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PROCESSO: P070366/2019

ADENDO N° 01

ft
A Central de Licitagoes da Prefeitura Municipal de Sobral, por intermedio da Pregpeira
designada pelo Ato n° 179/2019 - GABPREF, torna publico, para conhecimentoIdos
interessados, que foram promovidas alteragoes no Edital do Pregao Eletronico 055/2019 (SRP)

- SEGET (BB 766703), cujo objeto e Registro de Pregos Registro de pregos para futuras e
eventuais aquisigoes de generos alimenticios (cafe, agucar e agua mineral), para atender as
necessidades dos orgaos e entidades da Prefeitura Municipal de Sobral/C, sendo reaberto o
prazo para acolhimento de propostas, da seguinte forma:

NO EDITAL:

•f
Onde se le:

6. DAS DATAS E HORARiOS DO CERTAME

6.1. INICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 21/05/2019, AS 08:00H

6.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 03/06/2019, AS 08:00H

6.3. INICIO DASESSAO DE DISPUTA DE PREQOS: 03/06/2019, AS 09:00H

:

$

I
(...) $

r
I

Leia-se: f

6. DAS DATAS E HORARIOS DO CERTAME

6.1. INICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 21/05/2019, AS 08:00H

6.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 12/06/2019, As 08:00H

6.3. INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREgOS: 12 / 06 / 2019, AS 09:0OHr\

(...)

NO EDITAL ANEXO I- TERMO DE REFERENCIA

ONDE SE LE:
i
-ÿ

4.5. Das amostras: d

4.5.1. As amostras de todos os itens 1, 2 e 3 deverao ser enviados no prazo de 10 (dez) dias

corridos, contados a partir da solicitagao, no enderego Rua Viriato de Medeiros n° 1250 - centra,

CEP:62011-065, Municipio: Sobral- CE, 1° andar na Secretaria da Ouvidoria, Gestao e

Transparency - SEGET, telefones: (88)3677-1235 nos horarios de 8:00 horas as 12:00 horas e

de 13:00 horas as 16:00 horas em dias uteis, para que seja realizada inspegao tecnica.
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4.5.2. Criterios de aceitagao:

4.5.2.1. Conformidade dos produtos com as especificagoes exigidas no Termo de Refetÿnciajÿ

anexo I do edital.

LE-SE

4.5. Das amostras:
« ? f'i

4.5.1. As amostras de todos os itens 1, 2 e 3 deverao ser enviados no prazo de 10 (dez).dias

corridos, contados a partir da solicitagao, no enderego Rua Viriato de Medeiros n° 1250 - centra,

CEP:62011-065, Municipio: Sobral- CE, 1° andar na Secretaria da Ouvidoria, Gestao e

Transparency -SEGET, telefones: (88)3677-1235 nos horarios de 8:00 horas as 12:00 horas e

de 13:00 horas as 16:00 horas em dias uteis, para que seja realizada inspegao tecnica.

4.5.2. Criterios de aceitagao:

4.5.2.1. Conformidade dos produtos com as especificagoes exigidas no Termo de Referenda -
anexo I do edital.

4.6. Para os itens 1e 2

4.6.1. O produto deve ser acondicionado em embalagens apropriadas, as condigdes

previstas de transpose e armazenamento e que confiram ao produto a protegao

necessaria e a preservagao da qualidade;

4.6.1.1. O cafe torrado em grao e/ou torrado e moido deve estar com aspecto homogeneo,

isento de odores estranhos e com aroma caracteristico.

4.6.2. O cafe sera da categoria TRADICIONAL.

4.6.3. Utilizado o requisite de referenda, equivalence ou similaridade, deve-se contatar as

especificagoes das marcas Pilao, Santa Clara ou Serra Grande.r-\

NO ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERENCIA

ONDE SE LE:

5

i9. DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA

9.1. Executar e entregar o objeto em conformidade com as condigoes deste instrumento.

9.2. Manter durante toda a execugao do objeto, em compatibilidade com as obrigagoes

assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao.

9.3. Aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os percentuais de acrescimos ou supressoes

limitados ao estabelecido no §1°, do art. 65, da Lei Federal n° 8.666/1993, tomando-se por base

o valor contratual. 2
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9.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a contratante ou a 'HfrcPiros,ÿ#/

decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execugao do objeto, nao podendo ser arguidoÿlaria

efeito de exclusao ou redugao de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder a

fiscalizagao ou acompanhar a execugao contratual.

9.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre

a execugao contratual, inclusive as obrigagoes relativas a salarios, previdencia social, impostos,

encargos sociais e outras providencias, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimentq das

leis trabalhistas e especificas de acidentes do trabalho e legislagao correlata, aplicaveis ao

pessoal empregado na execugao contratual.

9.6. Prestar imediatamente as informagoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados

pela contratante, salvo quando implicarem em indagagoes de carater tecnico, hipotese em que

serao respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

9.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, a suas expensas, no

total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vlcios, defeitos ou incorregoes

resultantes da execugao ou de materials empregados, ou em desconformidade com as

especificagoes deste termo, no prazo fixado pelo(s) orgao(s)/entidade(s) participante(s) do SRP

(Sistema de Registro de Pregos), contados da sua notificagao, independentemente das

penalidaaes apitcaveis ou cabiveis.

9.8. Cumprir, quando for o caso, as condigoes de garantia do objeto, responsabilizando-se“;pelo

periodo oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo minimo exigido pela

Administragao.

9.9. Providenciar a substituigao de qualquer profissional envolvido na execugao do objeto

contratual, cuja conduta seja considerada indesejavel pela fiscalizagao da contratante.

A

LE-SE:
A\

9. DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA

9.1. Executar e entregaro objeto em conformidade com as condigoes deste instrumento.

9.2. Manter durante toda a execugao do objeto, em compatibilidade com as obrigagoes

assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao.

9.3. Aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os percentuais de acrescimo;s ou, supresSoes

limitados ao estabelecido no §1°, do art. 65, da Lei Federal n° 8.666/1993, tomando-se por base

o valor contratual.

9.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a contratante ou a terceiros,

decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execugao do objeto, nao podendo.ser arguido para

efeito de exclusao ou redugao de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder a

fiscalizagao ou acompanhar a execugao contratual.

r
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9.5. Responder portodas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a i%ydir sobre C/P
% &a execugao contratual, inclusive as obrigagoes relativas a salarios, previdencia social, impbsfbS;

encargos sociais e outras providencias, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das

leis trabalhistas e especificas de acidentes do trabalho e legislagao correlata, aplicaveis ao

pessoal empregado na execugao contratual.

9.6. Prestar imediatamenie as informagoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados

pela contratante, salvo quando implicarem em indagagoes de carater tecnico, hipotese em que

serao respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

9.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, a suas expensas, no

total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes

resultantes da execugao ou de materials empregados, ou em desconformidade com as

especificagoes deste termo, no prazo fixado pelo(s) orgao(s)/entidade(s) participante(s) do SRP
.1

(Sistema de Registro de Pregos), contados da sua notificagao, independentemente das

penalidades aplicaveis ou cabiveis.

9.8. Cumprir, quando for o caso, as condigoes de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo

periodo oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo minimo exigido pela

Administragao.

9.9. Providenciar a substituigao de qualquer profissional envolvido na execugao do objeto

contratual, cuja conduta seja considerada indesejavel pela fiscalizagao da contratante.

9.10. Responsabilizar-se integralmente pela observancia do dispositivo no tltulo II,

capitulo V, da CLT, e na Portaria n.° 3.460/77, do Ministerio do Trabalho, relativos a

seguranga e higiene do trabalho, bem como a Legislagao correlata em vigor a ser exigida.

9.11. Serao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a perfeita entrega do

objeto licitado no local indicado pela CONTRATANTE, inclusive, ainda, a mao-de-obra,

obrigagoes sociais, seguros contra acidentes de trabalho e outros que eventualmente

estejam vinculados a tal ato.

9.12. A Contratada devera fornecer produtos que atendam aos padroes de qualidade e

estejam em conformidade com a legislagao vigente no pais.

I

:
NO ANEXQ V DO EDITAL -MINUTA DO CONTRATO

ONDE SE LE:

11.1. Executar e entregar o objeto em conformidade com as condigoes deste instrumento.
it

11.2. Manter durante toda a execugao do objeto, em compatibilidade com as obrigagoes

assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao.
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11.3. Aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os percentuais de acrescimos ou lupressoes
limitados ao estabelecido no §1°, do art. 65, da Lei Federal n° 8.666/1993', tomando-se piSfiplte

o valor contratual.

11.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a contratante ou a terceiros,

decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execugao do objeto, nao podendo ser arguido para

efeito de exclusao ou redugao de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder a

fiscalizagao ou acompanhar a execugao contratual.

11.5. Responder por fodas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir

sobre a execugao contratual, inclusive as obrigagoes relativas a salarios, previd§ncia social,

impostos, encargos sociais e outras providencias, respondendo obrigatoriamente pelO fiel

cumprimento das leis trabalhistas e especificas de acidentes do trabalho e legislagao correlata,

aplicaveis ao pessoal empregado na execugao contratual.
'i

11.6. Prestar imediatamente as informagoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados

pela contratante, salvo quando implicarem em indagagoes de carater tecnico, hipotese em que

serao respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

11.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, a suas expensas, no

total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes

resultantes da execugao ou de materiais empregados, ou em desconformidade com as

especificagoes deste termo, no prazo fixado pelo(s) orgao(s)/entidade(s) participante(s) do SRP

(Sistema de Registro de Pregos), contados da sua notificagao, independentemente das

penalidades aplicaveis ou cabiveis.

11.8. Cumprir, quando for o caso, as condigoes de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo
%

periodo oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo minimo exigido pela

Administragao.

11.9. Providenciar a substituigao de qualquer profissional envolvido na execugao do objeto

contratual, cuja conduta seja considerada indesejavel pela fiscalizagao da contratante.

i-

3

;

LE-SE:

11.1. Executar e entregar o objeto em conformidade com as condigoes deste instrumento.

11.2. Manter durante toda a execugao do objeto, em compatibilidade com as obrigagoes

assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao.

11.3. Aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os percentuais de acrescimos ou supressoes

limitados ao estabelecido no §1°, do art. 65, da Lei Federal n° 8.666/1993, tomando-se por base

o valor contratual.

11.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a contratante ou a terceiros,

decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execugao do objeto, nao podendo ser arguido -para
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efeito de exclusao ou redugao de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder a4
fiscalizagao ou acompanhar a execugao contratual.

11.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir

sobre a execugao contratual, inclusive as obrigagoes relativas a salarios, previdencia social,

impostos, encargos sociais e outras providencias, respondendo obrigatoriamente pelq fiel

cumprimento das leis trabaihistas e especificas de acidentes do trabalho e legislagao corrÿlata,

aplicaveis ao pessoal empregado na execugao contratual.

11.6. Prestar imediatamente as informagoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados

pela contratante, salvo quando implicarem em indagagoes de carater tecnico, hipotese em que

serao respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

11.7. Reparar, eorrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, a suas expensas, no

total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes

resultantes da execugao ou de materials empregados, ou em desconformidade com as

especificagoes deste termo, no prazo fixado pelo(s) orgao(s)/entidade(s),participante(s) do SRP

(Sistema de Registro de Pregos), contados da sua notificagao, independentemente das

penalidades aplicaveis ou cabiveis.

11.8. Cumprir, quando for o caso, as condigoes de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo

periodo oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo minimo exigido pela

Administragao.

11.9. Providenciar a substituigao de qualquer profissional envolvido na execugao do objeto

contratual, cuja conduta seja considerada indesejavel pela fiscalizagao da contratante.

11.10. Responsabilizar-se integralmente pela observancia do dispositivo no titulo II,
c

capitulo V, da CLT, e na Portaria n.° 3.460/77, do Ministerio do Trabalho, relativos a

seguranga e higiene do trabalho, bem como a Legislagao correlata em vigor a ser exigida.

11.11. Serao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a perfeita entrega do

objeto licitado no local indicado pela CONTRATANTE, inclusive, ainda, a mao-de-obra,

obrigagoes sociais, seguros contra acidentes de trabalho e outros que eventualmente

estejam vinculados a tal ato.

11.12. A Contratada devera fornecer produtos que atendam aos padroes de qualidade e

estejam em conformidade com a legislagao vigente no pais.

>

i

i
Sobral-CE, 27 de maio de 2019.

,Asu tPflXa
Lisa Soares de Oliveira

Pregoeira

isJjxxy
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