
EXERCITO BRASILEIRO
DECEX - DESMil

ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO
ESCOLAMARECHALCASTELLO BRANCO

PREGÃO ELETRÕNICO NO 19/2021

(Processo Administrativo n.' 64498.00911 9/2021 -1 9)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Escola de Comando e Estado-Maior do
Exército, por meio da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos, sediada Praça General Tibúrcio,
1 25 -- Praia Vermelha -- Urca -- Rio de Janeiro/RJ -- CEP 22.290-270, realizará licitação,para registro
de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÕNICA, com critério de julgamento menor
preço por item, nos termos da Lei n' l0.520, de 17 de julho de 2002,do Decreto n' l0.024, de 20 de
setembro de 2019,do Decreto n' 7.746. de 05 de junho de 2012,do Decreto n' 7892, de 23 de janeiro
e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP n' 01, de 19 de janeiro de 2010,da Instrução Normativa
SEGES/MP n' 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n' 123, de 14 de dezembro de 2006.
da Lei n' 1 1.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n' 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-
se, subsidiariamente, a Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste
Edital

Data da sessão:02/08/2021
Horário:10:00

Local: Portal de Compras do Governo Federal -- www.comprasgovernamentais.gov.br

l DOOBJETO

1.1. 0 objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
aquisição de gêneros alimentícios, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

1 .2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. O critério de julgamento aditado será o menor preço, observadas as exigências contidas
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DO REGISTRO DEPREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais
adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços

3. DO CREDENCIAMENTO

llr O Gredenciamento é-o nível)ásico:do registrcr cadastral ncr SleAFi que permitia
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrõnica.
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3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio

, por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira -- ICP - Brasil.

3.3. O credencíamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização
das transações inerentes a este Pregão.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais
no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1 .A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação
no momento da habilitação

4 DAPARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1 . Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível
com o objeto desta licitação, e que estejam com Credencíamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no art. 9' da IN
SEBES/MP n' 3, de 201 8.

4.1.1 .Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema

4.1.2.Para todos os itens da licitação, a participação é exclusiva a microempresas e
empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar n' 123,
de 1 4 de dezembro de 2006.

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n' 1 1 .488, de
2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n' 123, de 2006.

4.3 Não poderão participar desta licitação os interessados

4.3.1 . proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislação vigentes

4.3.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s)

4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Etàsil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmentet

4.3.4

1993
que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9o da Lei n' 8.666, de

4:3:5- .queestejalnsob íalêrlclauoncursode.cndores.concordata. open.processo
de dissolução ou liquidação;

4.3.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio
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4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público
nessa condição (Acórdão n' 746/201 4-TCU-Plenário).

OSCIP, atuando

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará "sim" ou "não" em
campo próprio do sistema eletrõnico, relativo às seguintes declarações:

4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3' da Lei Complementar n'
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
ans. 42 a 49;

4.4.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o
prosseguimento no certame;

4.4.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para
microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo
não" apenas produzirá o efeito de o licitante não-ter direito ao tratamento

favorecido previsto na Lei Complementar n' 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte.

4.4.2.
anexos

que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus

4.4.3.que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.4.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condição de aprendiz, nos termos do artigo 7', XXXlll, da Constituição;

4.4.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MPn' 2, de 16 de setembro de 2009.

4.4.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos 111 e IV do art. I' e no inciso lll
do art. 5' da Constituição Federall

4.4.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
conforme disposto no art. 93 da Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1 991 .

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante
às sanções previstas em lei e neste Edital.

5 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1 . Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com
os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
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5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes
dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, $ 1 ' da LC n' 1 23, de 2006.

5.5. Incumbira ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrõnico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ânus decorrente da perda de negócios,
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistemas

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de
negociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.

6 DOPREENCHIMENTO DAPROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento,
eletrõnico, dos seguintes campos:

no sistema

6.1.1

6.1.2

Valor unitário do item;

Marca

6.1.3. Fabricante

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à
especificação do Termo de Referência: indicando. no que for aplicável, o modelo, prazo
de validade ou de garantia.

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração,
sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentação.

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

6.6.1 .O descumprimento das regll!!!!!pramencionadas pejgAdtnin straçgg poLPBBggQg
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para
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a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art.

71 , inciso IX, da Constituiçãol ou condenação dos agentes públicos responsáveis e
da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a
ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrõnico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, des(iássificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo
de Referência.

7.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo
em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrõnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

7.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valoresou percentuais entre os lances, que
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a
melhor oferta deverá ser R$ 0,01(um centavo).

7.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrõnico o modo de disputa "aberto e
fechado". em que os lícitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e
fechado.

7.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após
esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.1 1 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores
àquela possam-ofertar um lance final e fechadcrem até cinco minutosTr qual será sigiloso
até o encerramento deste prazo.
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7.1 1.1 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores. o sistema ordenará os
lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estqhelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo

7.13 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício da etapa fechada, caso nenhum licítante classificado na etapa de lance fechado
atender às exigências de habilitação.

7.14. Não serão acentos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

7.15. Durante o transcursoda sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance regístrado, vedada a identificação do licitante.

7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrõnico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos
lances

7.17. Quando a desconexão do sistema eletrõnico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrõnico
utilizado para divulgação.

7.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital
e seus anexos.

7.19. Caso o licítante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação
automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistéilla identificará em
coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos ans. 44 e 45 da LC n'
1 23, de 2006, regulamentada pelo Decreto n' 8.538, de 2015.

7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima damelhor proposta ou melhor
lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática
paratanto.

7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
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ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que pritneíro poderá apresentar
melhor oferta.

7.25. SÓ poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 3', $ 2', da Lei n' 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos bensproduzidos:

7.26.1. no pais

7.26.2. por empresas brasileiras

7.26.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no País;

7.26.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrõnico
dentre as propostas ou os lances empatados.

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrõnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.

7.28.1 . A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

7.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02
(duas)horas, envie a proposta adequada ao último ,-lance ofertado após a
negociação .realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital ejá apresentados.

7.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
parágrafo único do art. 7' e no $ 9' do art. 26 do Decreto n.' 1 0.024/201 9.

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n.
97'ti da 2009iem razão do dispostoancr art 't84íínclscíV; sot} pena'de desclassiflcaçã(i
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8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior
ao preço máximo fixado (Acórdão n' 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o
mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1 .Considera-se inexequível a proposta que apresente preços Óíoba] Ol] unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
cónvocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando
se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios
que fundamentam a suspeitam

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo. vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em atam

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de
não aceitação da proposta.

8.6.1 .E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.6.2.Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo.
tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo
de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrõnico, ou, se for
o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrõnico, sob pena de não aceitação da proposta:

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de clasbiíBação.

8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessão, informando no "chaf' a
nova data e horário para a sua continuidade.

8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrõnico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.9.1 . Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

8.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate acto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n' 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida,
se foro caso.

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta,
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

o pregoeiro verificará a
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9 DA HABILITAÇÃO

9.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento
das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que Impeça
a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

a) SICAF
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União(Www:portaldatransparencia.çlov.br/ceia);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa.
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
( ) .
d) Lista de Inidõneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos

CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCUI

9.1.1.Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das
consultas das alíneas "b". "c" e "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa
Jurídica do TCU(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n' 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1 .2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
habilitado, por falta de condição de participação.

9.1.4. No caso de habilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate acto, previsto nos ans. 44 e 45 da Lei Complementar n' 123, de
2006. seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será verificada por
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal e trabalhista. à qualificação económica financeira e habilitação técnica,
conforme o disposto na Instrução Normativa SEBES/MP n' 03, de 2018.

9.2.1.0 interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEBES/MP n1 03, de 20.] & =mediante utilização =do sistema, deverá atender: às
condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à
data prevista para recebimento das propostas;
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9.2.2.E dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF
para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar,
em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação
atualizada.

9.2.3.0 descumprimento do subitem acima implicará a inabilítação do licitante, exceto se
a consulta aos sítios eletrõnicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro
lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, $3', do
Decreto l0.024,de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante
será convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02
(duas)horas, sob pena de habilitação.

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à
integridade do documento digital.

9.5

9.6

Não serão acentos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.

9.6.1.Serão acentos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

Ressalvado o disposto no item 5.3. os licitantes deverão encaminhar; :110s termos deste
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.7

9.8. Habilitação jurídica

9.8.1 . No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEl: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada
à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.brl

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELl: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradoresl

9.8.4. 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 agências

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos
seus administradoresl

9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito
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no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que
trata o art. 1 07 da Lei n' 5.764, de 1 971 ;

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País
decreto de autorizaçãol

9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectivas

9.9 Regularidade fiscale trabalhista

9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o casos

9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados.
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n'
1 .751 , de 02/1 0/201 4, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral
da Fazenda Nacional.

9.9.3.

(FGTS)
prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

9.9.4. 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 Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 8.provada pelo Decreto-Lei
n' 5.452, de lo de maio de 1943;

9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda
Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.9.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa
ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de habilitação.

9.1 0 Qualificação Económico-Financeira

9.1 0.1.

jurídica;
certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa

9.10.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data
de apresentação da propostas

9] 0:21 Nã õãgã dílõfiiêêiittêhtã ãí bons para pronta entrega, nao Êêil
exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte,
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a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro
Decreto n'8.538,de 2015);

(Art. 3' do

9.1 0.2.2. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se
a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao
período de existência da sociedades

9.10.2.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato
social/estatuto social.

9.10.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo
1 12 da Lei n' 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que
tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

9.1 0.3. 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
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG

LC

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante
Passivo Circulante

9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a l(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 património líquido mínimo de 10% (dez
por cento do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

9.11. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis
do último exercício.

9.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.1 2.1 . A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à
fase de habilitação.

9.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
.acarretará a inab!!jlgcão do licita1ltQ. $Brn pnj!!íza .da$.sançõe&p.rewistaLrxnste Edital,lendo
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem
de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
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cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o
mesmo prazo para regularização.

9.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspendera a sessão. informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade
da mesma.

9.16. Será habilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

9.17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo inabílitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
acto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n' 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.18. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é,
somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e
assim sucessivamente, sob pena de ínabílitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.18.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
habilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es} '.-.:lor(es) cuja retirada(s)
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante
será declarado vencedor.

70. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 . A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de
02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrõnico e deverá:

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,
sem emendas, usuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

lO.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento.

l0.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração
no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for
o caso

l0.2.1 . Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

l0.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso(art. 5' da Lei n' 8.666/93).

l0.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeirosl no caso de divergência entre os valores numéricos e os
valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

l0.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital,
sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a
mais delira rnsyltBdp,jobper)alelesçlassificaçãa,
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l0.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

l0.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será
concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licítante manifeste a intenção
de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e
por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade ea
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso.
fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

1 1 .2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

1 1 .2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrõnico, ficando os demais licitantes.
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo
sistema eletrõnico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa
de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.

12 DA REABERTURA DA SESSÃOPÚBLICA

12.1 A sessão pública poderá ser reaberta

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele
dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente
ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos dc ar1. 43, $1' da LC n'
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão feabeFtaT
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12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrõnico ("chat"), e-mail, de
acordo com a fase do procedimento licítatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no
SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13 DAADJUDICAÇÃOEHOMOLOGAÇÃO

13..1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular
decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA GARANTIA DEEXECUÇÃO

14.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação

75. DA GARANTIA CONTRATUALDOSBENS

15.1. Não haverá exigência de garantia contratual dos
contratação.

bens fornecidos na presente

16 DA ATA DE REGISTRO DEPREÇOS

16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário 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.

16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminha-la para
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrõnico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar
da data de seu recebimento.

16.3. 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.

16.4. 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(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e
demais condições.

16.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o régistro 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. 3' da
Lei n' 8.666, de 1993;

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
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17.1 . Após a homologação da
Termo de Contrato ou emitido

citação, em sendo realizada a contratação
nstrumento equivalente

será firmado

1 7.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

17.2.1. 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 encaminha-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrânico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da data de seu recebimento.

17.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prófi'ogado, por igual
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

17.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

1 7.3.1 . referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios
ali estabelecida as disposições da Lei n' 8.666, de 19931

17.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e
seus anexosl

17.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas
nos artigos 77 e 78 da Lei n' 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

17.4. O prazo de vigência da contratação é de 95 (noventa e cinco)
conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.

dias prorrogável

17.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF 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 n' 3, de 26
de abril de 2018, e nos termos do art. 6', 111, da Lei n' l0.522, de 19 de julho de 2002
consulta prévia ao CADIN.

17.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de
contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu
cadastramento, sem ânus, antes da contratação.

17.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05.{cinco) dias úteis,
sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

17.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a
comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser
mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

17.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais
êãbíVêís a esse ]idtãrlte, Fume nte, respeitada a ordem de
classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a
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proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o
contrato ou a ata de registro de preços.

18 DO REAJUSTAMENTOEM SENTIDO GERAL

18.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as
estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

19 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

1 9.1 . Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no
Termo de Referência.

20 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

20.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência.

21 DO PAGAMENTO

21 .1 . As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo
a este Edital.

21.1.1. E admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este
Instrumento Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a
este Edital.

22 DAS SANÇOESADMINISTRATIVAS.

22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n' l0.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:

22.1.1. não assinar o termo de contratoou aceitar/retirar o instrumento equivalente
quando convocado dentro do prazo de validade da propostas

22.1.2

22.1.3

não assinar a ata de registro de preços, quando cabível

apresentar documentação falsa;

22.1.4

22.1.5

22.1.6.

22.1.7.

deixar de entregar os documentos exigidos no certame

ensejar o retardamento da execução do objeto

não mantiver a propostas

cometer fraude fiscal;

22.1 .8. comportar-se de modo inidõneo

22.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o
compromisso assumido injustificadamente.

22.3. Considera-se comportamento inidõneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de
lances;
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22.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:

22.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

22.4.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licítante;

22.4.3. 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 anosl

22.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até cinco anosl

22.5. 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;

22.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
22.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de

infração administrativa tipificada pela Lei n' 12.846, de I' 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.

22.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n'
1 2.846, de I' de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

22.9. 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.

22.10. 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.

22.11. 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 n' 8.666, de 1993, e subsidiariamente na
Leí n' 9.784,de 1999.

22.12. 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.

22.1 3. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF
22.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo

de Referência.

23 DAFORMAÇAO DO CADASTRO DERESERVA

23.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços
ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

23.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado
do certame em relação ao licitante melhor classificado.
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23.3. 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.

23.4. 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'
7.892/213.

24 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

24.1 . Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

24.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrõnica, pelo e-mail salc.eceme(g)gmaíl.com

ou por petição dirigida ou protocolada no endereço da ECEME, localizada na Praça General Tibúrcio n.g
125 -- Urca, Rio de Janeiro/RJ, Seção de Aquisições, Licitações e Contratos -- SALC

24.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de
recebimento da impugnação.

24.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.

24.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrõnico via internet, no endereço indicado no Edital.

24.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

24.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos
no certame.

24.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processe de licitação.

24.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.

25. DAS DISPOSIÇOES GERAIS

25.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrõnico

25.2. 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, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que
não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

25.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília -- DF

25:4; No julgamento das propostas e da habilitação; o Pregoeiros)oderá sanar errorou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
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jurídica, mediante despacho fundamentado,

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

registrado em ata e acessível a todos

25.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
25.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação

25.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.8. 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 Administração.

25.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público.

25.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

25.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no Portal de Compras Governamentais. e
também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço do site da EC=faE, no horário das
9:45 às 15:45 horas de segunda a quinta-feira, e de 08:00 às 1 1 :45 horas às sextas-feiras.
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão
com vista franqueada aos interessados.

25.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos

25.12.1. ANEXO 1 - Termo de Referência

25.12.2. ANEXO ll - Minuta de Ata de Registro de Preços

25.12.3. ANEXO ll - Minuta de Termo de Contrato.

Rio de Janeiro, 16 dejulho de 2021

CARLO
Orde

ECO NETO -TC
pDespesas da ECEME
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MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITOBRASILEIRO

ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXERCITO

(Es EME/1905)
ESCOLA MARECfiÀL CÀSTELLO BliANCO

ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA N' 04/2021

(Processo Administrativo n.' 64498.009119/2021-19

l DOOBJETO

1 . 1 Aquisição de gêneros alimentícios, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste instrumento.

Câmara Nacional de Modelos de Licitaçõi
Termo de Referência - Modelo para Premi
Atualização: Outubro/2020

e Contratos da Consult.
Eletrõnico - Compras

.Geral da Unia

ITEM DESCRIÇÃO UND QTn QTD
MIN

QTn
MAX

PREÇO
UNITÁRIO

VALOR
GLOBAL

  ADOÇANTE STEVIA: ADOÇANTE
LiQUiDO TPO STEVIA, FRASCO 80
ML. l ' LHqHA

Und 140   140 R$6.46 R$904,40

2

AMIDO. BASE DE MILHO. GRUPO
FECULA. Embalagem com 40 Caixas de
500 G

Emb 4   4 R$497,34 R$1.989,36

3

BACON FATIAD0 250 G
ACONDICIONAMENTOEM
EMBAI,AGEMpl.ÁSTICAÀVÁCUO

Und 140   140 R$26,20 R$3.668,00

4
BALA TIPO BUTTER TOFFES OU
SIMILAR. PCT DE 600 G. Pct 56   56 R$29,08 R$1.628.48

5

BARRA DE BISCOITO: BARRA DE
BISCOITO COM RECHEIO DE GOIABA.
PACOTE DE 30 G. I' LINHA TIPO
GOIABINHA BAUDUCCO OU
SIMLAR.

Und 1440   1440 R$1,51 R$2.174.40

6

BARRA DE CEREAL: BARRA DE
CEREAL. SABOR BANANA COM
COBERTURA DE CASTANHA DO
PARA E CEREAIS TOSTADOS COM
25G. I' LHqHA. TWO TRIO OU
SIMILAR. UNIDADE COM NO MÍNIMO
25 G. Caixa com 24 und

r 1440   T R$30,75 R$44.280,00

7 BARRA DE CEREAL: BARRA DE Cx 1440   1440 R$31 .44 R$45.273,60
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CEREAL, SABOR BANANA COM
COBERTURA DE CHOCOLATE E
CEREA[S TOSTADOS COM 25G. ] '
LINHA, TWO TRIO OU SIMILAR.
UNIDADE COM NO MÍNIMO 25G. Caixa
com 24 und            

8

BATATA PALITO CONGELADA.
PACOTE COM 2 KG, EMBALAGEM EM
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE
ATOXICO, RESISTENTE. VALIDADE
MmIMA DE 4 MESES. CONTADOS DA
EFETIVAENTREGA

Pct 840     R$20,22 R$16.984.80

9

BEBIDANUTRITIVA ABASEDESOJA
SABOR MAÇA. EMBALAGEM DE 200
ML.(SIMILAR ADES, MAIS VITA OU
SOLLYS)

Und 960   960 R$2,72 R$2.611,20

10

BISCO]TOAMANTEIGADO
RECHEADO COM GOIABADA. TWO
BEIJUqHO DE FREIRA, A BASE DE
FARINHA DE TRIGO, AÇÚCAR,
MARGARHqA E GOIABADA

Kg 28 l 28 R$37,43 R$1.048,04

1 1

BISCOITO TWO CHAMPAGNE.
EMBALAGEM DE 150 G. (SIMILAR
BAUDUCoouvrscoNTD

Pct 448   448 R$5,35 R$2.396.80

12

BOLinHO DUPLO CHOCOLATE 40 G.
RECHEIO SABOR CHOCOLATE
AROMATIZADO ARTmlCIALMENTE
(20oZo), (AÇÚCAR, XAROPE DE
GLICOSE, AGUA. LEITE. AMIDO
MODWICADO, CACAU EM PÓ. SAL.
ESTABLIZANTE. REFERÊNCIA
SIMLAR BAUDUCCO OU SUPERIOR

Und 2400 l 2400 R$1,61 R$3.864.00

13
BOLO ALIMENTÍCIO COCO. TORTA
CONFEITADA COM 2 KG. 30 CM
DIÂMETRO

Und 160   160 R$89,03 R$ 14.244,80

14
BOLO ALIMENTÍCIO. SABOR FRUTAS
CRISTALIZADAS#ASSAS. TWO
PANETONE.PES0400G

Und 400   400 R$9,00 R$3.600.00

15

BOLO ALIMENTÍCIO. SABOR LIMÃO.
TORTA CONFE]TADA, PESO COM 2
KG, 30 CM DE DIÂMETRO

Und 160 l   R$77,90 R$ 12.464.00

16

BOLO ALIMENTÍCIO. SABOR
MARACUJÁ. TWO TORTA
CONFErrADA, PESO COM 2 KG.
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM
30 CM DE DIÂMETRO

Und 160   160 R$77,90 R$12.464.00

17

BOMBOM DE CHOCOLATE ESCURO.
REDONDO, RECHEADO COM WAFER.
CHOCOLATE BRANCO E AVELÃ.
ÇA])AUN DADA! CQbC 21.SE.EA(:oTE
COM 50 UNIDADES PESANDO
APROXIMADAMENTE l KG.
QUALIDADEIGUAL OU SUPERIOR À

Pct J20   L2(L R$70.31 R$8.43Z20



MARCA"SONHODEVALSA

BOMBOM DE CHOCOLATE,
REDONDO, COM COBERTURA DE
CHOCOLATEBRANCOE RECHEIO DE
CHOCOLATE PRETO, PREPARADO
COM CACAU, AÇÚCAR, LEME, LICOR
DE CACAU, MANTEIGA DE CACAU E
OUTRAS SUBSTANCIAS ,CADA
UNIDADE COM 21,5G, PACOTE COM
50 UNIDADES PESANDO
APROXIMADAMENTE l KG.
QUALIDADEIGUAL OU SUPERIOR À
MARCA "OURO BRANCO"
CALDO DE CARNE: CALDO DE
CARNE, USO CULINÁRIO.
EMBALAGEM DE l KG
CALDO DE GALINHA: CALDO DE
GALINHA, uso cuLnqÁRio.
EMBALAGEM DE l KG
CARNE SUÍNA DESOSSADA.
CONGELADA, CORTE LOMBO.
PRODUTO PROVENIENTE DESUiNOS
SELECIONADOS, ABATIDOS
SEGUNDO AS "CONDIÇÕES
HIGIENICOSANITARIAS E DE BOAS
PRATICAS DE FABRICAÇÃO PARA
ESTABELECIMENTOS
PRODUTORES/HqDUSTRIALIZADORES
DE ALIMENTOS", EM MATADOURO-
FRIGORIFICADO SOB UqSPEÇÃO
VETERHqARIA OFICIAL; DE PRIMEIRA
QUALIDADE; COM PERFEITO
DESENVOLVIMENTO MUSCULAR E
CONGELADO POR PROCESSO
TECNOLÓGICO AOEQUADO.
EMBALAGEM: A) PRIMARIA: CORTES
EMBALADOS HqDrviDUALMENTE EM
ENVOLTORIO PLÁSTICO
TRANSPARENTE ATÕXICO.
APROPRIADO PARA CONTATO
DIRETO COM ALIMENTOS,
PERFEITAMENTE LACRADO E
RESISTENTE AO TRANSPORTE E
ARMAZENAMENTO.B)SECUNDÁRIA:
CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO
REFORÇADO, COM PESO LÍQUmO
ENTRE VINTE E TRINTA QULOS,
COM ABAS SUPERIORES E
INFERIORES LACRADAS COM FITA
Ai)ES[:VA {)t[ C[ig.!.& AM]3AS
ADEQUADAS AO EMPILHAMENTO
RECOMENDADO, RESISTENTES A
DANOS DURANTE O TRANSPORTE.

18 Pct 12o 1 120. R$65,32 R$7.838,40

19 Und 28 28 R$19,1 1 R$535,08

20 Und 28 l 28 l R$10,29 l R$288,12

21 Kg 400 1 400' R$25,44 R$10.176,00
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IMPACTO E ÀS CONDIÇÕES DE
ESTOCAGEM CONGELADA.
GARANTINDO A INTEGRIDADE DO
PRODUTO DURANTE TODO O SEU
PERÍODO DE VALIDADE.OPRODUTO
DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO. PRAZO
DE VALIDADE VIGENTE DE NOVE
MESES CONTADOS A PARTIR DO
RECEBIMENTO DO ARTIGO.
RESPEITADA A FORMA DE
CONSERVAÇÃO DESCRITA NA
EMBALAGEM.            

22

CHOCOLATE AO LEITE
CHOCOLATE,TIPO BARRA DE LEITE
CONDENSADO CARAMELIZADO.
COBERTO COM FLOCOS CROCANTES
E CHOCOLATE AO LEITE.I' LINHA.
CAIXA CONTENDO 30 UND
INDIVIDUAISDE30G.TOTALIZANDO
PESO DE APROXIMADAMENTE 960 G.
SIMILAR CHOK]TO OU SUPERIOR

Cx 224

 
224 R$68,29 R$ 15 .296.96

23

COOKIE: BISCOITO TIPO "COOKIE"
COM GOTAS DE CHOCOLATE.
EMBALAGEM DE 40G CADA. SIMILAR
BAUDUCCOOUSUPERIOR.

Und 192o   1920 R$1,10 R$2.1 12.00

24 DOCE CONFE]TADO, TNO BOMBA DE
CHOCOLATE,PES050G Und 2400   2400 R$4.05 R$9.720.00

25 DOCE CONIEITADO. TWO
QUEIJADINHA,PES050G Und 3600   3600 R$1,00 R$3.600,00

26
DOCE DE LEITE COM AMEIXA: DOCE
DE LEITE COM AMEIXA.
EMBALAGEM COM 10 KG, I' LINHA

Emb 28 l 28 R$161,87 R$4.532,36

27

DOCE DE LEITE EM TABLETE DE 30
GR, ENVOLTO EM PLÁSTICO.
SELADO INDIVIDUALMENTE.
PACOTE COM 50 UNIDADES

Emb 168   168 R$19,00 R$3 .192.00

28

GRANOLA: GRANOLA. ALIMENTO
NATURAL, RICO EM FIBRAS.
CARBOIDRATOS, COM VITAMINAS
DO COMPLEXO B. FERRO. ZINCO E
CÁLCIO, LATA COM 500G.

Lta 140   140 R$19,21 R$2.689.40

29

HAMBURGUER DE CARNE BOVinA.
CAIXA COMAPROXIMADAMENTE
672 G Kg. DIZERES DE ROTULAGEM
COM DATA DEFABRICAÇÃO,PRAZO
DE VALIDADE MDqIM0 06 MESES.
COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL E DOS
[NGREDIENTESESELOS.].F

Cx 112   112 R$ 17,49 R$ 1 .958.88

30 IOGURTE DIVERSOS SABORES.
BANDEJA DE 540G COM 06 UNH)ADES

Bando
la

7oo   7oo R$3,53 R$2.47-1 ,00

3]
LEGIJME IN NATURA. TIPO: TOMATE
CEREJA Kg 210   210 R$41 ,93 R$8.805,30

32 MANTEIGA PURA DE PRIMEIRA Und 432 l 432 R$23.26 R$10.048.32
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SAL, APRESENTAÇÃO POTE, PRAZO
VALIDADE90DIAS,POTEC/500G            

 33

MEL, FRASCO 300 G. COM BICO
DOMADOR, MONOFLORAL OU
POLHLORAL l ' LINHA, TOM BRANCO
D'AGUA A ÂMBAR ESCURO. DE 1 6.8 A
17% DE ÁGUA. AÇÚCAR
NATURALMENTE DAS FRUTAS.

0
Frasc

288   = R$18.60 R$5.356.80

34

MUql PIZZA DE CALABRESA COM
QUEIJO 120 G EMBALAGEM
INDIVIDUAL PLASTmlCADA.
QUADRADA13X13CM.

Und 1440   1440 R$4,72 R$6.796.80

35

MINI PIZZA DE QUATRO QUEIJOS 120
G EMBALAGEM UqDIVIDUAL
PLASTIFICADA, QUADRADA 13 X
13CM

Und 1440   1440 R$4,72 R$6.796.80

36
OVO PROCESSADO. ORIGEM
CODORNA, APRESENTAÇÃO EM
CONSERVA

Kg 1o0   100 R$38,24 R$3.824,00

37

PAÇOQuINHA: DOCE DE AMENDOIM.
INGREDIENTES: AMENDOIM.
AÇUCAR, FÉCULA DE MANDIOCA.
FARINHA DE MANDIOCA E SAL. POTE
COM 50 UNIDADE. EMBALADAS
INDIVIDUALMENTE. TOTALIZANDO
750 GRAMAS.

Pote 224   224 R$41 .97 R$9.401.28

38

PAO, BASE DE FARHqHA TRIGO
NTEGRAL, TIPO MINI PÃO FRANCÊS
INTEGRAL, DE SAL, PESO MÍNIMO DE
25 G E PESO MÁXIMO DE 35 G.
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
NOVO, ASSADO E PRONTO PARA O
CONSUMO.

Und 1680   1680 R$0,8 ] R$1.360,80

39

PÃO,TWO MINlpÃO FRANCÊS COM
GERGELIM, INGREDIENTES FARHqHA
TRIGO / FERMENTO / SAL / AÇÚCAR /
MARGARINA E ÁGUA. COM
COBERTURA DE GERGELIM. PESO

MÍNIMO DE 25 G E PESO MÁXIMO DE
35 G. CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: NOVO. ASSADO E
PRONTO PARA O CONSUMO.

Und 2240

 
2240 R$0,81 R$1.814.40

40

PAO, TWO MINI PAO FRANCÊS.
[NGREDIENTES FARINHA TRIGO /

FERMENTO / SAL / AÇÚCAR /
MARGARINA E AGUA. PESO MÍNIMO
DE 25G E PESO MÁXIMO DE 35G.
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
NOVO, ASSADO E PRONTO PARA O
CONSUMO

Und 2800

 
2800 R$0,81 R$2.26'8.00

41 )E DE MOLEQUE: DOCE EM TABLETE
TIPO PE DE MOLEOUE (DOCE DE

Emb 168   168 R$54,96 R$9.233.28
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EMBALADOS INDIVIDUALMENTE.I'
LHqHA, EMBALAGEM COM 800G            

  42

PÊSSEGOS EM CALDA: PÊSSEGOS EM
CALDA DE AGUA E AÇÚCAR, EM
METADES, EMBALAGEM COM PESO
DRENADO DE 450 GRAMAS. I' LINHA

Emb 420   420 R$15,37 R$6.455,40

43

POLPA DE ACEROLA. AS POLPAS
DEVERÃO TER SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS: DEVE SER
EXTRAI)A DA FRUTA IN NATURA
PARTE COMESTÍVEL DO FRUTO
ATRAVÉS DE PROCESSO
TECNOLOGICO ADEQUADO.
PRODUTO NÁO FERMENTAOO. NÃO
CONCENTRADO, NÃO DILUÍDO TER
VALIDADE 24 (VATE E QUATRO )
MESES APÓS A DATA FABRICAÇÃO.
DEVENDO APRESENTAR NO
MOMENTO DA ENTREGA VALIDADE
MmIMA DE 12 (DOZE) MESES E
RENDIMENTO MÍNIMO DE 3 LITROS
DESUCO/KG

Kg 320

 
320 R$22,76 R$7.283,20

44

POLPA DE CALA. AS POLPAS
DEVERÃO TER SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS: DEVE SER
EXTRAÍDA DA FRUTA IN NATURA
PARTE COMESTÍVEL DO FRUTO
ATRAVÉS DE PROCESSO
rECNOLOGICO ADEQUADO.
PRODUTO NAO FERMENTADO. NÃO
CONCENTRADO, NÃO DILUÍDO TER
VAUOADE. 24 (VinTE E QUATRO)
MESES APÓS A DATA FABRICAÇÃO.
DEVENDO APRESENTAR NO
MOMENTO DA ENTREGA VALIDADE
MmIMA DE 12 (DOZE) MESES E
RENDIMENTO MÍNIMO DE 3 LITROS
)ESUCO/KG

Kg 480 l 480 R$33.25 R$15.960.00

45

)OLPA DE GOIABA. AS POLPAS
)EVERAO TER SEGUINTES
=ARACTERISTIC.A;S D13VE SER
iXTRAIDA DA FRUTA IN NATURA
)ARTE COM ESThrEL DO FRUTO
\TRAVES DE PROCESSO
rECNOLOGlco ADEQUAno.
'RODUTO NAO FERMENTADO. NÃO
:ONCENTRADO. NÃO DLUÍDO TER

rAI.MADE 24 (VinTE E QUATRO )
MESES APÓS A DATA FABRICAÇÃO.
)EVENI)(r AWRISl:N'l'Ãit NÕ
40MENTO DA ENTREGA VALIDADE
41NIMA DE 12 (DOZE) MESES E
!ENDIMENTO MÍNIMO DE 3 LITROS

Tr
 
r

R$29,34 R$14.083,20
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46

POLPA DE GRAVIOLA. AS POLPAS
DEVERÃO TER SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS: DEVE SER
EXTRAÍDA DA FRUTA IN NATURA
PARTE COMESTÍVEL DO FRUTO
ATRAVES DE PROCESSO
TECNOLÓGICO ADEQUADO.
PRODUTO NAO FERMENTADO. NÃO
CONCENTRADO. NÃO DILUÍDO TER
VAI,IOADE 24 (VATE E QUATRO )
MESES APÓS A DATA FABRICAÇÃO.
DEVENDO APRESENTAR NO
MOMENTO DA ENTREGA VALIDADE
MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES E
RENDIMENTO MHqIMO DE 3 LITROS
DESUCO/KG

Kg 32o

 
320 R$24.26 R$7.763,20

47

PREPARADO PANirícAÇAO,. Tipo:
MELHORADOR DE FARINHA.
COMPOSIÇÃO: ÁCIDO ASCORBICOE
ALFA AMILASE, APRESENTAÇÃO: PO.
Embalagem com 300 G

Und 98   98 R$12,02 R$1.177,96

48

PUDIM, TIPO FLAN. PRONTO PARA O
CONSUMO COM 200 G.
INGREDIENTESLEITE
CONDENSADO/LEME/OVOS/AÇÚCAR,
CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM
CALDA, EMBALAGEM COM 2 POTES

Emb 2400   2400 R$4.30 R$10.320,00

49
QUnqDIM 100 G, EMBALAGEM
iNDiViDUAL E ACONDICIONADA EM
CAIXA MASTER DE PAPELÃO.

Und 3360   3360 R$6,73 R$22.612,80

50

REFRIGERANTE I' LINHA COLA:
REFRIGERANTE EM GARRAFA. 250
ML, SABOR COLA. MARCA DE
REFERENCIA COCA-COLA ou
SIMILAR

Und 720o   7200 R$1,81 R$13.032,00

51

REFRIGERANTE I'LINHA GUARANÂ:
REFRIGERANTE EM GARRAFA. 237
ML, SABOR GUARANÀ. MARCA DE
REFERENCIA GUARANA ANTÀRTICA
OUSUPERIOR.

Und 3600   3600 R$1,71 R$6.156.00

52

REFRIGERANTE i' LnvHA. LATA TNO
ZERO, EMBALAGEM TWO LATA 350
ML. SABOR COLA. MARCA: COCA
COLAOUSIMn,AR.

Und 3600   3600 R$3,53 R$12.708.00

53

REFRIGERANTE I' LHqHA. LATA TRO
ZERO, EMBALAGEM TIPO LATA 350
ML. SABOR LARANJA. MARCA:
TANTA OU SIMILAR

Und 1920   1920 R$3,53 R$6.777.60

=
REFRIGERANTE; REERIGERANTl: J!
LHqHA EM GARRAFA. 250 ML. SABOR
UVA. MARCA: TANTA UVA OU
SIMILAR

Und = T 1920 R$1,51 R$2.899,20
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55

ROCAMBOLE FATIAD0 50 GR.
CONFECCIONADO COM MASSA DE
PAO DE LO, RECHEADO COM
CHANTLLY E COBERTURA DE
CHOCOLATE GRANULADO.
EMBALAGEM HqDIVIDUAL E
ACONDICIONADA EM CAIXA
MANTER DE PAPELÃO.

Und 2880

 
2880 R$4,55 R$ 13 . 104.00

56

SALGADOS CONGELADO. USO EM
coQUETEL E FESTIVIDADES. TIPOS:
COXHqHA DE FRANGO. PESO
APROXIMADO DA UND 20G

Cento 9 l 9 R$121,40 R$1.092,60

57

SALGADOS CONGELADO. USO EM
coQUETEL E FESTIVIDADES. TIPOS:
BOLINHA DE QUIEJO. PESO
APROXIMADO DA UND 20G

Cento 9 l 9 R$121.40 R$1.092.60

58
SALGADOS ASSADO CONGELADO.
USO EM coQUETEL E FESTIVIDADES.
TIPOS: MINI EMPADA DE PALMITO.

Cento 6   6 R$97,89 R$587,34

59

SALGADOS ASSADO CONGELADO.
uso EM coQUETUL E FESTlvn)ADES.
TIPOS: MINI CRO[SSANT DE QUEIJO E
PRESUNTO

Cento 6   6 R$97,12 R$582,72

60

SALGADOS DIVERSOS CONGELADOS
PARA ASSAR, USO EM COQUETEL E
FESTIVIDADES TB)O: MINI EMPADA
DEFRANGO

Cento 6   6 R$97,22 R$583,32

6]

SALGADOS DIVERSOS CONGELADOS
PARA ASSAR, USO EM COQUETEL E
FESTIVIDADES TIPO: MINI ESFIRRA
DECARNE.

Cento 6 l 6 R$97.09 R$582,54

62

SALGADOS DIVERSOS CONGELADOS
PARA ASSAR, USO EM coQUKTEL E
FESTIVIDADES TIPO: MINI PASTEL
DEFRANGO.

Cento 6   6 R$97,12 R$582.72

63

SANDUÍCHE NATURAL PREPARADO
COM PAO HqTEGRAL CONTENDO 2
FATIAS TOTALIZANDO NO MnqiMO
50 GRAMAS. CONTENDO UMA
CAMADA DE SALADA E UMA
CAMADA DE RECHEIO NO SABOR
PEITO DE PERU (2 FATIAS,
TOTALIZANDO NO MmIMO. 50
GRAMAS), DEVERÁ CONTER
MAIONESE DE SOJA COBRINDO
TODA AFATIA DOPAO.IFOLHA DE
ALFACE, NO MÍNIMO. CENOURA
RALADA E TOMATE EM RODELAS.
CONTENDO MHqIMAMENTE 50
GRAMAS CADA SANDUÍCHE DEVERÁ
TOTALIZAR PESO MÍNIMO DE 150
GRAMAS, OBSERVANDO AS
QUANTIDADES DESCRITAS ACIMA.        

R$ 12, 13 R$11.644,80
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64

SANDUÍCHE NATURAL PREPARADO
COM PAO INTEGRAL CONTENDO 2
FATIAS TOTALIZANDO NO MÍNIMO
50 GRAMAS, CONTENDO UMA
CAMADA DE SALADA E UMA
CAMADA DE RECHEIO NO SABOR.
PEITO DE FRANGO DESFIADO (50
GRAMAS, NO MÍNIMO), DEVERÁ
CONTER MAIONESE DE SOJA
COBRINDO TODA A FATO DO PÃO. l
FOLHA DE ALFACE. NO MÍNIMO.
CENOURA RALADA E TOMATE EM
RODELAS, CONTENDO
MINIMAMENTE 50 GRAMAS CADA
SANDUÍCHE DEVERÁ TOTALIZAR
PESO MmIMO DE 150 GRAMAS.
OBSERVANDO AS QUANTIDADES
DESCRITAS ACIMA.

Und 1920

 

1920 R$ 12, 13 R$23.289,60

65

SANDUÍCHE NATURAL PREPARADO
COM PAO HqTEGRAL CONTENDO 2
FATIAS TOTALIZANDO NO MDqIMO
50 GRAMAS. CONTENDO UMA
CAMADA DE SALADA E UMA
CAMADA DE RECHEIO NO SABOR.
PRESUNTO(2 FATIAS, TOTALEANDO
NO MÍNIMO, 50 GRAMAS), DEVERÁ
CONTER MAIONESE DE SOJA
COBRINDO TODA A FATIA DO PÃO. l
FOLHA DE ALFACE. NO MNíMO.
CENOURA RALADA E TOMATE EM
RODELAS, CONTENDO
MINIMAMENTE 50 GRAMAS CADA
SANDUÍCHE DEVERÁ TOTALIZAR
PESO MUqIMO DE 150 GRAMAS.
OBSERVANDO AS QUANTIDADES
DESCRITAS ACIMA.

Und 960

 

960 R$12,14 R$11.654,40

66

SANDUÍCHE NATURAL PREPARADO
COM PAO WTEGRAL CONTENDO 2
FATIAS TOTALIZANDO NO MüqIMO
50 GRAMAS, CONTENDO UMA
CAMADA DE SALADA E UMA
CAMADA DE RECHEIO NO SABOR.
QUEIJO MINAS (2 FATIAS,
TOTALIZANDO NO MÍNIMO. 50
GRAMAS), DEVERA CONTER
MAIONESE DE SOJA COBRINDO
TODA AFATLA DOPAO.IFOLHA DE
ALFACE. NO MÍNIMO. CENOURA
RALADA E TOMATE EM RODELAS.
CONTENDO MWIMAMENTE 50
GRAMAS Cl\DASANl:)UICHBDEVEltÁ
TOTALIZAR PESO MÍNIMO DE 150
GRAMAS, OBSERVANDO AS
QUANTIDADES DESCRITAS ACIMA.

Und 960

 

960 R$12,14 R$ 1 1 .654,40
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67

SOBREM ESA LÁCTEA CREMOSA
SABOR CHOCOLATE BRANCO
SIMILAR CHANDELLE OU SUPERIOR
EMBALAGEM COM 02 UNIDADES
PESO LIQuiDO 180G. INGREDUNTES
LEME PADRONIZADC
RECONSTITUÍDO, XAROPE DE
AÇUCAR, AM IDO MODHICADO
CREME DE LEITE, AÇÚCAR, AMH)O
ESPESSANTES GELATINA E
CARRAGENA, ESTABILIZANTE
CnRATO DE SADIO. REGULADORES
DE ACmEZ niDRóxiDO DE poTÁssIo
E HDROXIDO DE SÓDIO.
AROMATIZANTE, CORANTE
NATURAL URUCUM E CORANTE
CARAMELO rv

Emb 3200

 
32o0 R$4,04 R$ 12 .928 .00

68

SOBREMESA LÁCTEA CREMOSA.
SABOR CHOCOLATE. SIMILAR
CHANDELLE OU SUPERIOR.
EMBALAGEM COM 02 UNIDADES.
PESO LIQuíno 180G.INGREDIENTES;
LErFE PADRONIZADO
RECONSTITUÍDO, XAROPE DE
AÇUCAR, AMIDO MODnlCADO.
CREME DE LEME, AÇÚCAR, AMIDO,
ESPESSANTES GELATINA E
CARRAGENA, ESTABILIZANTE
CITRATO DE SÓDIO. REGULADORES
DEACIDEZHIDROXIDO DEPOTÁSSIO
E HDROXIDO DE SÓDIO.
AROMATIZANTE, CORANTE
NATURAL URUCUM E CORANTE
CARAMELO IV

Emb 3200

 
3200 R$4,05 R$12.960.00

69 SUCO EMBALAGEM 200 ML. SABOR
GOIABA Und 2400   2400 R$1,24 R$2.976.00

70 SUCO EMBALAGEM 200 ML. SABOR
MANGA Und 2400   2400 R$1,20 R$2.880,00

71 SUCO EMBALAGEM 200 ML. SABOR
MARACUJÁ Und 2400   2400 R$1,81 R$4.344,00

72 SUCO EMBALAGEM 200 ML. SABOR
PÊSSEGO Und 1200   1200 R$1,46 R$1.752.00

73

SUCO, COM PRESERVANTE.
EMBALAGEM COM l LITRO SABOR
CAJU. (SIM LAR MAGUARY OU DEL
VALLE)

Und 400   400 R$3,50 R$ 1 .400,00

74

SUCO, COM PRESERVANTE.
EMBALAGEM COM l LITRO SABOR
MANGA. (SIM LAR MAGUARY OU
DEL VAU,E)

Und 500   500 R$3.23 R$ 1 .615.00

75
SUCO, COM PRESERVANTE.
EMBALAGEM COM l LITRO. SABOR
GOIABA (SIMILAR MAGUARY OU

Und 400   400 R$3,23 R$ 1 .292,00
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76

SUCO. COM PRESERVANTE,
EMBALAGEM COM l LITRO. SABOR
MARACUJÁ (SIMLAR MAGUARY OU
DELVALLE)

Und 400 l 400 R$5,05 R$2.020,00

77

SUCO. COM PRESERVANTE,
EMBALAGEM COM l LITRO. SABOR
UVA (SIMILAR MAGUARY OU DEL
VALLE)

Und 400   400 R$4,54 R$ 1 .816,00

78

TEMPERO PRONTO: TEMPERO DE
ALHO E SAL PRONTO PARA SER
UTILIZADO.FEITOABASEDAPOLPA
DO ALHO NATURAL E COM POUCO
SAL. SACO DE 5 KG. SIMILAR
AJmOMOTO OU SUPERIOR.

Saco 28 l 28 R$111,18 R$3.113,04

79

TOMATE LONGA VIDA EXTjiA.
GÉNERO ALIMENTÍCIO Hq NATURA,
DE PRIMEIRA. CONSTITUÍDA DE BOA
QUALIDADE, SUFICIENTEMENTE
DESENVOLVIDOS.DEVEM
APRESENTAR COLORAÇÃO E
TAMANHOS UNWORMES.

Kg 840 l 840 R$4,85 R$4.074,00

80
TORRADA SALGADA: TORRADA
SALGADA. EMBALAGEM COM DUAS
UNIDADES.HqDIVIDUAL,I'LINHA.

Emb. 288o   2880 R$3,04 R$8.755,20

81

UVA PASSAS. CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS SEM CAROÇO,
EMBALAGEM DE IKG

Emb 56   56 R$14,00 R$784,00

82

WAFFER: BISCOITO WAFFER,
INDIVIDUAL RECHEADO
CHOCOLATE. PACOTE COM PESO
LIQUIDO DE 40 G,I' LUÇHA.SABOR
CHOCOLATE

Und 3840   3840 R$1,51 R$5.798,40

83

cmA PRETO SABOR PESSEGO
F\BARCA: ICE TEA OU SUPERIOR-
GARRAFAI.5LITROS

Und 5oo   500 R$6.57 R$3.285,00

TOTAL R$591.176.80
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2 JUSTIFICATIVADACONTRATAÇÃO

2.1 A Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) Escola Marechal Castello
Branco -- é o estabelecimento de mais alto nível do sistema de educação e cultura do Exército

Brasileiro, no qual tanto oficiais da linha bélica quanto médicos e engenheiros militares realizam
cursos de altos estudos e de política e estratégia, mais recentemente, com o reconhecimento pela

CAPES dos programas de pós-graduação "strictu sensu" (mestrado e doutorado), a ECEME passou a
contar também com alunos civis. .

2.2 Ao longo de sua trajetória de lllais de cem anos, a ECEME tem sc notabilizado por "pensar o
Exército" e prestar relevantes contribuições ao Sistema de Desenvolvimento da Doutrina Militar
Terrestre (SIDOMT), bem como tem subsidiado, por meio de seus proyetos interdisciplinares, estudos
sobre temas de interesse dos órgãos de direção geral, operacional e setorial da Instituição.

2.3 0s cursos oferecidos aos oficiais brasileiros, inclusive o de preparação, têm caráter corporativo,
inserindo-se no itinerário formativo iniciado na Academia Militar das Agulhas Negras (ÍMAN), no
Instituto Militar de Engenharia (IME) e na Escola de Saúde do Exército (EsSEs) e no continuado na

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO). Em todo esse processo, avultam de importância a
consolidação dos valores mais calos à Instituição e o aproveitamento das experiências vivenciadas por
alunos e instrutores ao longo da carteira. Tais circunstâncias não apenas favorecem como também
recotnendam a integração entre os diversos cursos, disciplinas e atividades conduzidas na Escola.

2.4 Calçada no trinâmio Ensino-Pesquisa-Doutrina, a ECEME conduz seus cursos em regime de

dedicação exclusiva, em tempo integral. Tendo adotado a metodologia do ensino poi competências, a

Escola vê-se, agora, diante da necessidade de evoluir de uma integralidade quantitativa para uma
integração qualitativa, contextualizada e sinérgica de todas as suas atividades.

2.5 Neste contexto geral, encontra-se as questões da alimentação da tropa. A alimentação tem um
impacto direto na modal da tropa e no êxito da missão.

2.6 0 Setor de Aprovisionamento da ECEME é responsável pela alimentação de mais de 700
(setecentos) militares, incluídos neste universo, militares da Marinha, Exército, Força Aérea e das
Nações Amigas.

2.7 Durante o ano, a Escola recepciona diversas autoridades nacionais e internacionais com suas

respectivas comitivas, com o intuito de promover a difusão do conhecimento e trocas de experiências.

2.8 Para alicerçar as atividades de subsistência, a Escola segue as orientações do Programa de
Auditoria em Segurança Alimentar (PAGA). O PAGA corresponde ao conjunto de medidas para
aperfeiçoam todas as atividades atinentes à alimentação da Escola, por meio da padronização de
procedimentos (recebimento, armazenagem, preparo e distribuição de alimentos), da verificação das

oportunidades de melhoria na gestão dos processos (aquisição dos gêneros, aquisição de equipamentos

e contratação de serviços de manutenção) e da implantação das boas práticas na manipulação de
alimentos.

2.9 Com a atual conjuntura mundial devido a pandemia do COVID-19, a Escola teve de fazer

diversas adequações com o objetivo de cumprir coi-n as recomendações de segurança e diretrizes dos
órgãos s upedm exe da.ComandantedestaEscola.
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2.10 Do exposto, a aquisição torna-se uma ferramenta de suma importância para que, além de
proporcionar uma alimentação segura e de qualidade, a Escola Marechal Castello Branco possa
continuar elevando o nome do Exército Brasileiro na nobre missão de difundir o saber.

3 DESCRIÇÃO DASOLUÇÃO:

3.1 0s itens previstos para a contratação têm por objetivo aquisição de itens para preparo de
refeições principais (almoço e jantar), sobremesa, café da manhã e lanches para um universo de
aproximadamente 700(setecentos)militares.

3.2 As quantidades estimadas visam atender a elaboração de cardápios variados durante o período
de aproximadamente 07 (sete) meses, atelldendo o Exercício do AZUVER e demais demandas
alimentícias da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, proporcionado uma alimentação
qualitativa e segura.

3.3 0s estudos foram concebidos, planejados e desenvolvidos para pemutirem a ECEME estar em

condições de, em curto prazo, adquirir os gêneros alimentícios para o exercício AZUVER e demais

demandas, alinhados às características e particularidades das operações de segurança a serem
decretadas pelo Governo Federal no Rio de Janeiro

4 CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

4.1 Trata-se de aquisição de bens comuns, nos termos do parágrafo único, do art I', da Lei 10 520,
de 2002.

5 ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 07 (sete) dias, contados do recebimento da respectiva

solicitação, via e-mail ou pessoalmente, enviada pela Seção de Aprovisionamento da ECEME. Esses

deverão ser entregues juntamente com a respectiva Nota Fiscal (original e cópia), em remessa única,
no respectivo endereço.

5.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá sel inferior

ao descrito na tabela constante no item 1.1 do Termo de Referência, ou a metade do prazo total
recomendado pelo fabricante, o que tiver maior prazo de validade.

5.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 24 (vinte quatro) horas pelo responsável

pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, pala efeito de posterior verificação de sua
conformidade com as especificações constantes neste Teimo de Referência e na proposta

5.4. Os bens poderão sei rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo

de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prquízo da
aplicação das penalidades.

5.5. Os bens serão recebidos deÊlnitivamente no prazo de 3 (três) dias, contados do recebimento

provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante
ternao circunstanciado.

5.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser proceclida dente:o
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazos

5.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuízos resultantes da incoiTeta execução do contrato.
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6 0BRIGAÇÕESDACONTRATANTE

6. 1 São obrigações da Contratante:

6. 1 . 1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para Hlns de aceitação e
recebimento dcÊinitivo;

6.] .3 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou inegularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

6.1.4 acompanhai e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
con-üssão/servidor especialmente designado;

6.1 .5 efetuar o pagamento à Contratadano valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.2 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 deconência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

7 0BRIGAÇÕESDACONTRATADA

7.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas deconentes da boa e perfeita
execução do objeto e,ainda:

7.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal,-

7.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
1 2, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n' 8.078, de 1 990);

7.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Teimo de
Referência, o objeto com avarias;

7.1.4 comtmicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a

data da entrega, os motivos que impossibiJitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;

7.1.5 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7. 1 .6 indicar proposto para representa-la durante a execução do contrato.

8 DASUBCONTRATAÇÃO

8. 1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

9 DAALTERAÇÃOSUBJETIVA

9.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os ]eq!!j$ilQS de habilitaçãQexigidQ& !u

licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prquízo à
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato
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10 DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

10.1 Nos termos do art. 67 Lei n' 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as oconências
relacionadas com a execução e deternainando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos
observados.

1 0.1 .1 0 recebimento de todo material será confiado a lmaa comissão de, no mínimo, 3

(três) membros, designados pela autoridade competente.

l0.2 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 propostos, de conformidade com o att. 70
da Lei n' 8.666, de 1993.

l0.3 0 representante da Administração anotará em iegistro 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.

11 DO PAGAMENTO

1 1.1 0 pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contágios a partir
do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e
conta corrente indicados pelo contratado.

ll.l.l Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem.o limite

cle que trata o inciso ll do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)

dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5', $ 3', da Lei n' 8.666,
dP it.lq'4

1 1.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota Hlscal ou fatura no momento em que o
órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

1 1 .3 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-linfa ao SICAF f}.p, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletr6nicos oficiais ou à documentação
mencionada no art. 29 da Lei n' 8.666, de 1993.

11.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor

contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa n' 3,
de 26 de abrilde 2018.

11.4 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 ülnanceira pendente, deconente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará

sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagantaltüiniciar:se:á apita compiovaçãa da regularização da situação.não-acai i:atando-qualquer
ânus para a Contratante.

\

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrõnico -- Compras
Atualização: Outubro/2020



11.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

1 1 .6 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

11.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de inegularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, pala que, no prazo de 5 (cincój :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

11.8 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração
deverá realizar consulta ao SICAF 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 n' 3, de 26
de abrilde 2018.

1 1.9 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, pala que
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

11.10 Persistindo a inegularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à

rescisão contratual nos autos do processo administrativo conespondente, assegurada à contratada a
ampla defesa.

1 1.1 1 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 ao
\lt A H

ll.ll.l.Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no

SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta
relevância, devidamente justiHlcado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

11.12 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.

1 1.12.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n' 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

11.13 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, Htca 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 = 1 x N x VP, sendo:

El\'F- EneargormoratóriosT =

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga
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l = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

( 6/ 100 ) 1: 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual
l : (TX) 1-

6%

365

12 DOREAJUSTE

12.1 0s preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.

1 2.1 .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
IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade

12.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de uin ano será contado a
partir dos efeitos H] nanceiros do último reajuste.

12.3 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRAT.'\NTE
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 ocoiier.

12.4 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o deülnitivo.

12.5 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 enl vigor.

1 2.6 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.

12.7 0 reajuste será realizado por apostilamento.

]3 0AGARANTIADEEXECUÇÃO

13.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo
justificadas:

13.1.1 Trata-se de bens de pronta entrega, os quais não trazem maiores riscos na
contratação. .

14 AGARANTIACONTRATUALDOSBENS

14. 1 Não se aplica ao objeto

15 DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS

Comete infração adnünistrativa nos termos da Lei n' l0.520, de 2002, a Contratada que:15.1

15.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da-contratação;

15.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto
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15.1.3

15.1.4

15.1.5

falham ou fraudar na execução do contrato;

comportar-se de modo inidâneo

cometer fraude nlscal;

15.2Pela inexecução !111aL!!!uni!!iria! do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:

15.2.1 Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
pteJ uízos signinlcativos para a Contratante;

15.2.2 multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

15.2.3 multa compensatória de 20 % (vinte por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecução total do objeto;

15.2.4 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

15.2.5 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;

15.2.6 impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

15.2.6.IA Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem
também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 16. 1
deste Termo de Referência.

15.2.7 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública, enquanto perduratem os motivos determinantes da punição ou até que sela promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prduízos causados;

15.3 As sanções previstas nos subitens 16.2.1, 16.2.5, 16.2.6 e 16.2.7 poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a selim efetuados.

15.4 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, 111 e IV da Lei n' 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

15.4.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

] 5.4.2 tenham praticado atou ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

15.4.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração
em virtude de atos ilícitos praticados.

15.5A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em pl'ocesso administrativo que

êHsegura!.áQç911ü-adiló!=!Q minpla defesaXnntiatada.observando:se o-procedimento pievistuna
Lei n' 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n' 9.784, de 1999.
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15.6As multas devidas e/ou prquízos 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.

15.6.acaso a Contratante detennine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15
(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

15.7Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prquízos causados pela conduta do
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419
do Código Civil.

15.8A 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.

L

15.9Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração

administrativa tipinlcada pela Lei n' 12.846, de I' de agosto de 2013, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da ompi.esa 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.

15. 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 n' 12.846, de I' de
agosto de 201 3, seguirão seu rito noinlal na unidade administrativa.

15.11 0 processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prquízos à Administração Pública

Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente
público.

L

15.12 As pena[idades serão obrigatoriamente registradas no S]CAF

16 CRITERIOSDESUSTENTABILIDADE

]6.IA Constituição Federal estabelece, no inciso VI do ait. 170, a defesa do meio ambiente,

inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e
serviços e de seus processos de elaboração e prestação. No art. 225, destaca-se o dever

constitucional do Estado preservar o meio ambiente: "Todos têm direito ao meio ambiente

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,

impondo-se ao Podem Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preserva-lo para as
presentes e futuras gerações''

1 6.2. As contratações públicas sustentáveis constituem instrumentos relevantes de contribuição para
& !çolgê!!!cação da econoJnlz ÇQnl DQy9slar:!dignvas. Soir !aLIKrspe:çL!)nuas «onü.ataçiões

públicas sustentáveis representam a adequação da contratação ao que se chama consumo
sustentável. Significa pensar a ''proposta anais vantajosa pala a administração" levando-se em
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conta não apenas o menor preço, mas o custo como um todo, considerando a manutenção da

vida no planeta e o bem-estai social.

16.3. Cabe ao governo, estimular uma economia "que insulte em melhoria do bem-estar humano e

equidade social, ao mesmo tempo em que gere valor para a Natureza, reduzindo
signiülcativamente os impactos e riscos sociais e ambientais e a demanda sobre recursos
escassos do ecossistema e da sociedade)1

16.4De acordo com o art. I' da Instrução Normativa n.' Ol-MPOG de 19 Jan 2010, as
especiÊlcações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras por parte dos órgãos e
entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional deverão conter
critérios de sustentabilidade ambiental, considerando os processos de extração ou fabricação,
utilização e descarte dos produtos e matérias-primas.

1 6.5A contratada deverá atender, no que couber, ao preceituado no artigo 6' da Instrução Normativa
SLTI/MPOG n' 1, de 19/01/20 1 0, especialmente as seguintes detemunações:

16.5.1 Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.

17 ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

1.1 0 custo estimado da contratação é de R$591.176,80 (quinhentos e noventa e um mil, cento e
setenta e seis reais e oitenta centavos).

Rio de Janeiro-RJ, 16 dejulho de 2021

'ú. ... P. -< ç. a. ,,~ 0 ,«.,. J--

MARCIO CIESAR JESUS DA SILVA DE ALMETDA -- 2o Ten
APROVISIONADOR DA ECEME

Aprovação

Nos termos do prescrito no inciso ]] do artigo ]4' do Decreto n' l0.024/19, aprovo este Tempo de
Referência, para realização de pregão na forma eletrõnica, na medida em que representa a necessidade
dessa Escola para aquisição de gêneros alimentícios do exercício AZUVER e demais demandas.

Outrossim, pretende-se com essa contratação prover a seção de aprovisionamento

Rio de Janeiro-RJ, 1 6 dejulho de 2021

iO NETO -- Ten Clel»
bP DESPESAS DA:ICEM0

CARLOS
ARDE
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@
MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
DECEx - DESMIL

ESCOLA DE COMANDO E ESTADO - MAIOR DO EXERCITO
ESCOLA MARECHAL CASTELLO BRANCO

PREGAOELETRONICON.'19/2021
ANEXOll

ATADEREGISTRODEPREÇOSN.'

A Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, com sede na Praça General Tibúrcio, 1 25 - Praia
Vermelha -- Urca, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n' 09.688.074/0001 -
37, neste ato representado pelo Tenente-Coronel Carlos Nunes Pacheco Neto, Ordenador de
Despesas da ECEME, nomeado pela Portaria n' 50 -- SALC/FISC ADM/DA/ECEME de 03 de
Dezembro de 2020, publicada no Diário Oficial 04 de Dezembro de 2020, inscrito(a) no CPF sob o n'
077.1 33.977-1 0, portador(a) da Carteira de Identidade n' 01 1 479234-4, considerando o julgamento da
licitação na modalidade de pregão, na forma eletrõnica, para REGISTRO DE PREÇOS n' ......./200...,
publicada no ...... de ...../...../20....., processo administrativo n.' 64498.0091 19/2021-19, RESOLVE
regístrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a
classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n' 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações, no Decreto n.' 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as
disposições a seguir:

l DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de
gêneros alimentícios, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo l do edital
de Pregão n' 19/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇOES 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. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta
como anexo a esta Ata.

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército.

3.2. Não há órgãos e entidades públicas participantes deste registro de preços
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4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação

5. VALIDADEDAATA

5.1. A validade da Ata de Regístro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) momento
da assinatura, não podendo ser prorrogada.

6 REVISAOECANCELAMENTO

6.1. 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.

6.2. Os preços reglstrados 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).

6.3. 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.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços regístrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1 . 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 apresentadosl e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.

6.6. 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.

6.7 O registro do fornecedor será cancelado quando

6.7.1 descumprir as condições da ata de registro de preçosl

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
«stabêléêidoBelã Adttíhistraçao, sêttílústifíõatiVã ãõêltáíüêíi

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercador ou
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6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

h

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
dntnç:n

6.9. 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:

6.9.1 porrazão de interesse públicolou

6.9.2. a pedido do fornecedor

7 DAS PENALIDADES

7.1 . O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Edital.

7.1.1.As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o
compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, $1' do Decreto n'
l0.024/19.

7.2. E da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5', inciso X, do Decreto n'
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. 6', Parágrafo único, do Decreto n' 7.892/201 3).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto n' 7.892/2013, dada a necessidade de instauração
de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8 CONDIÇOES GERAIS

8.1. 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

8.2. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o $ 1' do art. 65 da Lei n' 8.666/93, nos termos do art.
1 2, $1 ' do Decreto n' 7892/1 3.

8.3. 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,
compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 1 1 , $4' do Decreto n. 7.892,
de 2014

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais
órgãos participantes.

Local e data
Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s)
registrado(s)
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
DECEx - DESMIL

ESCOLA DE COMANDO E ESTADO - MAIOR DO EXÉRCITO
ESCOLA MARECHAL CASTELLO BRANCO

ANEXOlll Minuta TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N'

./.

POR

QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO,
INTERMÉDIO DO (A)

E A
PRESA BR anaaaa nna aB afina nn aa abana aa annannnnnnnanannEMPRESA

A União, por intermédio da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, com sede na Praça
General Tibúrcio, 1 25 -- Praia Vermelha - Urna, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob
o n' 09.688.074/0001 -37, neste ato representado pelo Tenente-Coronel Cardos Nunes Pacheco Neto,
nomeado(a) pela Portaria n' 50 -- SALC/FISC ADM/DA/ECEME de 03 de Dezembro de 2020,
publicada no Diário Oficial 04 de Dezembro de 2020, inscrito(a) no CPF sob o n' 077.133.977-10.
portador(a) da Carteira de Identidade n' 011479234 4 . doravante denominada CONTRATANTE, e
o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n' ....................... ...., sediado(a) na

em............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) ................ ...., portador(a) da Carteira de Identidade n'
expedida pela(o) ............. ...., e CPF n' ....................-...., tendo em vista o que consta no Processo n'
64498.0091 19/2021-19 e em observância às disposições da Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1993, da
Lei n' l0.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei n' 8.078, de 1 990 - Código de Defesa do Consumidor,
do r)ecrefo oo 7.892, de 23 de gane/ro de 2073, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato.
decorrente do Pregão n' 19/2021, por Sistema de Registro de Preços n'.../2021, mediante as
cláusulas e condições a seguir enunciadas.

l.CLAUSULAPRIMEIRA-OBJETO

1.1. 0 objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de gêneros alimentícios, 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.
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2.CLÁUSULA SEGUNDA-VIGENCtA

2.1 . O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com
início na data de ./. / encerramento em ., prorrogável na

forma do art. 57, $1', da Lei n' 8.666, de 1 993.

3.CLAUSULATERCEIRA- 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 DOTAÇAOORÇAMENTARIA

4.1 . As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2021 , na classificação abaix.o:

Gestão/Unidade

Fonte

Programa de Trabalho

Elemento de Despesa

PI

5.CLÁUSULA QUINTA-PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de
Referência.

6.CLAUSULASEXTA-REAJUSTE

6.1.As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Contrato.

7. CLA US ULA SETIMA GARANTIADEEXECUÇAO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação

8.CLAUSULAOITAVA ENTREGAERECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo ao Edital.

9.CLÁUSULA 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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ll.CLÁUSULA DECIMAPRIMEIRA SANÇOES 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

1 2.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido

12.1 .1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos l a Xll
e XVll do art. 78 da Lei n' 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da
mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no TprrDO de Referência, anexo
CILJ E=U l L d.l q

12.1 .2. amigavelmente, nos termos do art. 79, incíso 11, da Lei n' 8.666, de 1 993

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se 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 Leí n' 8.666, de 1 993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos
conforme o caso:

1 2.4.1 . Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumprídosl

1 2.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos

12.4.3. Indenizações e multas

13.CLÁUSULA DECIMATERCEIRA VEDAÇOES EPERMISSOES

13.1. E vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.1.1. E permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para
qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na
Instrução Normativa SEBES/ME n' 53, de 8 de Julho de 2020.

13.1.2. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de
que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público,
conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01 . de 18 de maio de 2020.

13.1.3. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente
(contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e
prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como .os da
conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEBES/ME n' 5, de 2017, caso
aplicáveis.

14.CLÁUSULA DECIMA QUARTA ALTERAÇOES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n' 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 contratos

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.
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15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

1 5.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas
na Lei n' 8.666, de 1993, na Lei n' l0.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e
contratos administrativos e,subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n' 8.078,
de 1990 Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbira à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei no 8.666, de 1 993.

17.CLÁUSULA DÉCIMASÉTIMA-FORO

17.1. E eleito o Foroda ...... para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de
Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, $2' da Lei n'
8.666/93.

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

de 20

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS

l

2
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