
ESTÀM DÂ PARAÍBA
PREFEITUM 

'{ICIPAT. 
DE IXXIS ESTRÂDAS

Avrso DE omrlAr{ENTo púglrco pARA coNTRATAçÃo ornrrn
DrspENsA No 0po3112022 LÊt a4.L?312O21,

A Prefeitura Municipal de Duas Estradas - PB, através da Prefeita do
Hunicípio de Duas Estradas - PB, no uso das suas atribuições e com
fundamento na Lei ng 74.t33/2O21, art. 75, §3s e no Decreto Municipal
ne 67 /2022, art. 11, convoca as empresas interessadas em fornecer o
seguinte oBJETO POR FTEIO DE DISPET{SA DE LICITAçÃO E}r RAáO DO VALOR:
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios parâ a composição de
lanches destinados às diversas Secretarias da Prefeitura t4unicipal de
Duas Estradas - PB.
PRAZO DE ENTREGA DÂS PROPOSTAS.. O2/T2/2O22.
EI|AIL PARA EiMO DAS PROPOSTAS : prefeituradeduasestradas. pbfgmail. com.
O termo de referência e demais informações podem ser baixados
diretamente no link disponibilizado logo abaixo desta publicação.

Duas Estradas - PB, 29 de Novembto de 2022.
]OYCE RENALLY FELIX NUNES

PREFEITA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS - PB

CHAÍiIA}tEilTO PÚBLICO

PREÂilBULO

O I'IUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS, iNSCritO NO CNP] SOb O N9

08.787.ot2/ooâL-Lo, através da PREFEITA ÍtttNICIPAL, torna púbIico que
fará contrataÇão mediante o procedimento de DISPENSA DE LICITAçÃO,
com fundamento no art. 75, inciso II, da LeÍ nq L4.L33/2O2L,
obietivando a contratação do obieto adiante descrito:

OBIETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios para a composiçãc
de lanches destinados às diversas Secretarias da Prefeitura Municipal
de Duas Estradas - PB.

RECEBIiitEilTO DAS PROPOSIAS ATÉ: O2/t2/2922 às 17:OO horas - HORÁRIO DE

BRASÍLIA
E -ÊIÂIL PARA ENCA!JIIiIH'I'4E},ITO DAS PROPOSTAS:

orefeitu radeduasest radas , pb@gmaÍ1. com

Responsáve1 (a): Central de
Contratações niunicipais (CCi!)

contato: (83) 99158-0654

LEGfSLAçÂO APLICÁVEL: Lei Federal ne. t4.L33/2021, Decreto Municipal
ne 67, de 14 de junho de 2022.

INFOR|íAçõES ADICfOilAIS: o edital e seus anexos encontram-se disponíveis
no link do Diário oficial ou poderá ser solicitado através do e-mail
de recebimento de propostas.
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DE TEI'|Po: Para todas as refenências de tempo será observado
o horánio de Brasília e contados em dias úteis,

DEIIIANDANTE: MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS cuja Prefeita Municipa
é a autoridade solicitante e a ordenadora de despesas, uti
recursos orçamentários do neferido órgão para fazer face às despesa
da contnatâcão.

1. JUSTIFICATIVA E FUI{DAI4ENTAçÃO:

1.1. O MunicÍpio de Duas Estradas - PB, pessoa jurÍdica de direito
púbIico interno, tendo por finalidade exercer a representação do Poder
Executivo Municipal e exercer outras atrÍbuições especialmente
designadas na Lei Orgânica do Município.
1.2. O MunicÍpio de Duas Estradas - PB necessita da aquisição de
gêneros alimentícios para a composição de lanches para suprir as
necessidades das diversas sêcrêtarias do Município.
1.3. Assim, o t4unicípio necessita desse fornecimento por se tratar
de materiais essenciais pâra a manutenção de suas atividades.
1.4. O ppocesso de contratação se dará por Dispensa de Licitação, com

base no art. 75, II, da Lei Federal ne 14.133, de 01 de abril de 2621
e pelo art. 11 do Decreto Municipal ne 67, de 14 de junho de 2O22, EM

RAZÃO DO VALOR.

2. DESCRIçÃO DETALH'IDA DO OB]ETO:
2.1. Aquisição parcelada de gêneros alimentÍcios para a composição de
lanches destinados às diversas SecnetarÍas da Prefeitura Municipal de
Duas Estradas - PB.

3. OBRIGAçÕES DA COIITRATADA:
a) - Executar devidamente o fonnecimento descrÍto no objeto
supracitado, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos
para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com

observância aos prazos estipulados;
b) - Responsabilizar- se por todos os ônus e obrigaçôes concernentes à

legislação fiscal, civÍ1, tributária e trabalhista, bem como por todas
as despesas e compromissos assumidos, a qualquer tÍtuIo, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c) - Hanter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo contratante,
quando da execução do contrato, que o represente integralmente em

todos os seus atos;
d) - Permitir e facilitar a fiscalização do contratante devendo prestar
os informes e esclarecimentos solicitados;
e) - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratantê
ou a tenceiros, decorrentes de sua culpa
contrato, não excluindo ou reduzindo
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão

ou dolo na execução do
essa responsabilidade a
interessado;
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f) - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o

objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização
expressa do Contratantej
g) - Manter, durante a vigêncla do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando
ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

4. DAS OBRIGAçÔES DA CONTRATANTE:

a) - Efetuar o pagamento reLativo ao fornecimento efetivamente
realizado, de acordo com as respectivas cIáusulas do contrato;
b) - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel
fornecÍmento contratado;
c) - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada
quanto à qualidade do fornecimento, exercendo a mais ampla e completa
fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabili.dades
contratuais e legais;
d) - Designar representantes com atnÍbuições de Gestor e Fiscal deste
contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar
e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação
de terceiros para assistêncía e subsÍdio de informações pertinentes a

essas atribuições.

s. DA GESrÃO E FTSCALTZAçÃO DA EXECUçÂO DO COilTRATO:
5.1. A Gestão do instrumento contratual será de competência do Gestor
do Contrato designado.
5.2. Compete ao Gestor do Contrato:
a) Validar o relatório mensal resultante da prestação dos serviços;
b) Controlar administrativamente os aspectos orçamentários e
financeiros inerentes à execução contratual no intuito de que haja seu
desdobramento de forma regular;
c) Atestar a Nota de Empenho;
d) Verificar as regularidades fiscais (Federa1, Estadual e

Municipal) e trabalhista da contratada;
e) Manifestar-se sobre quaisquer solicitações da contratada, em

especÍaI aquelas pertinentes a valores do contrato e prazos,
submetêndo-os à autoridade competente;
0 Propor à autoridade competente, de forma motivada e fundamentada
e com base nas anotações da fiscalização contratual, a abertura de
processo administrativo para aplicação de penalidades ao contratado,
conforme previsto no contrato;
c) Administrar o processo de aplicação de penalidades
regulamentares no edital do processo licitatónio e pactuadas no
contrato;
h) Quando da proximidade do encerramento da vigência contratual,
consultar, em tempo hábil, sobre o interesse da renovação e, em

havendo, promover a respectiva prorrogação;
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i) Executar lustificativa Técnica e Estudo de Compatibilidade do
Preço que ensejarão os ajustes e/ou renovação do contrato; e
j) Informar à ánea requisitante, em prazo hábil, quando preven ou
verificar necessidade de modo promover acréscimos, supressões e/ou
outras alterações no objeto do contrato.
5.3. A fiscalização e o acompanhamento do cumpri.mento das obrigações
decorrentes do contrato, nos termos do artigo 117 da Lei ne 14.!33/2!,
será de €ompetência do Fiscal do Contrato designado.
5.4. Compete, ainda, ao fiscal designado o cumprimento das seguintes

obrigações:
a) Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço
e as cláusuLas constantes no instrumento contratuaL pactuado;
b) Acompanhar e fiscalizan as condições de execução do contrato de
modo a fomentar seu cumprimento na estrita legalidade;
c) Rêgistrar todas as ocorrências qualitativas e/ou quantitativas,
informando ao Gêstor do contrato sobre infrações e/ou discrepâncias
que necessitem de ajustes no pâcto para tomada de providências, quando
o objeto não for cumprido ou não suprir a necessidade tendo como
diapasão o Tenmo de Referência;
d) Efetuar a validação dos subsistemas, notificando a contratada
sobre possÍveis inconsistências;
e) Avaliar os resu ltados/objetos entreguesj
f) Atestan â Nota Fiscal e o relatório de prestação dos serviços
(quantidade, modalidade de recebimento dos documentos, tarifas dos
serviços e demais informações que se fizerem necessárias);
g) Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada,
definidas nos dispositivos contnatuais fundamentalmente quanto à
observância dos princÍpios e preceitos consubstanc iados na Lei no
t4.733/21 e suas altenações;
h) Receber e examinar as críticas, sugestões e neclamações dos
usuários;
i) Relatar as ocorrências que exijam a comunicação às autoridades
de fiscalização, levando ao conhecimento do poder público as
irregularidades de que tenham conhecimento referentes ao serviço
pnestado;
j) Intervir na prestação do serviço, nos casos e condições
previstos em lei;
k) Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apuran e
solucionar queixas e reclamaçôes dos usuánios, que serão
cientificados, em até 30 (trinta) dias, das providências tomadas; e
l) Acompanhar a evolução e tendência das demandas pelos serviços
regulados, controlados e fiscalizados nas áreas delegadas a terceinos,
públicos ou privados, visando identificar e antecipar nêcêssidades de
investimentos pana expansão.

6. VALOR ESTIIiTADO DA CONTRATÂçÂO:

@
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6.1. R$ A2.773r5O (Doze Dil e setecentos e setenta e três reais e
cinquenta centavos);

6.2. A estimativa do valon a ser contratado lnclui os serviços de mão
de obra e materiais necessários para a execução dos serviços.
6.3. O valor estimado foi obtido mediante a média das cotações de
preços de mercado apresentados pelas empresas relacionadas no mapa de
preço.
6.4. O valor a ser proposto deverá conten a composição dos custos dos
senviços, conforme modelo de apresentação da proposta comercial -
Anexo II deste Edital de Châmamento Púb1ico.
6.5. Nos preços acima mencionados estão incluídas todas as despesas
com inpostos, obrigações trabalhistas, encargos sociais e demais
tnibutos que incidam sobre os senviços a serem contratados.

7. CONDIçõES DE PAGAilENTO:
7.1. O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante
processo regular, da seguinte maneina: Para ocorrer no prazo de trinta
dias, contados do perÍodo de adimplemento.
7.2, A nota fiscal somente sená aceita se nela estiven discriminado
detalhadamente o objeto do serviço prestado no período, devendo ainda
estar acompanhada dos seguintes documentos: certidão negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT); certificado de regularidade de FGTS-CRF;
certidão negativa de tributos nunicipais, estaduais e federais.

8. DOTÀçÃO ORçAI4ET{TÁRIA:
8.1. Os recursos para a realização deste serviço estão previstos na
seguinte dotação orçamentária:
Recursos próprios do l.lunicípio de Duas Estradas:
O!.OO - O4.L22.7OO2.2OO4 - 5OO. - 3.3.9O.3O.O7]
02.ao - 04.122.1002.2006 - soo. - 3.3.90.30.01;
o3.oo - o4.t23.too2.2go9 - 500. - 3.3.90.3a.6L;
o4.oo - 12.36L.2002.20L2 - 500- - 3.3.90-30.O1;
o5.go - 27.a72.2003.2025 - 500- - 3.3.99.30.Ot;
06.OO - 73.392.2003.2026 - soo. - 3.3.9O.3O.Ott
O7.OO - 79.30L.2001..2030 - 5oo. - 3.3.9O.3O.O1I
o8.oo - \s.457.1oo2.2037 - 5Ag. - 3.3.9A.30.07;
o9.oo - 26.782.A402.2039 - 509. - 3.3.90.30.01;
lo.oo - 04.241.2006.2040 - 500. - 3.3.90.30.07;
tt.oo - 08.244.2006.2048 - soo. - 3.3.90.30.ot;
t2.oo - 20.606.2047 .2053 - 5AO. - 3. 3. 9A.30.O!.

9. VIGÊNCIA:
9.1. O contrato terá vigência de 01 (um) mês, contado a partir da data
de sua assinatura.
9.2. O êmpênho de dotações orçamentárias supfementares até o limite
do seu valor corrigido não caracteniza altenação do mesmo, podendo ser

5



registrado por
âditamento .
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simpLes apostila, dÍspensando a celebração de

10. DO REAJUSTE DO PREÇO:

10.1. O reajuste contratual poderá o(onrer após o prazo de t2 (doze)
meses, a partir da data da assinatura do contrãto.
LO.2. A Contratada deverá pleitear o reajuste até a data da prorrogação
de prazo seguinte, sob pena de configuração de preclusão lógica.
1O.3. Para o reajuste será aplicado o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, fornecido pelo IBGE.
tO.4. O reajuste do preço deverá ser apresentado em Fatura/Nota fiscal
complêmentar. Enquanto não divulgado o índÍce correspondente do mês
em que os serviços forem executados, o reajuste será calculado de
acordo com o último índice conhecido, cabendo a correção de cáIcu1o
quando publicado o índice definitivo.

11. DO ACRÉSCrÍ'IO fl' SUPRESSÂO:
11.1. No ínteresse da Administração do Município, o valor inicial
atualÍzado da contratação poderá sêr aumentado ou suprimido até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento), com fundamento no art. 125
da Lei L4.133121.
11.2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias.
11.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite
estabelecido nesta condÍção, exceto âs supressões resultantes de
acordo entre as partes.

12. DA APRESEITTAçÃO DOS D(TUiTENTOS DE HABTLTTAçÃO:
12.1 Habilitação JurÍdica

Registro comercial, no caso de empresa individual.
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,

devidamente registrado, êm se tratando de sociedades comerciais, e no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores.
c) Decreto de autorÍzação, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em 'Funcionamento no País, e ato de registro ou autorização
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigÍr.
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercÍcio.
e) O contrato social e suas alterações, quando possíveI, deverão
constar a denominação social e identificação do (s) ramo (s) de
atividade (s) da empresa, o qual deverá ser compatíve1 com o objeto
licitado.
f) Os proponêntes que tenham como ato constitutivo o ESTATUTO,
que o apresente juntamente com a ú1tima ata que elegeu sua diretoria
ou administradores.

a)
b)
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12.2. Regularidade Fiscal
a) Prova de inscrição no cadastro Nacional de pessoas lurÍdicas
no Ministério da Fazenda (CNPI).
b) Quando for o caso:
b.1) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo
ao domicÍlio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e
compatíveI com o objêto da presente dispensa de licitação *(no caso
de empresas dos setores do comércio, indústnia e senviços de transponte
intermunicipal e interestadual) ou;
b.2) Pnova de inscrição no Cadastro de Contnibuinte Municipal, relativo
ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e

compatíve1 com o objeto da presente dispensa de licitação ou Alvará
de Licença para Localização e Funcionamento. *(no caso de empresas com

atividade de prestação de serviços).

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Fedenal, mediante
apnesentação de Certidão Negâtiva de Débito das Contribuiçôes
Federais, expedido pela Secnetaria da Receita Fedenal, da sede do
proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei.
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apresentação de Certidão de Regulari.dade Fiscal, expedida pela
Secretâria de Estado da Fazenda, da sede do proponente, ou outra
equivalente, na forma da Lei.
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, medÍante
apresentação de Certidão Negativa de Débito, expedida pela Secretaria
Municipal da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou outra
equivalente, na forma da Lei.
f) Pnova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) ou
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação
de Certidão Negativa de Débito, demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais.
g) Prova de regularidade perante a lustiça do Trabalho (CNDT -
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas- Lei no 72.MO/2077).
12.3 Qualificação Econômico-Financeira
a) Certidão negativa de faIência ou concordata, recuperação
judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede
do proponente.

13. DA QUALIFICAçÂO TÉCNICA:
13.1 A empresa licitante deverá apresentar atestado de capacidade
técnica, fornecido por pessoa jurÍdica de Direito Púb1ico ou de Direito
Privado, comprovando ter realizado atividade compatíveI e pertinente
ao objeto da presente dispensa de licitação.

14. DAS DrSPoSrçõES FrlrArS:
14-1 É vedada ã subcontratação parcial ou totaI, do objeto contratado,

€"
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não podendo a contratada transferir a outrem a sua execução.
14.2 Os casos omissos serão resolvidos pelo contratantê à 1uz das
disposições constantes na Lei de n.e L4.L33/21, dos princÍpios do
direito púbIico e, subs idiariamente, com base em outras nonmas
jurídicas que sirvam ao suprimento de eventuais lacunas.
14.3 As comunicações entne as partes serão feitas exclusivamente por
escrito, entregues sob pnotocoLo ou com recibo de entrega.
14.4 Fica eleito o Foro do Município de Guarabira - PB como único
competente pana conhecimento e decisão de quaisquer questões oriundas
do presente Termo de Referência.

Duas Estradas - PB, 29 dê Novembro de 2022 -

ANEXOS AO EDITAL DE CHAMAMENTO

Anexo I - Especificações
Anêxo fI - Modelo da Pnoposta
Anexo III - Minuta do Contrato

ã^r* !o,,-, ínon*,c
Central de Contratâ(ões

r§_!
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ANEXO I - DISPENSA NO W3L/2O22 LEÍ I4.133/2O2L

ESPECIFICAçôES

1.0. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto deste Processo de Dispensa de Licitação:
Aquisição parcelada de gêneros alimentÍcios para a composição de
lanches destinados às diversas Secretarias da Prefeituna Municipal de
Duas Estnadas - PB.

2.O. ]USTIFICATIVA
2.1. Considerando as necessidades do ORC, tem o presente termo a

finalidade de definir, técnica e adequadamente, os procedimentos
necessários para viabilizar a contratação em teIa. As caractenísticas
e especificaçôes do objeto ora li-citado são:

€óorGo
1

DrscRrÍiÍaaçÂo
acHocolAÍaDo E Pó, instantáneo, solúvel, obtido
peLa histuna do càcau em pó solúvel, açúcan,
maltodextnina, leite em pó e/ou soro, extra ,
constituÍdo de pó fino e homogêneo, j.sento de soja
ou fârinha, sujidades e Dateriais estnanhos,
admitindo teor de unidade náxina de 32.
acondiclonado en pãcote de polietileno, necipiente
de polietileno ou de folha de flandrês, inte8rc,
nesistênte, vedâdo hermeticamênte e linpo-
Contendo APROXIIIIADAT,IENTE 4o€G de peso líquido. A
enbalagefi deverá conter externâmente os dados de
idêntificação e procedência, inforínação
nutricional, número do lote, datà da vâIidâde,
quantidade do produto e núierc de retistro. o
produto devêrá âpresentar validade minioa de seis
meses â pàrtir dà entrega na unidade requisitante-
acHoco LATADO LrqJrDO 290 i1L

açúcaR tritunado anorfo de pnimeira qualidade
.obtido dê cahâ de açúcar ,con aspecto, con, cheiro
próprios, sabor doce, coh teor dê sacêaose mÍnimo
ée gwlp e uúidade oáxima de o,3Xplp, sem
fer entação, isênto de sujidades, parasitas,
nãteriais terrosos ê detritos aninais ou vegetais.
Efiabâlãod em sacos plásticos Íntegros
hermeticanente fechados contêndo 1 l(6,
acondicionados em íaados lacrados. A enbalâgem
deverá conter externamente os dados de
i.dentificação, procedência, infoÍ$ações
nutricionais, núrero de Lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto deve.á êpresentar
validade nÍnina de sêis fiêsês a partir da dêta da
entrega na unidade rêquisitantê.
ADOçÂNTE DIETETICO LÍQUIDO coo Stevia, coflI
ciclaoato de sódio, Sacarina sódica e GlicosÍdeos
de Esteviol, frasco cofi 75 nl [aproxi.íEdamente] -

A embalagent deverá contea exteananente os dados de
identificação ê paocedência, infornação
nutricional, núnero do lote, datâ da validade,
quantidade do produto e número de rêSistno- o
produto dêvená apresentar validade mÍnima de seis
meses a pantir da entrê8a nâ unidade requlsitante.
AVEIÀ Ell FLoCOS isento de sujidades, parasitas e
larvas, admitj.ndo unidade máxina de 151 por pêso,
acondicionada etÍ êúbalagen apropriada, fechâdã êm

caixa de papel c0í 2008. o produto deverá

ü{TDADE euÂxr ÂDE p.u rriúro p. ToraL
Und 70 4,94 345,4O

30
70

UND

kg
L,64
3,88

4a,og
277,69

5,88 776,40

4,68 14O,4O

2

l3sl
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apresentar vãlic,adê mínima de seis neses a partir
da entnegà na unidadê requisitãnte.
BISCOITo , tipo |{AISENA, conposlção básica:
farinhâ de trigo, gordura vegetal hidrogenada,
águã, sal. ê dêmais stlbstânciãs pêr.nitidàs.
Acondicionêda em pacotes de polipropileno, atóxico
hê.&eticanente vêdado co,i t'lo ÍNIiú 40 êmbâIados
em caixa de pàpelão limpa, integrâ e resistentê.
À embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação ê procedência, infonnação
nutricional, núnero do lotê, dêtâ de validãde,
quantidade do p.oduto. O p.oduto deverá êpresentar
validade mínima de seis meses a Partir da data dê
entrega na unidâde .equisitante.
BIscoIÍo oocE, tipo ltARIA, composição bási.a:
faninha de tnigo, gordura vegetâ1 hidrogenada,
água, saf, àçúaar e demais substáncias pernitidàs.
Ácondicionâda em pacotes de polipropileno, atóxico
henmeticamente vedado corn no HÍNÍI'S rtOOG enbalados
em cêi)(ê ílê papelão limpa, inteSaâ e resistente.
A embaLageí deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, datà de validade,
quantidade do produto. O produto deverá aprêsentar
validêdê mÍnima de sêis ne5e5 a partir da data da

êntrega na unidadê .equisitante.
BISCOITO SALGADO INTEGML, tipo CREA CRÂCKER,

composição básica: farinha de tri8o, Sordura
vegetal hidrogenada, água, sal e demais
substâncias pennitidas. Acondicionada en pacotes
de polipropiteno, atóxico hêrmeticâúente vedado
cofi No üÍN1l.lo 4o€G eíbalados em caixa de Papelão
limpa, integra e .esistente. a embalageú deverá
conter externamente os dados dê identificação e
procedência, infoaiÍação nutricional, númêro do
lote, data de validâde, quantidade do produto. O

produto deverá apresentar validêde íÍnima de seis
meses a partir da data da entreSa na unidade
requisitante-
BISCOÍTO SALGAOO, tipo CREÀll CRACíER, conposiçào
básica: fãrinha de trigo, Sordura vegetal
hidrggenadã, água, saI e demais substâncias
pê.nitidas. Âcondicionada em pacotes de
poli.propileno, atóxico hernêticamente vêdado cotr
No llÍNlllo 4ooc embalados en caixa de papelão liúpa,
integra e resistente. Â embalagem deverá conte.
externamente os dados de ldentificâção e
procedência, informação nutricional, número do
Iote, detà de validâde, quantidade do produto. O

produto deverá apnesentar validade hínima de seis
oeses a partir da data da entrega na unidadê
requisltante.
BISCOITO CLUB SOCIAL 144 GR

BISCOITO RECHEADO 130 GR

BALÂS I,iASTIGAVE L 6S0 GR

8ofiBONS I]PO 50NHO Dt VAI 5A 01 KG

cÂFÉ, torrado e moído, prinei.a qualidade, c(}'l
25OG. acondicionado em embalagem oriEinal do
fêbFicante, .on .lâdos de identificãção do produto,
data de fab.icação e prazo de validàde, de acondo
com â Resolução 12178 da CNNPÂ. O produto deverá
ter o selo de pureza da Âssociaçào B.asileirâ da

Indústrià do café -AsIc.
SUCO DE FRUTA Isabores diversos], enbêIados em

gar.afas p1ásticas limpas, não âhassada5, sem

estofâmentos, resistentês, que garantam a

inte8ridade de paoduto até o momento do consumo,
CONTENDO 5OOà11. Â êínbalagem deverá conte.
externamente os dâdos de identificação e

Und 6,62

5,32

6,55

s,62

aga,60

159,60

196,50

393,4O
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30
30
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Pct
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6
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edência, informâção nutricionâf, núííero d(

, data de validade, quantidade do produto. (
dêvená àprêsenten velidedQ mínimã dê

a parti,r da data da entre8ê na

10OX IIITEGRAL - compostâ Por: FARINHA
ENRIQUECIDÀ COX FERRO E ÁCÍDO

OE TRIGO INTE6ML, GORDURÂ VEGETAL

SAT, EXTRATO DE IIALTE, AçÚCAR
FÉCULA DE IIANDÍOCÂ,
LECITIM DÊ SO]A (II{S ]22)

LACTTLATO DE SóDrO (INS 481i)
i G(}rA 6UÀR (It{S 412) E I4ELHORÀDOR

: ÁcrDo ÂscóRBlco (INs 30o) , ênbalagem

DE FRUTA, TIPO BAl{AlllADA, CON

nl- Em embâl,agem primaria e
êm eflbafagen o.iginal do

dados de identifi..âção do prodúto, data
abricação e prazo de vãlidade, de àcordo .o,lj

Normativã ne 09178 da ÀtwISA,
DE FRUTA, TIPO GOIABADA com
ml. Em eflbalagem primaria e

âr embalageh originaf do fabFicânte
dados de identificação do produto, dâta

e prazo de validade, de acordo coo
Nornativâ ne ô9178 da AIIVISÀ-

PÂRA TAPIOCA, isenta de sujidades, paral
larvas, admitindo umidade máxüna de 15% por

cionada elll enbalagen apropriâda, fechada
de pol.ietileno coa.l 1k8.

Eü PÓ DESMTÂD0, êihbafado em latas de fol
flandre ou alumÍnio limpo, isenta de

amassadas, resistentes, ou em

aluninados, lifipos, não violâdos
, que garantafi a integ.idadê do

o nomento do consuno, col{TENoo o l4ÍilftÍ)
em fardos Lacrados ou en caixa

limpà, ínte8râ e nesistente. A

conter êxtêananentê os dados
e paocedência,

, núrcÍ\o do lote, data de validade
do produto. o produto deverá

míniDa dê seis t'leses a partir da datê
na unidâde requisitãnte.

EH Pli INTEGRAL, contêndo no DínÍno 26N

, ernbalado em latas de folha de flandrê
Iimpo, isenta de ferrugem não amassadas

entes, ou em pacotes p1ásticos aluminados
, não violados, aêsistentes, quê garantam

do produto até o Bomento do
o }tillr.0 200G. Àcondicionados en
ou êm caixa dê papêIão lilnpa, Íntegrá

A embalagem dêverá contêr
dados de identificação e procedência

nut.icionàI, núnero do lote, datã
, quantidade do produto. 0 Píroduto

validade nínima de seis oeses a

ESTÀDO DÀ PARÂÍBA

PREFEITURÀ I'IJTIICIPAL DE ÍI,ÂS ESTRÂDAS

data da entnegã na unidade requisitar
GARIIiA LIGHI cofl 55U a menos de

êxclusivanênt€ de gordura vegetêI,
de sãl, en potês de polip.opileno con

papel aluminado entre a tampa e o pote
stêntes, que Sarantam a integridadê do prod
o nomênto do consuno contendo PESO LÍQUIm

A enbalãgen deverá contêr extêmamente
dê identificação e Procedência, I

*_t

)b 4,55 136, s6

7e 6,58 46O,6s

70 6,58 460,60

30 6,95 2Aa,5O

7A 9,1O 637,00

número do lote, data de validade

11

Und

L-_" quantidade do produto- 0 produto deverá apresêntar _-*__l____ -

I..l-

6,g5 zaa,5q

i

I'10 8,93 625,79



validâde nlnima de seis meses a partj.r da dôta da
entrega na unidade requisitante-
I{ARGARINA produzida exclusivamente de gordura
vegetal, com adição de sal, em potes de
polipnopilêno cofi lacnê dê papêl aluminãdo êntrê
a tanpa e o pote, resistentês, quê 8âaanta a
Íntegridade do produto até o monento do consumo
contendo PEso LIQUIDo DE 25oG- a êlnbâlagen dêvêrá
conter externamente os dados dê identificação ê
procedência, infoflnação nutricional, número do
lotê, data de vâlidade, qua.tidade do produto, o
paoduto dêvêrá apresentar validade minimâ de seis
meses a pãrtir da data da entretâ na unidade
eequi.sitante.
i,lILHO PARA PfPOCA isento de sújidades, parasitas,
adnitidê lmidade náxima de 13:, EllBÂLAGEn DE sooc,
em sácos plásticos traísparentes e atóxicos,
lirípor não violados, resistentês quê gaaantan a
intetridade do produto até o nonento do consuílo.
Acondicionâdo ên fãrdos lac.ados. A enbãIâgefi
devená conter extêrnamênte os dados de
identificãção e procedên.ia, informação
nutricional, núrcro do lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto deverá apresentar
validade nÍnima dê seis meses â partir dã data da
êntrêga na unidade requisitante.
OLEO DE SOJA aefinado, ênbalãdo êm garrafas
pláticâs linpas, isentas de ferrugem, não
anassadas, seo estofanentos, resistentes, que
ganantam a integrldade de prcduto até o nonento do
consuoo, col{TENoo go*tl. A êlÍbâla8êo deverá cooter
externaalente os dados de identificação e
procedência, infonEção nutaicionaL, núÍeÍro do
Iote, data de vãlidadê, quantidade do prodúto. O

produto deverá âpr€sentar validadê nÍninà de seis
neses a partir da dêta da entrega na uôidade
.equisitâíte.
ovos, branco, médio. Tipo: granja. Acondicionados
em bandejas, cobêrtos corí papel filme. Íntegros e
livre de sujidades. BANDEIa col'l 30 unidade.
PIRULITO 6OE GR

PIP(TA DE I.IILHO EI.IEALAGE},I PTÁSTICA COfiTENDO 20 UND

DE 30 6R

PÂo dê forma integral [fatiado] - Ingredientes
Faainha de trigo integral, 8lúten, açúcar nascavo,
seDênte de girassol, 8aão de tri8o, 8rão dê
centeio, gergelin, íeL, gritz dê hilho, óleo de
girassol, farinha dê linhaça, sal, 8rão de quinoa,
grão de aveia, gritz de sojâ, 8rão de cevada, grão
dê nileto, grão de triticale, sedEnte de linhaça,
consêÍ'vador propionato de tálcio, ehulsificentes
estearoil-2-lactiI Iactato de cálcio e polisorbato
80. Embalagem co 5OOg-

PÂO, tipo: cachorro-quente, UNIDADE DE sec,
composição: íarinha de tri8o, fermento para pào,
sal, açúcar e me.gariha. Entregues acondicionados
em saEos plásticos ou caixa plástica tipo
nonobloco vazado, higienizada.
PRESSUNTO cozido de pêru - inBrediêntes: Carne
suÍna, água, sal, proteínã de soja, açúcar,
regulador de acidez: lactato de sódio,
estabilizentes: pirofosfato tetrapotássico e
pirofosfato tetrassódico, ar.o atizàntes: arooa
idêntico ao natural de caane e alho, aroí|as
naturais (contán arona nâtural de pimenta),
aêalçàdoa de sabor: gfutanâto ílonossódico,
ântioxidante: isoascorbato de sódio,conservadon:
nitrito de sódio, corantê: carnim de cochonilha'
Acondicj.onado em pacote de polietiLeno; na Parte

ESTADIO DA PARÂÍBA
PREFEIIURA N ICIPAL DE U'ÂS CSTNÂDÂS
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ESTÀ}O DÂ PÀRAÍBÂ
PREFEITURÂ II ICIPAL DE Í!T'AS ESTRÂI'AS

extêrna de enbalagen deve conter os dados dê
identificação e procêdência, infoftraçãô
nutricional, núiero do lote, data de validadê,
quântidade do p.oduto e sêlo de inspeção do
üinistério dã Âgricultura. 0 ppoduto deverá
apresentar validade Díniíra de seis neses a pêrtii
de dâtà da êntnegâ na unidade requisitantê. Conpra
por quilo: 1kg e enbelado en saco plástico de
polietileno isento de sujidades cofi com êtiquetâ
contendo infoflraçóes de quilo e preço-.
PEITO DE FRATIGO Cü.| ASPECÍO, COR, CHEIRO E SÂBOR K6
PROPRIO SElr T.TATJCHAS E PARASITAS, COIIoICIONÁDOS Et4

SACOS POLIÊIILErc, TMNSPARÊNÍE, ATOXICO, PESO DÂ

EIIBALAGE}I 01 KG

REFRIGEMI{TE 250 }tT

REFRIGEMNTE 2 LT
RAPÁDURA El.í CUBOS, embaladâ en potes ou pácotes
plásticos de 30€B ,A êmbàl.ageh dêverá conter
externanente os dados de identificação ê
procedência, infomEção nútricionâI, núrero do
lote, data de validade, quantidade do produto. O
produto dêverá apresentar vâIidade mÍnimà de seis
meses a partir dâ data da entrê8a nà unidadê
requisitante,

16 suco crTRrco 200 t ut{D 20
37 SAL refinado iodado, beneficiado e isento de sais XB 7O

de cálcio e magnésio, impurezas orgànicas, areias
e fragmentos dê conchas. Produzido e embalado em

conformidade coín a Iegislação vigênte. EnbêIagem
pridáriã: PÂCOÍÊS C(}í 1 l(G. O produto a ser
êntr'êgue nào podêrá ter vâIidâde dê no minino seis
me5e5 a vencêr.

3l
)4

UND 2OO

UND 2OO

Uhd 700

7a,72

1,55
4,@
6,70

543,60

f7o,60
800,oo
670,Og

2,55
1,60

57,@
7t2,OO

a2-773,5O

3.0. oBRTGAçÕes oo coNTMTADo
3.1. Respon sabiliza r - se por todos os ônus e obrigações concernentes à
legislação fiscal, civi1, tributária e trabalhista, bem como por todas
as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.
3.2. Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou
serviços que apresentarem alterações, detenionações, imperfeiçôes ou
quaisquer irregularidades discnepantes às exÍgências do instnumento
de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou
pagamento .
3.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da
contratação, salvo mediante prévia e expressa autorJ-zação do
Contratante.
3.4. Manten, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos
hábeis., em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no nespêctivo
processo licitatónio, âpresentando ao Contratante os documentos
necessários, sempre que solicitado,
3.5. Emitir Nota Fiscaf correspondente à sede ou filial da empresa que
apresentou a documentação na fase de habilitação.
3.6. Executar todas as obrigaçôes assumidas com observância a melhor
técnica vigente, enquadrando-se, ni.gorosamente, dentro dos pneceitos
legais, normas e especificações técnicas conrespondentes .

13



ESTADO DA PARAÍBÂ

PREFEITURA III'IIICIPÂL DE DTJAS ESTRADAS

4.O. DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREçOS
4.1. Havendo proposta com valor para o respectivo item relacionado no
Anexo I - Termo de Referência - Especificações, na coluna código:
4.1.1. Superior ao estimado pelo ORC, o item será desconsiderado; ou
4.1.2- Com indÍcios que conduzam a uma presunção relativa de
inexequibilidade, em tal situação, não sendo possÍvel a imediata
confirmação, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar
a sua exequibilidade, sendo-1he facultado o pnazo de 03 (três) dias
úteis para comprovar a viabilidade dos preços, sob pena de
desconsideração do item.
4.2. Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam
automaticamente a pnoposta, quando for o caso, apenas o item
correspondente.
4.3. 0 valor estimado que o oRC se propõe a pagan pelo objeto da
presente dispensa - Valor de Referência -, que representa o somatório
total dos preços relacionados na respectiva planilha dos serviços a
serem executados, referente ao correspondente item, está acima
indicado.

5.0. }TOOELO DA PROPOSTA

5.1. É parte integrante deste Edita1 de Chamamento Público o modelo
de proposta de preços correspondente, podendo o licitante apnesentar
a sua proposta no próprio modelo fornecido, desde que seja devidamente
preenchido, conforme faculta o instrumento convocatório - Anexo II.

7).IYt ,\ÀasÊ- í,-,n^r
Central de

-

Contratações Municipais

t4

@



ESTAI}O DA PÀRAÍBÂ
PREFEITURA NflICIPÂL DE DI,AS ESTRÂDAS

ANEXO II - }IOOELO DE PROPOSTA

DTSPENSA No W3tl2O22 LEt L4.131129.27

PROPOSTA

REF.: DISPENSA No eoo31/2022 LÊÍ. t4.73312O27

0BIETO: Aquisição parcelada de gênenos alinentícios para a composição
de lanches destinados às diversas Secretanias da Prefeitura Municipal
de Duas Estradas - PB.

PROPONENTE:

Prezados Sênhores, nos termos do processo de dispensa de licitação em

epÍgrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

cóorco
1

orscRrli ÂçÀo
acHocoLATADo Efi EÚ, instantâneo, solúvel, obtÍdo pela mistura do cacau
em pó solúvel, açúcàr, mal-todextrina, leite em pó e/ou sono, extra ,
constituÍdo de pó fino e honogêneo, isento de soja ou faainha,
sujidades e nâteriais estranhos, adÍiitindo teor de uridade Báxina de
3x, Âcondicionado em pacote de polietileno, recipiente de polietileno
ou de folha de flandres, integrot rêsistente, vêdado heíteticanente
e Iimpo. contendo aPROXIIIADAIIEI'ITE 4OOG de peso lÍquido. À .hbalagem
deverá .onter erternamente os dados de identificação e proaedência,
informação nutrÍcional, númepo do lote, deta da validade, quêntidade
do produto e número de rê8istro. O produto deverá apresenter velidade
oÍni,na dê seis neses a paFtin da entrega na unidãde requisitante.
ÂotocolATÂDo tIQUrm 206 L

AÇú,c R triturado amorfo de priheira qualidâde .obtido da €ana dê
açúcar ,coír aspecto, con, cheiro paóprios, sabor doce, coo teor de
sacarose ínÍnimo de 997bplp e uítidade oáxima de o,!q/p, seín
feroentação, isento de sujidades, parãsitas, matêriais teraosos e
detritos ânimais ou vêgetais. Ell!ãbalaod êm sacos plásticos Íntegros
hêrrEti.cânente fechados contendo 1(G, aconditionados em fa.dôs
Lacrados. a enbalagêln dêverá conter externanente os dados de
identificação, procedên(ia, inÍonnaçôes nutricionais, núfiero de lote,
data de validade, quantidade do prodúto. o produto dêverá apresentar
validade nÍnima de seis neses a partir dâ data da entrega na unidade
requisitânte.

4 ÂDoçÁNTE DrETETrco LÍqJIDo colll stevia, coí ciclaÍÍato de sódio,
sacarinâ sódicê e GficosÍdeos de Esteviol, fresco com 75 mI

[ âproxifiàdanehtê] . A enbalagem deverá conter extêrnâmente os dados de
identificação e procedência, inforyEção nutricional, número do lote,
data da validade, quantidade do produto e núnero dê registrc. o
produto deverá apresenta. validade flÍnima de seis Íleses à partir da
entrega na unidade requisitãnte,

5 AVEIA Ell FLOCOS isento de sujidades, parasitês e larvas, adnitindo
unidade náxiiÍa de 15x por peso, a.ondicionada ein einbalagefi apropriada,
fechada em caixa de pâpel COl4 2gO8- O pnoduto devêrá âpresentar
vafidade ninina de sêis mesês a partir da êntrêga na unidade
nequisitante.

6 BIscoIÍO , tipo tlAIsEtlA, composição básicà: farinha de trigo, gordura
vegetal hidrogenadà, á8u4, sal e demais substâncias per'íitidas-
Âcondicionada eB pacotes de polipropileno, atóxico herneticamente
vêdàdo com ilo HÍNI}{) 4OOG embâIados êm cãixa de papelão limpâ, intêgra
e rêsistênte. Â etnbalaBen devêrá contêr extennamentê os dados de
idêntificação e procedência, infonÉção nutricional, nÚmêro do lote,
data de validadê, quantidade do prodúto ' o produto deverá âpresentan
vâlidade nÍnima de seis nesês a partir da data da entr€ta na unidade

UI{IDADE QUAI{ÍIOADE
Und 70

30
70

UI{D

kg

und

Und

15

2
3

30

3e
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rêquisitãnte.
BIscoITo DocE, tipo ltARIA, co{rposj.ção básica: fárinhã de trigo,
gordune vêgetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substáncias
permi.tidas. Acondicionada en pacotes de polipropilêno, atóxico
henneticaÍrênte vedado con no tlÍNIHO,tOoG eínbalados em caixa de papelão
f-impa, integ.a e reslstente, A embalagem deverá conter externamente
os dados dê identificação e procedência, infonnação nutricional,
núllero do lote, data de vàlidade, quantidade do p.oduto. O produto
deverá apresentar validade nÍnina de seis neses a partir da data da
entrega na unidadê aequisitante.
BISCOITO sÂLGÂDo INTEGRAL, tipo CREÂ}I CRÂCXER, conposição básicà:
farinha de trigo, gordura vegetal hidrcgêneda, áglua, sãl e denàis
substâncias per itidas. Acondicionadâ em pacotes de polipropileno,
atóxico heflneticêmente vedado com l\O HÍilll,o 4OOG embalados em calxã
de papelão limpa, integaa e resi.stentê. A eíbalôgem dêverá conter
exteanaúente os dados de idêntificação e procedênciâ, infonnação
nutricj.onal, núrero do lote, data de validade, quantidade do produto.
O produto devená apnesentan vafidade míniDê de seis neses a pãrtir da
data da entrêga na unidade requisitantê,
BIScoITo SÂLGÁDO, tipo CREÂfi CRÁCXER, coírposição básica: farinhâ de
trigo, gordura ve8etal hidrogenada, água, sal e deíais substâncias
penDitidas. Acondicionada eln pacotes de polipropileno, âtórico
hemÊticamente vêdado coíl tlo ltÍNll,o 40OG etibalados em caixa de papêlão
U.mpa, integra e resistente. A embalagem deverá conter externamente
os dados de idêntiflcação e procedêncla, infomação nutricional,
número do lote, data de validâdê, quanti.dade do produto. o produto
deverá apresentar vâlidade minina de seis meses a partir dâ dâta da
êntregâ lra unidadê aequisitante.
BISCOITO CLUB SOCIAL 1214 GR

BISCOITO RECHEÂDO 13O GR

BÂLÂS IASÍTGÀVÉL 6A0 GR

BOf,IB(»I5 TIPO SON}IO DÉ VÂLSA 91 KG

cIFÉ, tofado e noÍdo, prineira qualidade, Col'l 250G. Âcondicionado em

embalâgem original do fabricante, cofl dados de identificação do
produto, datâ de fâbricâção e prazo de validade, de àcondo coí a
Resolução 12178 dâ CNNPA. 0 produto dêve.á ter o selo de pureza da
associação Brasileira da Indústria do café -ÂBIc.
SUCo DE FRUÍA [sabores dive.sos], ênbalados êm Eanrafês plásticas
liÍpas, não amassadas, sen estofanentos, nesistentes, que garantan a
intêgridadê de p.oduto até o íoDento do consuro, c0llEl{Do soo}tl. A
eríbàlâgeÉ dêverá aonter êxtêrnanênte os dàdos de identificâção e
pnocedência, iírfonEção nutricional, núnero do lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto deverá aprrsentar validade mÍnima de
seis meses a paitir da dâta da êntrega na unidade requisitante.
TORRÁDA 1OOZ INTEGRAL _ colllposta poT: FÂRINHA DE TRI6O ENRIQIJECIDA

CO,I FERRO E ÁCIDo FÓLICO, FÀRINHA DE TRIGO INTÊGRÂI, GORDURA VEGETÁI,
AçÚCAR, SAL, EXTRATO DE IIALÍE, AçÚCAR INVERTIDO, POLIDEXTROSE, FÉCULA

DE I'IÀNDIOC-A, Âr,tIDO, E ULSTFTCANTES: LECIÍINA 0E S0lÀ (rNS 122) E

ESTEAROIL TrÂCTILAÍO DÊ SÔIO (INS 481i), ESPESSANTE: GO A 6UÂR (INS
412) E |{ELTDMDOR OE FÂRr'tHÂ: ÁCrm ÂSCÓRBTCO (rNS 39O) , ênbala8em
com 1609.
DOCE DE FRUTÂ, TIPO BÂNÁÍ{ÂDA, coo APROXIIüDÁ}IENTE 5OO fll. En enbalagem
pri[aria e secundárià. Àcondicionado en enbãIageln origlnâl do
fabricante, com dados de identificação do produto, data de fab.icãção
e prazo de vâlidade, de acondo com a ReSoIução Normâtiva ie 09/78 da
ANVISA.
DOCE DE FRUTA, TIPo GOIABADA coí aproxinadamente 50O ml. Em êmbafa8em
prinaria e secundaiiâ. Acondicionado em embalàgen original do
fabricênte, coú dados de identificação do produto, datê de fâbricação
e prazo dê validade, de acondo com a Rêsolução Nonmativa oe 09178 da
ANVISA.
GOtÂ PÂRA TÂPIoCA, isêntâ de sujidades, pâ.âsitàs e lâ.vas, adnitindo
umidade niáxima de 15X por peso, acondicioôâdâ eln eobalagefi âpropriãdâ,
fechada êo pacote de polietileno CSI 1kg.
LEITE EH PÓ DESNAÍÂDO, ehbalado em latas de folha de flandre ou
aluminio limpo, isenta de ferrugeÍi não amassadas, resistêôtes, ou eil
pacotês plásticos aluninados, limpos, não violados, resistentês, que
garantaú â intêEridade do produto até o norcnto do consuno, CONTENDO

o l,lÍNrilo 2ooc. Âcondicionados em fardos lacrados ou em caixã de
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LIGü|T coír 55Í a nenos de gordura, produzida
gordura vegetãlr .om àdição de sal, em potes de polipropileÔo

de papel aluninado entre a tafipa e o pote, resistêntes,
a integridadê do produto até o fiomento do consuno

LÍqlIDO OE 2596. A embalagen deve.á contêr exte.namentê os
idehtificação e procedência, idfonnação nut.icional, núnero
, data de validâdê, quantidade do pÍ'oduto. O prodúto

validadê mÍnilÍa dê sels úêsês a partir da data da
unidade

produzida exclusivânente de gordura vegetaf, coil
, en potes de potiprcpilêro colll lacre de papel aluninâdo entre

e o pote, resistentes, que garantan a intêgridãdê do
o flotÍento do consuÍo coÍttêndo PEso LÍQUIm D€ 250G. A

colter êxtêrnânente os dados dê id€Ítificaçâo e pÍlcedência
nutricional, núrnero do 1ote, data de validade,

prodúto. O prcduto dêvêrá apresentar vafidade fiÍhima de seis
' da data da entrega na unidâde requisitante.

PÂRA PIPOCA isento dê sujidades, parãsitas, âdnitida
de 13X, EüBALÁGEu DE 500G, en sacos plásticos transparentês
, limpos não violâdos, resistentes que garantah a

produto até o lttooento do aonsrmo. Acondicionado en fardos
enbalagen deveiá conter extemanente os dados de identificação

, infomação nutricional, núiero do lotê, data de valldade
do produto- o produto deverá âpr€sentar validade mínima

neses a partir da data da entrega na unidade requisitante.
DE SOJA rêfinado, êltbalado eltl garrafas pláticâs limpas,

ferrugeo, não amassâdas, selll estofanentos, rêsistentes,
a integridadê de produto até o rpnento do consuÍlo,
A embalagem dêverá conter externamente os dados

e procedên.ia, iÍfor ação nutri.ional, núrcÍ\o do lote
de validade, quantidade do prcduto. o produto deverá

mini â de seis ítêsês a partir da data da eôtr'êga na

, branco, nédio. Íi.po; Sranjê. Acondicionados em

com papel filne. Íntegros e livrê de suiidades. BANDEIÀ

unidêde-

} DE i|ILHO ETIBALAGÊI,I PLASÍICÂ COI.JÍEIiDO 20 UND OE 30 GR

fo.ma integaal [fatiado] - Íngredientes Farinha de

ral, glúten, açúca. mãscavo, semente de giràssol, gaão de trigo
de centeio, ge.ge1im, me1, f.itz de mi1ho, ó1êo de girassol

de linhaca, sal, g.ão de quinoâ, grão de aveia, grltz de soja
de cêvada, grão dê mileto, grão de triticale, semente de linhâça

propionato de cáIcio, emulsificantes esteâroil-2-
tato dê cálcio e poliso.bato 80. Embalagem com 5OO8.

, tipo: cachorro-quente, UNIDADE DE soc, composição: farinha
feamento pâaa pão, sàI, àçú(ar e tnaagarina.

em sacos p1ásticos ou caixa plá9tica tipo

3g

31 cozido de peru * ingredientes: Carne suína,
de soja, açúcan, regulador de acidez: lactato

água, sal
dê sódio

: pirofosfato tetrapotás§ico e
aronatlzantes: arona idêntico ao natu.al dê càrne

aromas naturêis (contém arcma natural de pimenta), realçadon

ou em cãixâ de papelão limpê, Íntegra e resistente. A

deverá conter extennamente os dados de identificação e
ia, informação nut.icional, número do 1ote, data de vafidade,
: do produto- O prgduto deverá apresentar vêlidade minina dÊ

is mêses a partia da data da entrêga na unidêdê requisitante.

t7

dãtâ da êntrega na unÍdade requisltante.
LÊIÍE Eü Po TNTEGML, contendo no minimo 26X de gordura, embalado efi
latas de folha de flandrê oú âIumÍnio limpo, isenta de ferrugefi nào
anassadàs, resistentes, ou em pâcotes plásticos aluminados, liDpos,
não vioLados, .esistentes, que Sa.antam a inteS.idade do produto êté
o monento do consrmo, C0NTENDO O r,lÍNIfiO 2OOG. Acondicionados em fa.dos
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sabor: glutênato nonossódico, antiorldante: isoasco.bato de
sódio, conservador: nitrito de sódio, coaante: carnim de cochonilha.
Acondlcionado em pacote de polietileno; na parte externa da embalagem
dêvê conten os dedos de identificação e prgcedência, informaçào
nutricional, núnero do lote, data de valj.dade, quantidade do produto
e selo de inspeção do ,linistério da Agricultura. O produto deverá
aprêsêntar validadê mÍnima dê §eis 6eses à partii dâ data dà entrega
na uoidade reqüisitaÍte. Coíírpra por quilo: 1kt e embalado em saco
plástico de polietileno isento de sujidades com con etiqueta contendo
i.nfonnações de quilo e p.eço..
PEITo DÉ FRÂI{6O C(}r ASPECÍO, COR, CHETRo E SABOR PROPRIO sE}t i1A}/CHAS

E PÂRÂSITAs, CONDICIONÁDOS EI't SACOS POLIETILEÀIO, TRÁ'{SPARENTE,
ÂToxtco, pEso DA ÊlrBÂLAGEll 01 t(6
REFRIG€MNTE 25O NL

REFRIGEMNTE 2 LÍ
MPÂDURA Ell Ct BOS, enbaladâ em potes ou pàcotes plásti.os de 30Og .A
eobalagen deverá conter êrternâmente os dados de identificação e
procêdência, infoHnação nutaicionàI, núirêro do Iote, data alê vâ1idade,
quantidade do produto, O produto deverá âpresentar validâdê níniíia de
sêis meses à pârtia dâ data da entrega na uni.dade requisitante.
suco cITRrco 200 fiL
SAL refinado iodado, beneficiado e isento dê sâis de cálcio e
na8nésio, impuaêzas oagânicas, areiãs e frag êntos de conchas.
Produzido e embalado eln confonnidade coD a legislação vigente.
Eínbâlagem p.imária: PACOÍES COt 1 KG. O pr.oduto a ser entre8ue não
poderá ter validade de no minimo seis mesês a vencer.
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VALOR TOTAL DA PROPOSTA . R$

PRAZO: 01 (um) mês.

PAGAI'IENTO: Após trinta dias.
VALIDADÊ DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
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BSTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREFEITORà Ifi'IÍICIPÀI. DE DIIÀS ESIR,àOÀS

ÀIIEXO III . I'ÍINUTÀ DO CONIRàTT)

DrsPElrsÀ No ooo31,/2o22 r^Er n" 1{_133/2021

colrrR.ÀrBo tr" -. - -/- -.

TERMO DE CONTRÀTO
DUAS ESTRÀDAS E
DÍSCRIMINADO NESTE

QUE ENTRE SI CELEBMM À PREEEITURÀ MUN]CIPAI DE
PÀRÀ EXECUÇÁO DE SERVIÇO CONEORME

INSTRUMENTO NÀ FORi4À ÀBÀIXO:

Pelo presênte instrumento particular de contrato, dê um lado PREEEIÍIrRÀ Ut IÍ-ICIPÀL DE DUÀS
ESTEÀDÀS - Rua do Comérc.io, 23 - Centro - Duas Estradas - pB, CNPJ n" OB.'78't .012/0001-10, nêstê
ato rêplêsênLada PeLa Prêfêita Joyce Renally FêIix Nunes, Brasilêira, Solteira, funcionaria
Publica, residênte e domici.Iiâda na Fazenda São Erancisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas -PB, CPF n" 090.40'7.504-40, Cartêira dê Identidade Ê" 3-570-5?2 SSp, doravante simptesmente
CONTRÀTÀNT, ê do outro lado ... CNPJ nô

., nestê ato representado por .--- residentê ê domiciliado na -...,
no ...,.. . . ., Carteira de ldentidadê lro . . . ,, doravante

econôIILico-f inaDcei ro,

simplesmente CONTRÀTÀDO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o quaf
se reqerá pêlas c1áusulas e condiçõe§ segui.ntes:

CIJfu'SuI,À PRIT'EIRÀ . DOS FT'NDàMEISTOS:
Este contrato decorre da Dispênsa de Licitação n' OO037/2O22, processada nos têrmos da Lei n"
74.133/2021,; Decreto Municipal- n" 6'l /2O22i e legislaÇeo pertinentê, consideradas as alteraçôes
postêriôres das referidas nonnas. às quais os contratantes estão sujeitos como tafibém à6
cláusulas deste contrato,

CLÀI'SI'I,À SEq'NDÀ - DO OBi'EIO:
O presentê contrato, tem por objeto: ÀquisiÇão parcelada de gênêros aIj-mentícios para a
composiÇão de lanchês destinados às diversas Sêcretarias da Prefeitura t{unicipal dê Duas Estradas_ PB.

O sêrv-iço dêvêrá sêr êxêcutado rigorosamênte dê acordo com as condiÇõês exprêssas neste
instnmento, proposta apresentada. especificaÇões técnicas corrêspondentes, procêsso dê Dispênsa
de Licitação Lo OOO31,/2022 Lêi n" 14.133,/2021 e instruções do Contratante. documeÍrtos êsses cFre
ficam fazendo partes integrantes do prêsênte contrato, indepêndêntê dê transcriÇâo; ê sob o
iêgime de empreitada por prêÇo unitário.

CüíI'$,LÀ TERCEIRA - DO IOR E PRECOS:
O valor total dêstê contrato, a base do prêço proposto, é dê R$ ... (...).
Rêprêsentado por: ... x R$ ...

cLiíusur,À QqàRrÀ - Do REÀirusrÀxEltÍo Erí sENuDo EsÍnIEo:
Os preÇos contratados são fixos e irreajustáveis no prazo dê um ano-
Dentro do prazo de vigência do contrato ê mêdiante solicitação do Contratado, os preÇos poderão
sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporÇão da va.iação verificada no I PCÀ-
IBGE acrmulado, tomando_sê por base ô mês do orçamento êstimado, exclusivamente para as
obrigaÇões iniciadas ê côncfuídas após a ocorrência da anuâ1idâdê-
Nos reajustês subsêquêntês ao prirneiro, o intêrrêgno minimo de um ano será contado a partir dos
êfêitos financeilos do úIti{ro lêajuste.
No caso dê atraso ou não divulgaçâo do Índicê de rêajustamento, o Contratante pagará ao Contratado
a importância calculada pela últira variaçâo conhecida, Iiquidando a diferenÇa collespondente
tão logio sêja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memórj-a dê
cálculo referente ao reajustamento de preÇos do valor retnanescente, senpre gue este ocorrer.
Nas afêriÇões finais, o indice utilizado para rêajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o indicê estabêlecido para rêajustamento venha a sêr extinto ou dê qualquer forma nâo possa
mais sêr utilizado, seriá adotado, em substituiÇão, o quê vier a ser determinado pefa leqislaÇão
êntão eln vigor-
Na ausência dê prêvisão legal quanto ao indicê substituto, as partês efêgêrão novo indice
oficial, para reajustanênto do prêÇo do valor .êmanescente. por meio de termo aditivo.
O rea]úste poder:á ser lealizado por apostilamênto.
O prazo para resposta ao pêdido dê rêstabêlêcimênto do equilíbrio
fô! o caso, será de até 1 (um) mês, contado da data do fornêcirênto
do fato jmprevisivel ou previsivêI de consequência incalculável,
Àrts. 124 a 136, da Lêi 14.133,/21

cuínsur,a errnrEÀ - DÀ DorÀÇÃo:

da docrrmentaÇão
observadas as disposi

or



Às despesas correráô pol conta da sêguintê dotação, constantê do orçamênto vigente:
Rêcursos Prôprios do Municipio de Duas Estradas:
01.00 - 04.122.1002.2004 - 500. - 3.3.90.30.01;
02.00 - 04.722.1002.2006 - s00. - 3-3.90-30.01,
03-00 - 04.123-1002.2009 - 500. - 3.3.90.30.01;
04.00 12.367.2002.2012 - s00. - 3.3.90-30.01;
os-oo - 21 .872-2003-2025 - 500- - 3-3.90-30.01;
06.00 73.392-2003-2026 - 500. - 3-3-90-30.01;
07.00 - 10.301.2001.2030 500. - 3.3.90,30.01;
08.00 15.451.1.002-2037 - 500- - 3-3.90-30-01;
09-00 - 26.782.1002.2039 - 500. - 3.3.90.30.01;
10,00 0g .241.2006.2040 - 500. - 3.3.90.30.01;
11.00 -.. 08-244-2006.204A - 500. - 3.3.90.30.01;
L2.00 20.606.2001 .2053 - 500. - 3.3.90.30.01-

CI,I{I'SUIÀ SEXTÀ . DO PÀGAMEN'TO:
o pagâmênto será efetuado mediantê processo legular e em obsêrvância às normâs ê procêdimêntôs
adotados pelo Contratante, bem como as disposições dos Arts- 141 a 146 da Lei 14.133,/21; da
sêguinte háneirai Para ocorrer no prazo de trlnta dias, contados do periodo de adimplemento-

CLiíU$,LÀ SÉTnTa - Dos PRÀzos E DÀ \EGÊNCIÀ:
Os prazôs máxj-mos dê inÍcio dê êtapas de execuÇão e de conclusão do objeto ora contratado. que
admitêm prorrogaÇão nas condiÇões ê hipótêsês previstas na Lêi 14.133./2021. êstâo abaixo
indicados e serão considerados da assinatura do Contrato:

Entrega: Imediata -

A vigência do presente contrato será determinadâ: 01 (um) mês, considerada da data dê sua
assinatura, podendo sêr prorrogada, nas hipóteses e nos têrmos dos Àrts. 105 a 114, da Lêi
74 .733 / 2l .

cLÁusE à orrÀ\rÀ - Dâs oBRrGÀçôtss Do coNTRÀràNTE:
a) - Efêtuar o paqamento relativo ao folnecimento efetivamentê realizado, dê acordo com as
respectivas cláusu.las do contratôi
b) - Proporcionar ao Contratado todos os meios necêssários para a fiê1 êxêcução do fornêcimênto
contratadoi
c) - Notificar o Contlatado sobre qualquêr irregularidadê êncoÍttrada quanto à qualidadê do
forneci[ento, exercendo a mais amp]a ê complêta fiscallzaÇeo, o que não exire o Contratado de
suas rêsponsabifidadês contratuais e legais;
d) - Designar rêprêsêntantês com atribuiÇôes de Gestor ê Eisca1 destê contratô, nos têrmos da
nôrma vigente, especialmente parâ aconpanhar e fiscaLizar a sua execuÇão, respêctivaJnênte,
pêrmitidâ a contrataÇão de terceiros para assistência ê subsidio de informações pertinentes a
essas atribuições.

cráDsIEÀ NoNA - DÂg oBRrGàçôEs Do cotrtr,ÀrÀtr o:
a) - Exêcutar devidamênte o fornecirento descrito no objeto supracitado, dentiô dos melhores
parâmetros de gualidade estabêlecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratuaf,
com obsêrvância aôs prazos estipulados;
b) - Responsâbilizar-se por todos os ônus e obrigaÇões concernentes à legislaÇão fiscaf, civi1,
tributária ê trabafhista, bem ôomo por todas as despesàs e comprürlissos assu[idos, a qualquer
titulo, pêrantê seus folnecedores ou tercej.ros em lazão da êxêcuÇáo do objêto contratado;
c) - Mantêr prêposto capacitado e idôneo, acêito pe.Io Contratante, quando da execução do
contrato, gue o represente integralmente êm todos os seus atos;
d - Pêrmitir e facilitar a fiscalizaÇão do Contratante devendo presta! os informes e
esclarecirentos sol ic itados;
e) - Sêrá rêsponsávêI pelos danos causados diretamentê ao Contratantê ou a têrcêiros, decorrêntes
de sua culpa ou dofo nâ êxêcução do contrator nãô excluindo ou reduzindo essa responsabifidade
a fiscalização ou o acompanhaunênto pelo órgão intelessado;
f) - Não ceder, transferir ou subcontratar, rro todo ou em I)artê, o objeto dêste instrumento,
sem o conheclnento e a devida autorização exprêssa do Contratante;
g) - Manter, durantê a qigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assDmidas,
todas as condiÇões de habifitaÇão e qualificaÇão exigidas no respectivo processo lj.citatório,
apresentando ao Contratante os documêntos nêcêssários, semprê quê solicitado.

cránssra. DÉcnG. - DÀ ÀLÍtsRÀÇão E nxtDrÇão:
Estê contrato podêiá ser altêrado com a devida justificativa, unifateralEente pelo Contratante
ou por âcordo entre as partes, nos casos e côndiÇôes previstas nos Àrts. 124 a 136 e sua
e><tinção, formalmêntê molivada nos autos do prôcesso, assêgurados o contrâditório e a êmpla
defesa, ocorrerá nas hipótêsês ê disposiçôês dos Àrts. 137 a 139, todos da Let 14-133/27
Nas altêraçõês unifatêrais a quê sê lêferê o inclso I, do caput do Art. 124, da I.ei 14.133/21,
o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condiÇões cootratuais, acréscimos ou supressôes
quê sê fizêrêm nos sêrviÇos, de até o rêspectivo limite fixado no Àrt. 125, do mesmo diplona
]egal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acrésciro ou supressáo pôdêrá êxcedêr o
limitê êstabêIêcido, salvo as supressôes resu.Itantes de acordo celebrado entre os contratantês.

C!íI,suI.À DÉcÍTa PRIGTRÀ - Do RECEBIIGN:Do: @



Executada a presente contrataÇáo e obôervadas as condiÇôes de adirnplêmênto das obrigaÇÕês
pactuadas, os procedimentos ê condiÇõês para rêcêbêr o seu objêto pelo Contratante obedecerão,
conformê o casô, às disposiÇões do À-rt. 140, da tei 14-133/21.
po! se tratar dê sêlviço, â âssinatura clo têrmo detalhado de recebimento provisório. sê dará
pe]as partês, quando verificado o cumpriÍênto das exigências de calátel técnico, até 15 (quinze)
àias dà comunicação escrita do Contatadô. No caso dô têrmo detafhado de lecebimento dêfinitivo,
será emitido ê assinâtura pêlas partes. apenas após o dêcurso do pr:azo dê observaÇáo ou vistoria,
que comprove o atendirnento dâs exiqências contratuais. náo podêndo esse prazo ser superior a 90

(novênta) dias, salvo êm casos excepcionais, devidamente justificado§.

cr,Áostn l DÉcrrrÀ sE@tDÀ - Dàs PtslÍAUDÀDEs:
O Contratado será rêsponsabifj.zado administrativamênte, facultada a dêfesa no prazo legal do
intêrêssado. pêIas infraçôes previstas no Àrt. 155, da tei 14.133/21 e seião apficadas. na
forma, condiÇões, aegras, prazos e procêdimêntos definidos nos Àrts- 156 a 163. do mesmo diploma
.Iegat, as seguiotes sançõês: a - advêrtência aplicada exclusivamente pela infraÇão administrativa
de dar causa à inexecuÇão parcial do contrato, guando não se justificar a imposiÇão dê penalidadê
mais gravê; b - multa dê morâ dê 0,53 (zero virgula cinco por cento) aplicada soblê o vafor do
contrato, por diâ de atiaso injustificado na êxêcuÇão do objeto da contrataÇãoi c - multa de
1Ot (dez por cênto) sobre o valor do contrato por qualquer das infraÇôes adninistrativas
previstas no referido Art. 155; d - impêdimênto de licitar e contatar no âmbito da ÀdministraÇão
Pública direta e indireta do ênte fêderativo que tivêr ap-Iicado a sançãô, pêlo prazo de dois
anos, aplicada ao responsávêI pelas infraÇões administrativas prêvistas nos incisos II. IfI,
IV, V, VI e VII do caput dô rêfêrido Àrt- 155, quando não sê justificar a i]nposiÇâo de penalidadê
mais gravei ê - declaraÇão de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da ÀdministraÇáo
Pública direta e indireta de todos os êntês fedêrativos. pelo prazo dê cinco anos, âplicada ao
rêsponsáve1 pelas infraÇões adhinistrativas prêvistas nos incisos VIII, Ix. x, Xf ê XII do caput
do rêferido Àrt. 155, bem como pêIas infraÇões a&ninistrativas prêvistas nos incisos I1, III,
IV. V, VI e VII do caput dô mêsmo artigo guê justifiguêm â imposiÇão de penâfidade mais grawe
que a sanÇão rêferida no S 4" do referido Art. 156; f - aplicaÇão crmulada de outras sanÇões
previsLas na Lei 14.'l 33,/21-
se o valor dâ multa ou indenizaÇeo dêvida não for recolhj-do no plazo de 15 dias após a comunicaÇáo
ao Contratado, será automaticamente dê§contado da prineira parcêla do pagamento a que o
Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1t (um por cento) ao mês. ou,
quando for: o caso, cobrado judicialmentê.

ct iíu$rr.À DÉcDa rERcarrÀ - DÀ cordPEl{sÀÇÃo FrNàNcErRÀ:
Nos casos de êventuais atrasos dê pagamento Dos termos deste instrumento, ê desde que o Contratâdo
não tenha concorrido de alquma forma pala o atraso, será admitida a conpensaÇão financeira,
devida dêsde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondênte ao efêtivo pagamênto
da parcêIa. Os encargos úoiatórios dêvidos em lazão do atraso no pagamento serão calculados com

utilizaçãodaseguintêfórmula:EM=NxVPxI,ondê:EM=encargosmoratórios;N:númerode
dias êntre a data prevista para o pagamento e a do êfêtivo pagamênto; VP : valor da parcêla a

serpaga;eI=indicedecoÍnpensaçãofinanceira,assimapurado:I=(TX=100)+365,sendoTx
= percentual do IPCÀ-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice
adotado pêIo Governo Eederal gue o sutstitua. Na hipótese do rêfêrido indicê êstabêIêcido para
a compênsação financêira vênha a ser exLinto ou dê qualquer forma não possa mais ser utilizado,
sêrá adotado, em substituição, o que vier a ser dêtêrminado pefa legislaÇão êntão em vigor.

cI,ÁusUI à Dúcrr'tA QuâRrÀ - Do FoRo:
Para diriríLir as questões decorrêntês deste cont.rato, as partês elegem o Foro da Comarca dê
Guarabira, Estado da Paraíba.

E, por estareE de pleno acordo,
assinado pefas partes ê po! duas

TESTEMTINIIÀS

foi favrado o presêntê contrato em 02
têstemunhas.

DUÀS ESTRÀDÀS - PB, ... dE

PELO CONTRÀTÀNTE

(duas) vias, o qual vai

....... de .....

PELO CONTRÀTÀDO
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AVISO DE CHAI'IATiIEiITO PÚBLICO PARÂ COI'ITRATAçÃO DIRETA
DISPEÍ{SA xo 0,x,3t129.22 LEt t4.L3312o.21

A Prefeitura Municipal de Duas Estradas - PB, através da Prefeita do
Município de Duas Estradas - PB, no uso das suas atribuições e com
fundamento na Lei ns 14.733/ 2O2!, art. 75, §3e e no Decneto Municipal
ne 67 /2O22, art. 11, convoca as empresas interessadas em fornecer o
SEgUiNtE OB]ETO POR üEIO DE DISPENSA DE LICITAçÃO EM RAZÃO DO VÀLOR:
Aquisição pârceladâ de gêneros alimentÍcios para a composição de
lanches destinados às diversas Secretarias da Prefeitura Municipal
de Duas Estradas - PB.
PRAZO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS. O2/T2/2O22.
EÍ.IAIL PARA EmrIO DAS PROPOSTAS : prefeituradeduasestradas. pbQgrnail. com.
O tenmo de neferência e demais infonmações podem ser baixados
diretamente no 1i.nk disponibilizado logo abaixo desta publicação.

Duas Estnadas - PB, 29 de Novembro de 2022.
]OYCE RENALLY FELIX NUNES

PREFEITA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS . PB

Link para baixar Edital:
https : //www. duasestnadas. pb. gov. bnledital/edital-de-chamamento-
publico - dis pensa - n -00031 -2Q22-lei-n-74-t33-2021/
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