fiscal;
18.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;
18.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
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conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances.
18.3.
O
licitante/adjudicatário
que
cometer
qualquer
das
infrações
discriminadas
no
subitem
anterior
ficará
sujeito,
sem
prejuízo
da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
18.3.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
18.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Acari RN,
pelo prazo de até cinco anos;
18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de
impedimento.
18.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
18.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1. É facultada a pregoeira, bem como à autoridade superior, em qualquer
fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a
instrução do processo, nos termos do Acórdão nº 1211/2021 do Plenário do
Tribunal de Contas da União – TCU.
19.2. Fica assegurado ao Município de Acari o direito de, no seu interesse,
anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente
licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
19.3. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e o Município de Acari não será, em nenhum caso, responsável
por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.
19.4. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
19.5. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela pregoeira.
19.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e
vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Acari.
19.7. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
19.8. Este Edital será fornecido a qualquer interessado, no Setor de
Licitações situado na Rua Professora Porfíria Pires, nº 64, bairro Ary de
Pinho, Acari/RN - CEP: 59.370-000.
19.9. Integra este Edital:
a) Anexo I - Termo de Referência;
b) Anexo II - Ata de Registro de Preços;
c) Anexo III - Termo de Contrato Administrativo;
d) Anexo IV - Declaração de atendimento ao disposto no inciso XXXIII do
art. 7º da Constituição Federal;
e) Anexo V - Declaração de superveniência de fato impeditivo de
habilitação;
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f) Anexo VI - Declaração de enquadramento como Microempresa – ME, Empresa
de Pequeno Porte – EPP;
g) Anexo VII - Modelo da Carta Proposta de Preços;
h) Anexo VIII – Dados da empresa.
19.10. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na
interpretação do presente Edital e seus anexos deverá ser encaminhado, por
escrito, a pregoeira, na Prefeitura Municipal.
19.10.1. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de
ordem estritamente informal.
19.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à
aquisição do objeto licitado.
19.12. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da
Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002; dos Decretos Federais n° 3.555, de 08
de agosto de 2000, 7.892/2013 e subsidiariamente a Lei n° 8.666/93.
19.13. Fica eleito o foro da Comarca de Acari para solucionar quaisquer
questões oriundas desta licitação.

Acari, 21 de janeiro de 2022.

Virginia Lélia Cunha Galvão
Pregoeira
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO:
1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE EMPRESA PARA O
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ACARI/RN, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS E DA GESTÃO MUNICIPAL, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, com as seguintes
estimativas do órgão gerenciador:
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

CAFÉ DA MANHÃ: Suco ou café
servido preto ou com leite, pão
com queijo, cuscuz, ovo e uma
Unid.
01
fatia
de
fruta
da
estação
(exemplo:
mamão,
banana,
melancia, melão)
REFEIÇÃO:
ALMOÇO
(prato/self
service) cardápio variado: arroz
(simples
ou
ao
leite,
com
legumes, integral), feijão (verde
ou branco, de arranca, preto, de
corda
ou
tropeiro);
macarrão,
farofa, batata doce, salada verde
02 ou verdura com maionese ou purê e Unid.
dois
tipos
de
misturas/acompanhamentos,
sendo:
carnes ou frango, ou lingüiça, ou
peixe, ou galinha e acompanhando
01 copo de 300ml de sabores
variados
(acerola,
maracujá,
melão, manga, goiaba)
REFEIÇÃO: JANTAR: Arroz (branco
ou de leite com paçoca), sopa,
03 cuscuz, 01 copo de suco (sabores Unid.
variados) ou café servido preto
ou com leite.
VALOR TOTAL ESTIMADO: (DUZENTOS E CINQUENTA
SETECENTOS REAIS)

QUANT

VALOR
UNIT.

VALOR TOTAL

1.200

17,65

21.180,00

8.000

21,53

172.240,00

4.000

15,82

63.280,00

E SEIS MIL E

R$ 256.700,00

1.2.
As refeições deverão ser fornecidas de acordo com o cardápio
especificado no Termo de Referência, utilizando as técnicas oficiais de
boas práticas para o preparo, fornecimento e acondicionamento dos
alimentos;
1.3.
Os(as)
cozinheiros(as)
e
ajudantes
de
cozinha,
além
de
uniformizados(as), deverão trabalhar com os seus cabelos devidamente
cobertos, bem como utilizar luvas, máscaras descartáveis, aventais e botas
de plástico, para maior higiene no manuseio com os alimentos;
1.4.
As
refeições
serão
fornecidas
de
forma
individual,
em
estabelecimento próprio, que deverá ser sediado no Município de Acari/RN e
se for solicitado em quentinhas, deverão ser acondicionadas em embalagens
de isopor ou similar (do tipo marmitex);
As refeições deverão ser preparadas, com antecedência máxima de
1.5.
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uma hora do prazo de entrega;
A preparação dos alimentos deverá ser realizada nas dependências
da contratada e com todos os utensílios de cozinha próprios para tal fim.
1.7.
Para o fornecimento de refeições, deverão ser disponibilizados
garfos, facas e colheres, de metal, além de louça, rasos ou fundos,
conforme o cardápio, na proporção de um para cada refeição, não sendo
aceitos talheres ou pratos de plástico;
1.8.
As refeições deverão ser servidas sempre quentes, acompanhadas de
guardanapos de papel em quantidade suficiente para atender uma pessoa.

1.6.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO.
2.1. Considerando que a gestão desenvolve, por meio de suas secretarias e
órgãos administrativos, várias atividades tais como: palestras, seminários,
encontros, jornadas, eventos administrativos, dentre outros, tornando-se
necessário a contratação desses serviços para atender as demandas. Ressaltese que a peculiaridade dessa atividade comumente demanda alimentação e
hospedagem para palestrantes, equipes de apoio em eventos, dentre outras
pessoas que virão de outras localidades prestarem serviços relevantes ao
Município de Acari/RN.
2.2. Outra justificativa pertinente é quanto a necessidade de alimentação
para os profissionais da área da saúde que desenvolvem suas funções em escala
de trabalho no regime de plantão de 12 e 24 horas no Pronto Atendimento
Municipal, diante da inexistência de copa e cozinha no estabelecimento de
saúde pelas condições técnicas.
2.3.
Outra justificativa se dá pela necessidade de atender a funcionários
e/ou
servidores
principalmente
nos
setores
de
recursos
humanos,
contabilidade, financeiro, planejamento e de licitação, em atividades
administrativas extras nos dias de maior jornada de trabalho nos respectivos
setores da administração municipal.
2.4. Justifica-se, também, a contratação do objeto dessa licitação, pela
parceria do Município de Acari/RN com o Governo do Estado do RN, no
fornecimento de refeições aos profissionais da área de segurança pública
(Polícia Militar e Polícia Civil) através de termo de colaboração firmado
entre as partes.
2.5. Por se tratar de aquisição de bens e contratação de serviços comuns,
justifica-se, portanto, a opção da modalidade PREGÃO para se realizar a
presente licitação, em virtude do exato enquadramento das necessidades e dos
requisitos fundamentais para utilização desse procedimento nos termos da Lei.
2.6 Administração Municipal entende que, neste caso, justifica-se a
realização de Pregão em sua forma presencial, tendo em vista que o
fornecimento de refeições e serviços de hospedagem devem ser executados por
empresa(s) com estrutura física existente ou
ser disponibilizada no
Município de Acari/RN. Além disso, o próprio Terno de Referência veda a
subcontratação. Desse modo, torna-se mais viável que seja realizado na
modalidade presencial, de forma a possibilitar a participação de empresas que
possuem pontos de atendimentos localizados dentro do município de Acari/RN.
3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS/BENS COMUNS.
3.1. A natureza do objeto a ser contratado é de natureza comum nos termos do
parágrafo único, do artigo 1º, da Lei 10.520, de 2002, e as especificações
dos materiais estão definidas de forma clara, concisa e objetiva e que as
unidades de medida atendem ao princípio da padronização usual existente no
mercado.
4. ENTREGA DO SERVIÇO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
4.1. O contratado deverá iniciar de forma imediata a partir da retirada da
ORDEM DE COMPRAS.
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4.2. A cada serviço, o órgão participante da ARP providenciará a expedição da
correspondente ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA ou documento similar, notificando a
empresa para proceder a retirada do mesmo.
4.2.1. A notificação poderá ser feita diretamente na sede da empresa por email, conforme informações constantes na proposta.
4.2.2. Caso a notificação ocorra diretamente na sede da empresa, a mesma
poderá ser acompanhada da SERVIÇO/COMPRA.
4.3. A retirada da ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA somente poderá ser efetuada por
preposto ou representante da empresa acompanhado de documento idôneo que
comprove essa situação.
4.4. O representante deve apresentar-se munido de documento de identidade.
4.5. Se a empresa com preço registrado em primeiro lugar não retirar ou se
recusar a receber a ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA, sem justificativa plausível e
aceita pelo órgão gerenciador, este convocará a empresa com preço registrado
em segundo lugar para efetuar o serviço, nas condições registradas na ATA DO
PREGÃO para o primeiro colocado, e assim por diante.
4.6. Caso a empresa, ao participar do certame, tenha apresentado proposta do
serviço parcial do bem, o esgotamento da capacidade de fornecimento será o
limite máximo de quantidade que a empresa se dispôs a fornecer.
4.7. Na hipótese do Item 4.5, os órgãos signatários da ARP adquirirão o
restante dos serviços das demais empresas classificadas em 2º lugar para esse
mesmo item.
4.8. Os serviços/fornecimento contratados deverão iniciar de forma imediata a
partir da emissão da Ordem de Serviço emitida pela secretaria demandante.
4.9. Em se verificando problemas ou má qualidade dos serviços, a empresa será
notificada para corrigi-los.
4.10. O serviço do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.
5.1. São obrigações da Contratante:
5.1.1.
Autorizar e requisitar, previamente, a aquisição dos produtos ou
serviços através da Secretaria demandante;
5.1.2.
Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e
seus anexos;
5.1.3.
Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído,
reparado ou corrigido;
5.1.4.
Acompanhar
e
fiscalizar
o
cumprimento
das
obrigações
da
Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
5.1.5.
Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
anexos;
5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente
Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
6.1. Uma vez notificada, a licitante vencedora deverá comparecer nos 05
(cinco) dias úteis seguintes à notificação, para assinatura da Ata de
Registro de Preços, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no Item 15 deste Edital. Assinado e/ou Ata de Registro
de Preços, a empresa vencedora do certame obriga-se:
a) Responder as notificações no prazo estabelecido;
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b) Não assumir obrigações que comprometam ou prejudiquem a capacidade dos
serviços ao órgão gerenciador e aos órgãos participantes.
c) Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços as mesmas
condições de habilitação;
d) Proceder ao serviço do objeto no local indicado. O contratado deverá
prestar o serviço do objeto de forma imediata a partir da retirada da ORDEM
DE SERVIÇO. Dentro das condições e preços ajustados em sua proposta e nos
prazos previstos nesta licitação;
e) Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
ACARI/RN, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente;
f) Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em
ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados na prestação dos
serviços ou em conexão com eles.
g) Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser
contratado, sem a devida anuência da PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI/RN.
h) Executar os serviços nos horários dos eventos determinados por este órgão
municipal;
i) A CONTRATADA será civil e criminalmente responsável por todo e qualquer
acidente ou danos causados aos funcionários ou a terceiros, na realização dos
serviços contratados, inclusive pagamento de indenizações devidas;
j) A CONTRATADA se responsabilizará por todas as despesas relativas ao
pagamento de seus empregados, encargos trabalhistas, previdenciários, bem
como imposto e taxas incidentes sobre o presente contrato, além das despesas
decorrentes de mão de obra, materiais e equipamentos correrão pôr conta da
contratada, bem como quaisquer danos causados a terceiros, correndo ainda por
sua conta o pagamento de impostos de quaisquer naturezas do presente
contrato;
k) Fornecer sempre que solicitado, durante toda a execução do contrato, todas
as condições exigidas para sua habilitação e qualificação exigidas na
formalização do contrato, conforme prevê o inciso XIII, do art. 55, do
Regramento Licitatório.
7. DA SUBCONTRATAÇÃO
7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
8.1
É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos
os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas
as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do
objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do
contrato.
9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO.
9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado
representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos
observados.
9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70
da Lei nº 8.666, de 1993.
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9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando
o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis.
10. DO PAGAMENTO
10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias,
contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem
bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo
contratado. Obedecendo para tanto a ordem cronológica de pagamento.
10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento
em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação
da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante.
10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.
10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada de forma on-line
consulta aos sítios eletrônicos oficiais para verificar a manutenção das
condições de habilitação exigidas no edital.
10.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.
O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
contratante.
10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administração deverá realizar consulta on-line mediante consulta aos sítios
eletrônicos oficiais para identificar possível suspensão temporária de
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril
de 2018.
10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da
regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada
não regularize sua situação de habilitação.
10.11.1.
Será
rescindido
o contrato em execução com
a contratada
inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro
de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer
caso, pela máxima autoridade da contratante.
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10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável.
10.12.1.A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos
da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto
aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido
previsto na referida Lei Complementar.
10.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a
taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
(6/100)
I = 0,00016438
I
I = (TX)
TX = Percentual da taxa anual
=
= 6%
365
11. DO REAJUSTE.
11.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentação das propostas.
11.1.1.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da
contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno
de um ano, aplicando-se o índice INPC exclusivamente para as obrigações
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano
será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
11.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação
conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o
índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo
referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.
11.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será,
obrigatoriamente, o definitivo.
11.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o
que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
11.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes
elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.
11.7. O reajuste será realizado por apostilamento.
12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.
12.1. Não haverá exigência
contratação.

de

garantia

de

execução

para

a

presente

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a
Contratada que:
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13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
13.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
13.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
13.1.5. Cometer fraude fiscal;
13.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a
Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
13.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
13.2.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços
objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa
moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10%
(dez por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93;
13.2.3. Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecução total do objeto;
13.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação
inadimplida;
13.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade
ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
13.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da
Prefeitura Municipal de Acari/RN, pelo prazo de até cinco anos;
13.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste
subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração
administrativa no subitem 13.1 deste Termo de Referência.
13.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
13.3. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7
poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a
dos pagamentos a serem efetuados.
13.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº
8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
13.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
13.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitação;
13.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração
em virtude de atos ilícitos praticados.
13.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
13.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da
União e cobrados judicialmente.
13.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo
máximo de 15 (QUINZE) dias, a contar da data do recebimento da comunicação
enviada pela autoridade competente.
13.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos
causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
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13.8. A
autoridade
competente,
na
aplicação das
sanções,
levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
13.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios
de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou
estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização - PAR.
13.10.
A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira
nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito
normal na unidade administrativa.
13.11.
O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos
processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e
prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
13.12.
As penalidades serão obrigatoriamente publicadas nos órgãos
Oficiais de Imprensa do Município.
14. DO VALOR ESTIMADO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
14.1. O valor global estimado desta licitação é de R$ 256.700,00 (DUZENTOS E
CINQUENTA E SEIS MIL E SETECENTOS REAIS), levantado por meio de pesquisas
realizadas através do sistema Banco de Preços, ferramenta de tecnologia da
informação que tem como objetivo facilitar o trabalho das pessoas envolvidas
nas contratações públicas.
14.2. Para o Registro de Preços não há necessidade de especificar dotação
orçamentária especifica.
15. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA
15.1 - Este Termo de Referência foi elaborado pelo servidor abaixo assinado,
no uso das suas atribuições legais e profissionais, estando em consonância
com as disposições legais e nominativas aplicáveis

Acari/RN, 14 de janeiro de 2022.

Wellington Araújo Júnior
Secretário Municipal de Tributação
e Administração
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ANEXO II
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº XXX/2022
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO
FUTURA
E
EVENTUAL
DE
EMPRESA
PARA
O
FORNECIMENTO
DE
REFEIÇÕES
EM
ACARI/RN,
VISANDO
ATENDER
AS
NECESSIDADES
DAS
SECRETARIAS E DA GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME
AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I – TERMO
DE REFERÊNCIA

O MUNICÍPIO DE ACARI/RN, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO,
CNPJ (MF) Nº 08.097.008/0001-20, SITUADA NA RUA NAPOLEÃO ANTÃO, Nº 100,
BAIRRO ARI DE PINHO, ACARI/RN, CEP: 59.370-0000, COM OBEDIÊNCIA NOS TERMOS DA
LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE
SETEMBRO DE 2019, DO DECRETO Nº 7.746, DE 05 DE JUNHO DE 2012, DA LEI
COMPLEMENTAR N° 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, DA LEI Nº 11.488, DE 15 DE
JUNHO DE 2007, DO DECRETO N° 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015 E,
SUBSIDIARIAMENTE AS NORMAS CONSTANTES DAS LEIS 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E
DEMAIS LEGISLAÇÃO, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS, NESTE ATO REPRESENTADO
PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL, SR............................., PORTADOR DA
CÉDULA DE IDENTIDADE Nº .............., EXPEDIDA PELA .........., CPF Nº
............... DORAVANTE DENOMINADO CONTRATANTE, E DE OUTRO LADO À EMPRESA
E SEUS VALORES REGISTRADOS NA CLÁUSULA SEGUNDA DESTA ATA, CONSIDERANDO O
JULGAMENTO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022-SRP, BEM
COMO A CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E A RESPECTIVA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO
PRESENCIAL, RESOLVEM REGISTRAR OS PREÇOS DAS EMPRESAS, NAS QUANTIDADES
ESTIMADAS ANUAIS, DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO POR ELAS ALCANÇADAS POR ITEM,
ATENDENDO AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E AS CONSTANTES
DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORMAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS DESTINADO À SERVIÇOS EVENTUAIS E FUTURAS SUJEITANDO-SE AS PARTES ÀS
NORMAS CONSTANTES DA LEI, DECRETOS E PORTARIAS SUPRACITADOS E EM CONFORMIDADE
COM AS DISPOSIÇÕES A SEGUIR.
1. DO OBJETO.
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA
E EVENTUAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ACARI/RN, VISANDO
ATENDER
AS
NECESSIDADES
DAS
SECRETARIAS
E
DA
GESTÃO
MUNICIPAL,
especificados nos itens do Termo de Referência, anexo I do edital do Pregão
Presencial nº 001/2022-SRP, que é parte integrante desta Ata, assim como a
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade,
fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que
seguem:
2.2.
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EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
REPRESENTANTE:
E-MAIL:
ITENS

TEL.: (
DESCRIÇÃO

QUANT.

UNID.

)
VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

VALOR TOTAL:
3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
3.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta
licitação.
4. VALIDADE DA ATA.
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua
assinatura, não podendo ser prorrogada.
5. REVISÃO E CANCELAMENTO.
5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em
intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do
objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto
ao(s) fornecedor(es).
5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado
por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para
negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
5.4.1.
A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir
seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
5.5.1.
Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
5.5.2.
Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade
de negociação.
5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para
obtenção da contratação mais vantajosa.
5.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:
5.7.1.
Descumprir as condições da ata de registro de preços;
5.7.2.
Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.7.3.
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
5.7.4.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2
e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
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5.9. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO
SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O
CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS:
5.9.1.
Por razão de interesse público; ou
5.9.2.
A pedido do fornecedor.
6. DAS PENALIDADES.
6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das
penalidades estabelecidas no Edital.
6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço
(art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o
descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso
no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade
(art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade
de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
7. CONDIÇÕES GERAIS.
7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor
registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos
no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da
Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.
7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do
licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços,
nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02
(DUAS) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes.

Acari/RN, XX de XXXXXXXXXX de 2022.

Representante legal do órgão gerenciador

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)
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ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXX/2022
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
PARA
O
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ACARI/RN,
VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS
E
DA
GESTÃO
MUNICIPAL,
CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA,
REFERENTE
AO
PREGÃO
PRESENCIAL
Nº
001/2022,
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI/RN, E A
EMPRESA .............., CNPJ Nº .........

O MUNICÍPIO DE ACARI/RN, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO,
CNPJ (MF) Nº 08.097.008/0001-20, SITUADO NA RUA NAPOLEÃO ANTÃO, Nº 100,
BAIRRO ARI DE PINHO, ACARI/RN, CEP: 59.370-0000, COM OBEDIÊNCIA LEI Nº
10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE
2019, DO DECRETO Nº 7.746, DE 05 DE JUNHO DE 2012, DA LEI COMPLEMENTAR N°
123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, DA LEI Nº 11.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007, DO
DECRETO N° 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015, BEM COMO A LEI COMPLEMENTAR Nº
123/2006, E, SUBSIDIARIAMENTE AS NORMAS CONSTANTES DAS LEIS 8.666 DE 21 DE
JUNHO DE 1993 E DEMAIS LEGISLAÇÕES, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS, NESTE ATO
REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL, SR....................., PORTADOR DA
CÉDULA DE IDENTIDADE Nº .........., EXPEDIDA PELA .........., CPF Nº
..........
,
DORAVANTE
DENOMINADO
CONTRATANTE,
E
A
EMPRESA
..........................., CNPJ Nº .............., DORAVANTE DENOMINADA
CONTRATADA, TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
001/2022. E EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE
1993, DA LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 E NA LEI Nº 8.078, DE 1990 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DO DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE
2013, RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE TERMO DE CONTRATO, DECORRENTE DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 001/2022, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, MEDIANTE AS
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR ENUNCIADAS.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é o FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM
ACARI/RN, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DA GESTÃO
MUNICIPAL, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de
Referência, anexo do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no
preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3. Discriminação do objeto:
EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
REPRESENTANTE:
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E-MAIL:
ITENS

TEL.: (
DESCRIÇÃO

QUANT.

)
UNID.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

VALOR TOTAL:
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de
Referência, com início na data de XX/XX/XXXX e encerramento em XX/XX/XXXX.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.
3.1. O
valor
do
presente
Termo
de
Contrato
é
de
R$
............
(...............).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou
impostos,
encargos
sociais,
trabalhistas,
previdenciários,
fiscais
e
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de
2022, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade:
Fonte:
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no
Termo de Referência.
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.
6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no
Termo de Referência, anexo a este Contrato.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.
8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no
Termo de Referência, anexo ao Edital.
9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.
9.1. A
fiscalização
da
execução
do
objeto
será
efetuada
por
Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no
Termo de Referência, anexo do Edital.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.
10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no
Termo de Referência, anexo do Edital.
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11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no
Termo de Referência, anexo do Edital.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.
12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:
12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações
previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e
com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666,
de 1993.
12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurandose à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES
ASPECTOS, CONFORME O CASO:
12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizações e multas.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.
13.1. É VEDADO À CONTRATADA:
13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;
13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65
da Lei nº 8.666, de 1993.
14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
14.3. As
supressões
resultantes
de
acordo
celebrado
entre
as
partes
contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas
federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente,
segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa
do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de
1993.
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17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.
17.1. É eleito o Foro da Comarca de Acari/RN para dirimir os litígios que
decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos
pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi
lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em
ordem, vai assinado pelos contraentes.

Acari/RN, ... de............ de 2022.

_________________________
Responsável legal da CONTRATANTE

_________________________
Responsável legal da CONTRATADA
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ANEXO IV

DADOS DA EMPRESA

À PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ACARI/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2022

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À NORMA DO INCISO XXXIII DO
ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ (número), sediada na Rua
____________________________________,

nº

____,

(Bairro/Cidade),

através

de

seu Diretor ou Representante Legal, (Nome/CPF, RG, endereço), declara para
fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada
pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a
menores de 16 anos. Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Acari/RN, em ____ de _____________ de 2022

_________________________________________
Nome e Cargo do Representante da Empresa
CPF nº
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ANEXO V

DADOS DA EMPRESA

À PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ACARI/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2022

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
DE HABILITAÇÃO

Declaro, para fins de prova junto ao MUNICÍPIO DE ACARI/RN, nos termos
legais

do

§

2º

do

Artigo

32

da

Lei

nº

8.666/93,

que

a

empresa

________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° __________________,
situada ____________________________, não tem contra si, até a presente data,
fatos

impeditivos

para

sua

habilitação

ou

que

desabonem

sua

conduta,

comprometendo-se a informar eventuais e futuras ocorrências nesse sentido,
sob as penas da lei.

Acari/RN, em ____ de _____________ de 2022

_________________________________________
Nome e Cargo do Representante da Empresa
CPF nº
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ANEXO VI

DADOS DA EMPRESA

À PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ACARI/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2022

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaro,

sob

as

penas

da

Lei,

que

a

empresa

___________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________________,
situada __________________________, se enquadra na condição de MICROEMPRESA
(ME) ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), nos termos da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006.

Acari/RN, em ____ de _____________ de 2022

OBS: A presente declaração deverá estar assinada pelo(s) sócio(s) da empresa
licitante e pelo contador da mesma, cujas assinaturas deverão estar com firma
reconhecida em Cartório.
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VII – MODELO CARTA PROPOSTA

DADOS DA EMPRESA
(Razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail para
contato)

À PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ACARI/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2022

CARTA PROPOSTA

Sr(a). Pregoeiro(a),
A Empresa ___________________ sediada à (rua, bairro, cidade, telefone,
etc), inscrita no CNPJ/MF sob nº _________________, neste ato representada
por __________________________, abaixo assinada, propõe ao REGISTRO DE PREÇOS
PARA CONTRATAÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE
REFEIÇÕES EM ACARI/RN, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DA
GESTÃO MUNICIPAL, abaixo indicados, conforme Termo de Referência do Edital
em epígrafe, nas seguintes condições:
a) Valores: (A Proposta de Preços deverá conter o valor individual e o
global, sendo este último em algarismos e por extenso.
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANT UNID VALOR MÉDIO VALOR TOTAL

b) Nos preços acima estão cotados estão incluídas todas as despesas com
fretes, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o
objeto deste Pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.
c) A execução dos serviços será mediante pronto recebimento da ORDEM DE
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/AUTORIZAÇÃO DE COMPRA.
d) Prazo de validade da proposta: no mínimo de 60 (sessenta) dias a contar da
data de abertura das Propostas de Preços.
e) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos
receber a nota de empenho/ordem de execução de serviços no prazo determinado
no Edital, indicando para esse fim o Sr. ____________________, Carteira de
identidade nº _____________, CPF nº _______________, (função na empresa),
(endereço residencial), como responsável legal desta empresa.
f) Dados bancários: (informar banco, agência e conta-corrente)
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g) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições
estabelecidas no Edital e seus anexos.

Acari/RN, em ____ de _____________ de 2022

_____________________________________
Nome e Cargo do Representante da Empresa
CPF e RG
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ANEXO VIII – DADOS DA EMPRESA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO CNPJ:

NOME EMPRESARIAL:

LOGRADOURO:

BAIRRO:

Nº:

MUNICÍPIO:

ENDEREÇO PRESENCIAL “E-MAIL”:

CEP:

UF:

TELEFONE:

FOTO EXTERNA (FAIXADA) E INTERNA DA EMPRESA LICITANTE.
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