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PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS

DEPARTAMENTo DE TICITAçÃo - cplEtdôiâllo
do Carajás

instruído a autoridade res onsável la ad udica oe ro or a homolo a o

óncÂos lmrnrssÂDos:

EHO RADEI NICIO DAS
PROPOSTAS:

DATA E HORÂ LIMITE PARA
IMPUGN

DAT E HORA FINAL DÂS PROPOI|TAS:

MODO DE DISPUTA

1,' D0 OBIETO.

ABERTO

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Sistema de Registro de preço para

contratação de empresa especializada para funcionamento de gêneros alimentícios perecíveis e não

perecíveis, para execução do programa nacional de alimentação escolar - PNAE aos alunos matriculados

na creche, pré-escola, AEE, ensino fundamental, educação de iovens e adultos e os ensinos médio,

conforrne as especificações contidas no termo de referencia.

1.1. A licitação será dividida em ITIINS, conforme tabela constante do Termo de Referência, íacultando-se ao

licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.2, O critério de iulgamento adotado será o menor preço do ITEM, observadas as exigências contidas neste

Edital e seus Anexos quanto às especúicações do obieto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARA'ÁS

12 H: 00 M DO DlA09105/2022 (HORARIO DE BRAS

12 H: 00 M DO DtA 1.6/05 /2022 (HORÁRIO DE BRAS

LIAJ.

LIA).

DATA DÊ ABERTURA DÁS PROPOSTAS -
SESSÃO PÚBLICA:

0B H: 00 M DO DIA 19 RIO DE BRASII,IA05 2022 HO

08 H: 01M DO DIA 19 05 '2022 HORÁRIO DE BRASÍLI
om.brI LOCi{L:

i&ití§l-. f$O,ne.ert.§ureo - REcIsrRo DE PREços PARA coMPRAs r' .,:,

PREGÀO ELETRONICO Ne 9 / 2O2Z-O27 -SRP
pRocrssoADMrNrsrRArwo Ne s/zoz2-027-sRp :â$"^ã'r§'lf âi;i:li,:ff1";ã"
DArA DE ABERTURA: tel0s/2o22 :::;; --''- ' PERETRA

MoDo DE DISpurA: ABERTo 26247 cos't^t00s1e426247

O MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE
A PREFEITURÁ MUNICIPAL, REALIZARA LICITAÇÀ0, PARA REGISTRO DE PREÇOS NA MODALIDADE PREGÃ0, NA

FORMA ELETRÔNICA, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO POR ITEM, NOS TERMOS DA LEI N9

10.520, DE 17 DE IULHO DE 2002,DO DECRETO Ns 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, DO DECRETO Ne 7.746,

DE 05 DE 

'UNHO 

DE ZjtZ, DO DECP,ETO N" 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015, DECRETO 7892, DECRETO N'
9,488i78 APLICANDO.SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI N9 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E AS EXICÊNCIAS

ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. LEI COMPLEMENTAR N' 123106 E 1.47 /2014, SUBSIDIARIAMENTE, PELA LEI NS

8,666/93 E DEMAIS LEGISLAÇÀO, SOI.} AS CONDIÇÔES ESTABELECIDAS NESTE ATO CONVOCATÓRIO E ANEXOS.

Os trabalhos serão conduzidos pcrr servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e

monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica
- wwwoortaldecompraspubticas.cor,L[g. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o

processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe
resporisável pela sua elaboração; corrduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com
os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação;
receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão;
indicar o vencedor do certamej condtrzir os trabalh<.rs da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente

VALOR ORCADO SIGILOSO
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2...DO REGISTRO DE PREÇOS.

2.1. As regras referentes aos órgãcs gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que

constam da minuta de Atâ de Registro de Preços.

3,1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS que permite a

participação dos interessados na morlalidade LICITA'tORlA PREGÀO, em sua F0RMA ELETRÔNICA.

3.2. O cadastro deverá ser feito no Po:taf de Compras Públicas, no sítio www.poltaldecompraspublicas.io,n,br:

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema irnplica a responsabilidade do licitânte ou de seu

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este

Pregãr,.

3.4. O licitante responsabiliza-se excl,,rsiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como

firmes e verdadeiras suas proposüls e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu

representânte, excluída a responsa 5 ilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da

licitaçâo por eventuais danos decorrrirtes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3,5, É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMPRÂS

PUBLICAS e mantê-los atualizado:; 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 dist'r)sto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no mornento da

ha bilitação

4 DÂ nâmrClPAçÂO *O nnrCÃO,

4.1. Poderão participar deste Pregãc interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta

licitação, e que esteiam com Credenci.rmento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

4,2, Serâ concedido trâtamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as

sociedades cooperativas mencionaias no artigo 34 da Lei np 11.488, de 2007, para o microempreendedor

individual - MEI, nos limites previstcr; da Lei Complementar nq 723,de2006.

4.3. NÃo PoDERÂo pARTrcrpAR DEr;TA LrcrTAçÃo os TNTERESSAD0s;

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.3.2. Que não atendam às condiçó,:s deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. Estrangeiros que não tenha:rI representação legal no B,-asil com poderes expressos para receber citação e

responder administrativa ou judicialmente;

4.3,4. Que se enquadrem nas vedaç ões previstas no artigo 9e da Lei nq 8.666, de L993;

4.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liqlidação;

4.3.6. Entidades empresariais que rlstejam reunidas em consórcio;

4.3,7.Organízações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão n0

7 46 / 201 4 -T CU -Plenârío).
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4.4. c0Mo coNDIÇÃo PARA pARTrclpAÇÃo No PREGÂo, A LICITANTE Asstt'tAI-anÁ "stt'.t" ou "r'{Âo" EM CAMPO

pRópRro Do srsrEMA ELETRôItlco, ReI-artvo Às sEGUINTES DECr-eRaçÕEs,

4.4.1. Que cumpre os requisitos esr.abelecidos no artigo 3" da Lei Complementar ne 123, de 2006, estando apta a

usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts' 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 certamei

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 np 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno

porte.

4.4.2. Que está ciente e concorda (om âs condiçÕes contidas no Edital e seus anexos;

4.4.3.Que cumpre os requisitos p:ra a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em

conformidade com as exigências e(litalícias;

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 L8 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de

16 anos, salvo menor, a partir rle 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7", XXXIII, da

Constituição;

4.4.6. Que a proposta foi elaboracia de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI,/MP ne 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 III e lV do art. 1q e no inciso Ill do art. 5q da Constituição Federal;

4.4.8. Apresentar o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores. SICAF. Junto a documentação de

habilitação devidamente atualizaoo sem pendencias.

4.5. A declaração falsa relativa ao cu0rprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sânções previstas em

lei e neste Edital.

#fe,DA pmPosra E rx)!i DocpMErvros DE HABtr{[âç{p+

S.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os

documentos de habilitação exigidos n,l edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o

horário estabelecidos para abertura tla 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.

5.3, As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda

que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabâlhista, nos termos rio art. 43, § 1q da LC no 123, de 2006.
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5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5,5. Até a abertura da sessão pública, cs licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de

habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5,6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre âs propostas apresentadas, o que

somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negocÍação e julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão

disponibilizados para avaliação do(a'l Pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

DAPROPO§TA,

6.1. O LICITANTE DEVERA ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA ELETRONICO,

DOS SEGUINTES CAMPOS:

6.1.1.Valor unitário e total para cada item ou lote de itens [conforme o caso), em moeda corrente nacional;

6.1.2.Descrição detalhâda do objeto, contendo as informaçôes similares à especificação do Termo de

Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou

inscrição do bem no órgão competcnte, quando for o caso;

6.2. Todas as especificações do obieto 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 ou

serviços.

6.4. Os preços ofertados, tanto na prcposta inicial, quanto na etapa de Iances, serão de exclusiva responsabilidade

do licitânte, não lhe 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 datâ de suâ apresentação.

6.6, Os licitantes devem respeitâr oii preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações

públicas, quando pârticiparem de licitações públicas;

6.7, Será desclassificada a empresa que apresentar identificação da empresa tais como razão social ou nome

fantasia que venha indicar a mesma.

7. DA ABERTURÂ DA §ESSÃO, CLA§.SIFICAçÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAçÃO DE LANCES,.,

7.1. A abertura da presente licitaçâo rlar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e

local indicados neste Edital.

7,2. O(a) Pregoeiro(a) verificará as I)ropostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não esteiam

em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as

especificações técnicas exigidas no TDnno de Referência.

7.2.1. Também será desclassifica<h a proposta que identifique o licitante.

', DO PR§ENCHIMf,NTO
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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 náo desclassificação da proposta não impede o seu julgâmento deÍinitivo em sentido contrário, levado

a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistemâ ordenará automaticanrente 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(aJ Pregoeiro(a) e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, or; licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema

eletrônico, sendo imediatâmente infc,r'mados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste edital.

7.6. Os licitántes poderão oíerecer lances sucessivos, observando o horário Íixado para abertura da sessão e as

regras estabelecidas no Edital.

7.7, O licitânte somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último

por ele ofertâdo e registrado pelo sistema.

7.8. O intervâlo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lânces, que incidirá tanto em relação aos

lances intermediários quanto em rslação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,05(cinco)

centavos.

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o

intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente

descartados pelo sistema os respecti'ros lances.

7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modolle disputa "ABERTO. em que os

licitantes apresentarão lances públicíls e sucessivos, com prorrogações.

7,11, A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da

sessão pública.

7,12, A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá

sucessivamente sempre que houver ances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances

intermediários.

7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecidâ nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á

âutomaticamente.

7.14, Encerrada a fase competitiva liem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a pregoeira,

assessorado pela equipe de apoio, jr",stificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da

consecução do melhor preço.

7.15. Em caso de falha no sistelrra, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser

desconsiderados pelo(a) Pregoeiro(a).

lsoios r'1.20:'püo oúe tcúos vejdm e *ibdrn.. o üao do SENHOR íez tsto ,'

Rua da Rio vermeltro o 0l - CentÍo - kn 100, CEP: 68524-000 - Eldorado do Carajás/PA



I
.rl "'+

Etdiíititlo
do Carqlás

PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAJÁS

DEPAUTAMENTO DE LICITAçÃO - Cpt

7,16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado

primeiro.

7,17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor

Iance registrado, vedada a identificaçâo do licitante.

7.18. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema

eletrônico poderá permanecer acessí!'el aos licitantes para a recepção dos lances.

7,19. Quando a desconexão do sistetila eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a

sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do(al Pregoeiro(a) aos

participantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas,

http://wwwportaldecompraspubljcas.com.br. quando serão divulgadas data e hora para a sua reâberturâ. E

será reiniciada somente após deconldas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.20. Caso o lÍcitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.21. EÍn relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma

vez encerrada a etapa de lances, se}á efetivada a verificação automática, iunto à Receita Federal, do porte da

entidade empresarial. O sistema ide;tificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte

participantes, procedendo à comparar;ão com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,

assim como das demais classiÍicadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nç lZ3, de 2006,

regulamentada pelo Decreto ne 8.53ti, de 2015.

7.22. I'lessas condições, as propostâs de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na

faixa de até 5olo (cinco por cento) acinla da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a

primeira colocada.

7.23. A melhor classificada nos terrrros 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 a:ós a comunicação automática para tânto.

7.24, Caso a microempresa ou a ernpresa 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 5olo (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.25. No caso de equivalêncla dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se

encontrem nos intervalos estabelecrdos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.26. Quando houver propostas benei'iciadas com as margens de preferência em relação ao produto estrângeiro, o

critérÍo de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência,

conforme regulamento.
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7.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que

só poderá haver empate entre propostas iguais fnão seguidas de lancesJ, ou entre lances finais da fase fechada do

modo de disputa aberto e fechado.

7.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art.3e,

§ 20, da LEI Ne 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

7.28.1. Produzidos no país;

7,28,2.Prodvzidos por empresas crasileiras;

7.28.3. Produzidos por empresas ,lue invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.28.4, Produzidos por empresas que comprovem cumpritnento 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.

7.29. Persistindo o empate, a propcsta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as Êropostas

empatadas.

7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) pregoeiro(a) deverá encaminhar, pelo sistema

eletrônico, contraproposta ao licitânte que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor

proposta, vedada a negociação em cor,dições diferentes das previstas neste Edital.

7.30,1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.30.2. O(a) pregoeiro(al solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (DUAS) horas, envie a

proposta adequada ao último lan:e ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos

documentos complementares, quando necessários à conÍirmação daqueles exigidos neste Edital e já

apresentados.

7.31. Após a negociação do preço, o(r) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e iulgamento da proposta.

6::]'DÁ'ÀC§ITÁBILIDADE:OA PNOPC,iiI'A VÊNCEDORÁ. "

8.1, Encerrada a etapâ de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à

adequação ao obieto e à compaübilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital

e em seus anexos, observado o disl)osto no parágrafo único do art. 7q e no § 9o do art 26 do Decreto n.a

L0 .024 /2019 .

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedoç que apresentár preço final superior ao preço máximo

fixado,(Acórdão na 1455/2018 -TCU- PlenárioJ, ou que apresentar preço mânifestamente inexequível do produto

(cinquenta por cento )art.48, inciso Il, 1" a lei: 8666.

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de

valor zero, incompatÍveis com os: preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respecüvos

encargos, ainda que o ato convocirtório da licitação não tenhâ estabelecido limites mínimos, exceto quando se

refe'rirem a materiais e instalaçõe:; de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à

totalidade da remuneração.
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8.3. 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 suspeitâ;

8.4, Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao

saneâmento das propostas, a sessão p.ública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,

no mínimo, VINTE E QUATRO HORA.S DE ANTECEDÊNCtA, e a ocorrência será registrada em ata;

8,5. O(a) Pregoeiro(al poderá convrcar 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.

8.5.1. O prazo estabelecido poder'í ser prorrogado pelo(a) Pregoeiro(aJ por solicitação escrita e justificada do

licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo(a) Pregoeiro(a).

8.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitaçâo pelo(a) Pregoeiro(aJ, destâcam-se os que contenham as

características do material ofertaoo, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou,

se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo(al Pregoeiro(aJ, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo

sistema eletrônico, sob pena de nãr) aceitação da propostá.

8.5.2.1. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administraçâo todas as condições indispensáveis à

realização de testes e fornecer', sem ônus, os manuais impressos ent língua portuguesa, necessários ao seu

perfeito manuseio, quando for o caso.

8.6. Se a propostâ ou lance venceoor for desclassificado, o(al Pregoeiro(a] examinará a proposta ou lance

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classiÍicação.

8.7. Havendo necessidade, o(a) Pregceiro(aJ suspendeú a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para

a sua continuidade.

8.8. O(a) Pregoeiro(al poderá encatninhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que

apresentou o lance mais vantaioso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em

condições diversas das previstas nestt) Edital.

8.8.1. Também nas hipóteses em que o[a) Pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá

negociar com o licitante para que s-.ia obtido preço melhor.

8.8;2.4 negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.9. Nos itens não exclusivos para a l)articipação de microempresas e empresas de pequeno portê, sempre que a

proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC ns 123, de 2006, seguindo-se a disciplina

antes estâbelecida, se for o caso.

8.10. Encerrada a análise quanto à.lceitação da proposta, o(al pregoeiro(a) veriÍicará a habilitação do licitante,

observado o disposto neste Edital.

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada

em primeiro lugar, a pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
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especialmente quanto à existência Ce sançâo que impeça â participação no certame ou a futura contratação,

mediante a consultâ aos documentos inseridos Ílo portal de compras publicas, e ainda nos seguintes cadastros:

9.1,1. Possuir Cadastro do Portal de Cornpras Públicas;

9.1.2.Cadastro Nâcional de Empr'1:sas Inidôneas e Suspensas - CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas

Punidas - CNEP (www.rrortalda tt;1nspa rerrcia.gov.br'/ );

9.1.3.Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo

Conselho Nacional de lustiça (wwv?.cni.ius.br/improbidade,adnt/corrsultar-requerido.php J.

9.1.4,Lista de Inidôneos, mantidâ pelo Tribunai de Contas da União - TCU

r

9.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoriúrio,

por força do artigo 12 da Lei no tl.+29, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela

prática de ato de improbidade atiministrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por

intermédio de pessoa iurídica da qual seia sócio maioritário.

9.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas

lndiretâs, o gestor diligenciari_para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9,1.5,2, A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, Iinhas de fornecimento

similares, dentre outros.

9,1.5,3, O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.6. Constatadâ a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por faltâ de condição de

participação.

9,1.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,

previsto nos arts.44 e 45 da Lei llomplementar nq 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida

para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do PORTAL

DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação

econômica financeira e habilitação técnica.

9.2.1. É dever do licitante atual,zar previâmente as comprovações constantes do PORTAL DE COMPRAS

PUBLICAS, para que estejâm vige'rtes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a

apresentação da proposta, a respet'tiva documentação atualizada.

9.2.2. O descumprimento do subi:em acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos síüos

eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pela Pregoeira lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões)

válida(s), conforme art.43, §34, do Decreto 1.0.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementâres, necessários à confirmação

daqueles exigidos neste Edital e iá a!,resentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital,

via sistema, no prazo de 02 (DUAS) IIORAS, sob pena de inabilitação.
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9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediânte apresentação dos

documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPI/CPF diferentes, salvo aqueles Iegalmente

permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estâr em nome da matriz, e se o lÍcitante for a filial,

todos os documentos deverão estâr em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1, Serão âceitos registros de CNPf de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos

pertinentes ao CND e ao CRFI'FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas

contribuições.

9.7. Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentâção

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

9.8.1.No caso de empresário indirridual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta

Comercial da respecüva sede;

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor

Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio

www.portaldoemoreendedor.gov.trr;

9.8.3, No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limÍtada - EIRELT: ato

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente regisirado na Junta Comercial da respectiva

sede, acompanhado de documento pessoais com fotos comprobatório de seus administradores;

9.8.4.lnscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro ünde tem

sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9,8.5.No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas lurídicas do

local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9,8,6. No caso de cooperaüva: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas )urídicas da

respectiva sede, bem como o registro de que tratâ o art. 107 da Lei ne 5.7 64, de 1971;

9.8;7. No caso de empresa ou socieCâde estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

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

9.8.9.Certidão de enquadramenr:o de micro empresa ou empresa de pequeno porte emitidâ pela junta

comercial do estado da empresa;

9.9. REGULARIDÂDE FISCAL E TRABALHISTA:

9,9.1. CNP| - Prova de inscrição no Cadastro Nacionâl de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas

juntamente com o QSA, conforme i caso;
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9,9;2.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida

conjuntamente pela Secretâria Ca Receitâ Federal do Brasil [RFB) e pela Procuradoria-Ceral da Fazenda

Nacional (PGFNJ, referente a todcs os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Coniunta nq 1.751, de

021L0/2014, do Secreúrio da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9,9,3,Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9,4. Prova de inexistência de dét'itos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentâção de

certidão negativa ou positiva conr efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei na 5.452, de 1p de maio de 1943;

9.9,5. Prova de regularidade juntc à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta iunto aos Tributos

Estaduais e Certidão Negativa da l'ívida Ativa, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for

sediada;

9.9.6.Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos

Municipais e Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa

for sediada;

9.9.7. Certidão negativa junto ao nínicípio de Eldorado do Carajás, emitida pelo departamento de tributos do

município ou pelo site. httos: / /eldoradodocaraias-

pa.nobesistemas.com.br/tributos /document validator/new#. a mesma também poderá ser solicitada

através do E-mail: tributos@etl.loradodocaraias.pa.gov.br.

9.9.8. Alvará de funcionamento «l: sede da empresa.

9.9.9. Alvará de vigilância sanitária sede da empresa.

9.9.10. Caso o licitânte detentor do menor preço seia qualiÍicado 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 penâ de inabilitação.

9.10. QUALIFICAçÃO ECONÔMICO.TINANCEIRA.

9.10.1, Certidão Negativa de falência, de recuperação ludicial ou extraiudicial (Lei na 11.101, de 9.2.2005),

expedida pelo distribuidor da sede da empresa e no âmbito federal, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que

estera dentro do prazo de validadç expresso na própria Certidão;

9.10.2. Certidão Simplificada da lnnta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante emitida nos

últimos 60 dias;

9.10.3. Certidão Especifica da Juntâ Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante emitida nos últimos

60 dias;

9.10.4. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do últi:no 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 proposta;
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9.10.4.1. No caso de eropresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.10.+.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

9,10.4.3, Caso o licitânte seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última

auditoria conúbil-financeira, cc,nforme dispõe o artigo 112 da Lei ne 5.764,de 197l,ou de uma declaração,

sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

9.10.4.4, Devera apresentar junto ao balanço o termo de abertura e encerramento do mesmo.

9.10.4.5, Certidão de re,gularidade do profissional (Contador) que atesta o balanço patrimonial

dentro do prazo de validade;

9.10.5. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de

Liquidez Geral [LG), Solvência Gerarl (SG] e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( uml resultantes da aplicação

das fórmulas:

.t.tivo Circulante + Realizável a Longo Prazotr-
['assivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total
SG= -- Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante

LC = Passivo Circulante

9.10.6. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (umJ em qualquer dos índices de Liquidez

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (l,C), deverão comprovar, considerados os riscos para a

Administração, e, a critérÍo da auroridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de

10olo (dez por cento) do valor est:imado dâ contratação ou do item pertinente.

9.11. QUÂLIFICAÇÂO TÉCNICA.

9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características,

quantidades e prazos com o obieto dâ licitação - Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa

jurídica de direito público ou prlrado, comprovando o fornecimento no mínimo de 30% (trinta) para cada

quantitativo cotado, quando for ernitido por ente privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o

subscreveu, os atestados devera:;er apresentado com quantitativos igual o similar, devera constar data de

inicio de fornecimento podendo a zrdministração solicitar diligencia no mesmo.

DEMAIS DOCUMENTO OBRIGA'I'ÓRIO JUNTO A HABILITAçÃO JURÍDICA.

aJ Proposta de preços; (apresenlar em papel tinrbrado da empresa).

b) Declaração de sujeição às condições estabelecidas no edital e de inexistência de fatos supervenientes

impeditivos da habilitação; [al)resentâr em papel timbrado da empresa).
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cJ Declaração nos termos do inciso H(Xlll, art. 7a da constituição federal; (apresentar em papel timbrado da

empresa).

d) Declaração de elaboração independente de proposta; (apresentar em papel timbrado da empresaJ.

e) Declaração do porte da empresa; (apresentar em papeltimbrado da empresa).

fl Declaração de idoneidade; (apresentar em papel timbrado da empresa).

g) Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; (apresentar em papel timbrado da empresa).

h) Declaração que se compromete com a entrega dos produtos durante eventual contratação; (Apresentar em

papel timbrado da empresa).

i) Declaração que não possui vi.'rculo empregatício em ate 3e grau junto a administração publica de Eldorado

do Carajás. (Apresentar em p.rpel timbrado da empresa).

9.12. A existência de restrição relarivamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante

qualifióada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que'atenda a

todas as demais exigências do edital.

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

9.13. Caso a proposta mais vantajogá seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de

pequeno porte, e uma vez constatilíla 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, mediànte apresentação de justificativa.

9.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitcm anterior acarretârá a inabilitação do

licitante, sem prejuízo das sançÕ':s previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresâ, empresa

de pequeno porte ou sociedade coí)perativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será

concedido o mesmo prazo para regularização.

9.15. Havendo necessidade de analis;r minuciosamente os documentos exigidos, o(aJ Pregoeiro(a) suspenderá a

sessão, informando no "chat" a nova Jata e horário para a continuidade da mesma.

9,16. Será inabilitado o licitânte que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.17. Nos itens não exclusivos â microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá

nova verificâção, pelo sistemâ, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC ne 123,

de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.18. Constatâdo o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante seú declarado vencedor.
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10.1. As licitantes declaradas habililadas deverão apresentâr suas amostras depois de declaradas habilitadas no

prazo de 02 (dois) dias após habilitâ(jão, as amostras deveram se apresentada no íormato KC, ou em MI- junto o



I
rF-':ql.

Etdiíiâtto
do carqiás

PREFEII'URA DE ELDORADO DO CARAJÁS

DEPARTAMENTO DE TICITAçÃO - Cpt,

Departamento de Merenda Escolar no seguinte endereço, Rua da rodoviária km 02 nq 30 (antigo prédio da

prefeitura), no ato da entrega o representante devera se identificar munido do contrato social, documentos

pessoais ou com procuração. A entrega acontecera em apenas em um único dia no horário das 08:00 as 12:00

horas. O dia da entrega será informa<l,r pelo pregoeiro no chaL

10.2. Após a aprovação das amostra, o pregoeiro comunicara aos licitantes quais amostras foram aceitas e o

vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (DUAS) HORAS a contar da solicitação da Pregoeira no sistema

eletrônico e deverá:

10.2.1.Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em umâ via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou

ressalvas, devendo a última folha:;er assinada e as demais rubricadas pelo Iicitante ou seu representante legal.

10.2.2. Conter a indicaçâo do banr:rr, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.3. A proposta final deverá ser do,:umentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução

do contrato e aplicação de eventual sânção à Contratada, se for o caso.

10.3.1. Todas as especificações do obieto contidas na proposta, tais como marc4 modelo, tipo, fabricante e

procedência, vinculam a Contratada.

10,4. Os preços deverão ser express-os em moeda corrente nacional, o valor uniúrio em algarismos e o valor

global em algarismos e por extenso (ârt. 50 da Lei na 8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entçe os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de

divergêncÍa entre os valores numtliicos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes úlümos.

10.5. A ofertâ deverá ser firme e pre:isa, limitada, rigorosarnente, ao obieto deste Edital, sem conter alternativas

de preço ou de qualquer outra c():1dição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de

desclassificação.

10.6. A proposta deverá obedecer a')s termos deste Editâl e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não

corresponda às especificaçôes ali contidas ou que estâbeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.7. As propostas que contenham. â descrição do ob,eto, o valor e os documentos complementares estarão

disponíveis na internet, após a homologação.

10.8. A âdministração quando entender que os valores estão inexequível poderá solicitar eventuais empresas a

planilha de composição iuntamente com notas Íiscais de entrada de acordo c itens vencido.

10.9. A empresa que eventualmentÉ, for detentor do menor valor do ultimo lance fica impedida de pedir a

desistência do mesmo podendo ser penalizada na forma da Iei.

11. E-OS RECURSOS.. , l

r\zaçao íiscal e trabalhista da licitânte qualificada como

microempresa ou empresa de pequerro porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos,

para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicândo contra qual(is)

decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, cairerá o(a) Pregoeiro(a) verificar a tempestividade e a existência de motivação

da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
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11.2.1. Nesse momento o(a) Pregrreiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições

de admissibilidade do recurso.

11,2,2, A falta de manifestação nrotivada do licitante quanto à intenção de recorrer importârá a decadência

desse direito.

11.2,3.ÍJma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar

as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,

âpresentârem contrarrazões tâmh,im pelo sistema eletrônico, 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, Ô 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. DÀ RÊABERTURA DA S§SSÃO I'ÚBLICA,

12.1. A sessão pública poderá ser re;rcerta:

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 nâ ac,litação 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 do art. 43, §10 da LC ne 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos

imediatâmente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescenl.es deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12,2,1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"], ou e-mail, ou de acordo com a fase do

procedimento licitatório.

12.2,2. A convocação feitâ por e-nr,ril dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL DE

COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante mânter seus dados cadastrais atualizados.

13.1. O objeto da licitaçào será adjLrt icado ao licitante declarado vencedor, por ato do(a) Pregoeiro(a), caso nào

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.

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a p resente contratação.
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1S,1, Homologado o resultado da licÍtação, terá o adiudicatário o prazo de até 05 (CINCO) dias uteis, contados a

partir da data de sua convocação, par'â assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela

fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem preiuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou êntidade para a assinatura da Ata de

Registro de Preços, a Administração poderá encaminháJa para assinatura, mediante correspondência postal com

aviso de recebimento (AR) ou meio r-,letrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de até24 horas , a

contar da data de seu recebimento.

1S.3, A empresa vencedora deverá ;issinar a ata de registro de preço no prazo máximo de 24 horas a parti do seu

ànvio podendo a mesma ser assinada digitalmente, o não cumprimento desta clausula a empesa sofrera

Sanções admÍnistrativas conforrne a lei.

16.1. Após a homologação da licitaçào, em sendo realizada a contratação, seú firmado Termo de Contrato ou

emitido instrumento equivalente.

16.2. O adludicaLário terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para

âssinar o Termo de Contrato or r,rrit", instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta

Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sançôes previstâs neste

Edital.

16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do

Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Adniinistração poderá encaminhá-lo para

assinatura ou aceite da Adiudicarát'ia, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio

eletrônico, pârâ que seia assinado ou aceito no prazo de 05 (CINCO) dias, a contar da data de seu recebimento.

16,2,2. O prâzo preüsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação

iustificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

16.3, O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no

reconhecimento de que:

16.3.1. Referida Nota está subst.tuindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as

disposições da Lei ns 8.666, de 19'13;

16.3.2, A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

16.3,3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei ne

8.666/93 e reconhece os direitos rla Administraçâo previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
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17.1. As regras acerca do reajustam€.nto em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no'lermo de

Referência, anexo â este Editâ1.

18. DO NECEBIUENTo Do oBJETO E DA FISCALZAçÂ0.

18.1. Os critérios de recebimento e a(eitaçào rJu objeto e de fiscalização estâo previstos no Termo de Referência.

19. DÁ§OBru6AÇôES'I»CON:IBAI'ANTEf,DÀCONTRÁTADA. :::,, ,,:- 
,tttl,

19.1. As obrigações da Contratante e íla Contratada são as estabelecidas no Termo de ReferêncÍa.

20.1, As regras acerca do pagamento ;ão as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

21. DAS SANçÕES ADf,TINISTNATIÍ'AS.

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nq 70.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

21.1.1.Não assinar o termo de (ontrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado

dentro do prazo de validade da preposta;

21.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

21,1.3. Apresentar documentação falsa;

21.1.4, Deixar de entregar os documentos exigidos no certâme;

21.1.5. Enseiâr o retârdamento da execução do objeto;
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16.4, O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da assinatura do mesmo e

poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.

16.5. Previamente à contratação a Administração realízarâ consultas 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 impe(litivas indiretas, observado o disposto no art.29, da Instrução Normativa ne

3, de 26 de abril de 2018, e nos terrr os do art. 6q, III, da Lei ne L0.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao

CADIN.

16.6. Por ocasião da assinatura ilo contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação

consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante â vigência do contrato.

16.6.1. Na hipótese de irregularirlade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadâstro no

prazo de até 05 (cinco] dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

16.7. Nâ assinatura do contrato ou rla 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 atâ

de registro de preços.

16,8. Na hipótese de o vencedor da iicitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou

se recusar â assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem preiuízo da aplicação das

sanções das demais cominaçôes legais cabíveis a esse licitânte, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem

de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais

documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

?o.
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21.1.6. Não mantiver a proposta;

21.1.7, Cometer fraude fiscal;

21.1.8. Comportar-se de modo inioôneo;

21.2. O atraso injustificâdo ou retardemento na prestação de serviços objeto deste certame suieitará a empresa, a

juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por centoJ por dia de atraso, até o limite de 1.00/o {dez

por cento), conforme determina o afl. Ne 86, da Lei Nq 8666/93.

Zl.Z.l. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura

Municipal de Eldorado dos Carajás, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com

as multâs previstas.

21.3. A inexecução totâl ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes

sanções administrativas, nos termos do artigo Nq 87, da Lei Ne A.666/93:

a) Advertência por escrito;

b) Multa administrativâ com natureza de perdas e danos da ordem de até 2070 (vinte por cento) sobre o valor total

do contrato;

c) Suspensão temporária de participâção em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de

Eldorado dos Caraiás, por prazo r:# superior a 02 (doisJ anos, sendo que em caso de inexecução total, sem

iustificativa aceitâ pela Administração da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Caraiás, será aplicado o limite

máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;

d) Declaração de inidoneidade parâ licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punição, ou até que seja promoüda a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Nq 87 da Lei Nq 8.666/93, c/c art. Np 7e da Lei Na 10.520/02 e art. Na

14 do Decreto Nq 3.555/00.

21,4, Do ato que aplicar a penalÍdade caberá recurso, no prazo de 05 (cincoJ dias úteis, a contar da ciência da

intimâção, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente

informado para a apreciação e decisã(, superior, dentro do mesmo prazo.

21.5, Serão publicadas na [mprensa Oficial, as sanções administrativâs previstas neste edital, inclusive a

reabilitação perante a Administração Pública.

21.6, DA FRAUDE E DA CORRUPçÃO - Os licitântes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus

fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontrataçãü, o mais alto padrão de éticâ durante todo o processo

de licitação, de contratação e de execJção do obieto contratual.

21.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESIA CúUSUUT, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS:

a) PRríTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretâmente, qualquer vantagem com o

obietivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;

b) PRÁTICA FRÂUDULENTA: A fzlsificação ou omissão dos fatos, com o obietivo de influenciar o processo de

licitação ou de execução do contrato;
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c) PRríTICA CONLUIADA: Esquetnatizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o

conhecimento de representante:; ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis

artifi ciais e não-competitivos;

d) PRr(TICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

proprÍedade, visando influenciar suâ participação em unl processo licitatório ou âfetar a execução do contrato.

e) PR/{TICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações

falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a

apuração de alegações de prática l)revista acima; atos cuia intenção sela impedir materialmente o exercício do

direito de o organismo financeiro rlultilateral promover inspeção.

D'§'RESERVA:'

22.1. Apôs o encerramento da etapâ competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta

do licitante mais bem classificado.

22,2, A apresenlação de novas propostâs na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação

ao licitante melhor classificado.

22.3. l{avendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor,

estes serão classificados segundo a oidem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

22,4. Esta ordem de classificação dos licitântes 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

previstãs nos arti gos 20 e2l do Decreto n'7.892/2073.
,23. DAIMPUGNÂçAO AO f,DITAL I; DO PEDIDO DE f,SCLARECIMENTO.

23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá

impugnar este Edital.

23.2. A IMPUGNAçÃO DEVERTí scr realizada EXCLUSIVAMENTE por FORJUA ELETRÔNICA no sistema

www.nortaldeco nra<nrrlrlieas-co 1n.br.

23.3. Caberá o(al Pregoeiro(a), auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir

sobre a impugnação no prazo de até l)2 (doisl dias úteis contâdos da data de recebÍmento da impugnação.

23.4. Acolhida a impugnação, será delinida e publicada nova data para a realização do certame.

23.5. . Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados o(a)

Pregoeiro(a), até 03 (três) dias úteis. ânteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente

por meio eletrônico via internet, em ,:rmpo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico

www.portaldecompraspublicâs.co 01.br.

23.6. O[a) pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da

data de recebimento do pedido, e podsrá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e

dos anexos.

23.7. As impugnações e pedidos de €srclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando

se amoldarem ao arL2L parâgrafo 4p, daLei 8.666/93.
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23.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo(a)

pregoeiro(a), nos autos do procêsso de licitação.

23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão diwlgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a

administração.

23.9. As respostas às impugnações; e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral,

serãocadastradasnosítio@sendoderesponsabilidadedoslicitanteS,Seu
acompanhamento.

23.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas,

que estejam subscritás por representánte não habilitado legalmente ou não identiÍicado no processo para

responder pela proponente.

23.11, A petição de impugnação âpr:esentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a

administração da sociedade empresiiria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou

contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração

pública ou particular (instrumento de mândato com poderes para impugnar o Edital).

24, DÂS DI§POSIçÔE§ GERAIS. . .i,

24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

24.2, Não havendo expediente ou o< orrendo qualquer fâto superveniente que impeça a realizâção do certame na

data marcada, a sessão será automatiaamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário

anteriormente estabelecido, desde qrre não haja comunicação em contrário, pelo[a) Pregoeiro(a).

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

_ DF.

24.4. No iulgamento das propostas e da habilitâção, o[a) Pregoeiro(a) poderá sânar erros ou falhas que não

alterem a substância das propostas,,,los documentos e sua validade iurídica, mediante despacho fundamentado,

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

24.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação dâ disputa entre

os interessâdos, desde que não comprometam o intel'esse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e

a segurança da contratação.

24.7. 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.

24.8. 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 vencern os prazos em dias de expediente na Administração.

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastâmento do licitante, desde que

seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

lscics !t2o: 'Pú ç que todos rejafi. e satbon1.. o o1õo do SÊNHOR Íez )sto '
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24,10, O licitante é o responsável grela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos

apresentados em qualquer fase da licitação.

24,L0.1. A falsidade de qualqr:er documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas

implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor,

a rescisão do contrato ou do documento equivâlente, sem prejuízo das demais sançôes cabíveis.

24.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o

processo, prevalecerá as deste Editai

24,12. A Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, poderá revogar este Pregão por razões de interesse

público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá{o por

ilegalidade, de ofício ou por provo(ação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do

procedimento viciado, desde que obsr,rvados os princípios da ampla defesâ e contraditório.

24.12.1. A anulação do pregão induz à do contrato.

24,12,2. A anulação da licitaçã,: por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

24,13, É facultado à autoridade sullerior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a

esclarecer ou completar a instrução tlo processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que

deveriam ter sido apresentados para Íins de classificação e habilitação.

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicâs.com.br. e

também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala de Reuniões com a Equipe de Pregão, no Endereço Rua da Rio

vermelho a 01 - Centro - km 100, CE9: 68524-000. nos dias úteÍs, no horário das 08:00 às 12:00, mesmo endereço

e período no qual os autos do proces:;o administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

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

TERMO DE REFERENCIA

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PF.EÇOS;

- ANExo u - MoDELo DE DEcLARAÇÀo )E sulElÇÀo Às coNDrÇÕES EsTABELEcIDAS No EDITAL E DE rNExrsrÊNCIA DE

FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS I)A HABILITAÇÃO;

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO I]OS TERMOS DO INCISO XXXÍII, ART, 7A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

ÂNEXO IV- MODELO DE DECLARÁÇÃO DE ELABORAÇÀO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÁO D0 PORTE DA EMPRESA;

ANEXO Vr - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ID0NETDADE;

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE CUMPRII\,ÍENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;

ANEXO VIII - DECLARÁçÃO DE NÃO VÍI.,.:r:U16 ç6Y 6*';O PÚBLICO

ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGIS'I.IIO DE PREÇOS;

ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO;

TtAGo PEREIRA Assinado dê forma digit"l 
Eldorado dos Carajás - pA 03 de Maio de 2022

cosrA :00e 1 e42 620, :3!llr"3rtX5.r.,
Tiago Pereira Costa
Pregoeiro Municipal
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1.1 Sistema de Registro de preço para contrataÉo de empresa especializada para funcionamento de

gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para execução do programa nacional de alimentação

escolar - PNAE aos alunos matriculados na creche, pré-escola, AEE, ensino fundamental, educação de

iovens e adultos e os ensinos médio, conforme as especificações contidas no termo de referencia.

1.2 Os itens a serem adquiridos têm srras especificações, unidades, quantidades e valores de mercado estimados no

escopo do termo de referência e das pesquisas de preços a serem realizadas pelo setor competente. Vale ressaltar

que as especificações técnicas dos produtos e quantidades foram elaboradas levando em consideração a

quantidades de alunos atendidos pelo PNAE no Município de Eldorado do Carajás pelo Departâmento de

Alimentação Escolar - DAE e pelas lutricionistas da Secretaria Municipal de Educação, responsáveis Técnicas

junto do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educaçào -FNDE.

2.1 - A presente âquisição dos gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para execução do Programa

Nacional de Alimentação Escolar - PNAE aos alunos matriculados na Creche, Pré-escola, AEE, Ensino Fundamental,

Educação de lovens e Adultos e os Ensino Médio, voltados exclusivamente ao PNAE, para a alimentação escolar

visa dar garantia de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento

saudável, efetivando as políticas públicas educacionais na melhoria do rendimento escolar e segurança alimentar e

nutricional, bem como, condiçôes de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica e em vulnerabilidade

social, com acesso igualitário, respeiundo as diferenças biológicas entre as faixas etárias.

2.1 - A presente aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para a alimentação escolar visa

\_. dar garantia de alimentos variados € seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável,

efetivando as políticas públicas eiucacionais na melhoria do rendimento escolar e segurança alimentar e

nutricional, bem como, condições dc saúde àqueles que necessitem de atenção especifica e em vulnerabilidade

social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. A Resolução N'

O?6/2013-FNDE /PNAE que dispõe sobre o âtend,mento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no

âmbito do Programa Nacional de Alirnentação Escolâr-PNAE, estabelece:

'Art. 20 A aquisiçdo de gêneros alimentícios para o PNAE deverá ser realizado

oor meio de licitoção pública, nos termos da Lei ne 8.666/1993 ou da Lei ne

, f0.520, de 17 de julho de 2002, ou, aínda, por dispensa do procedimento

licitatóio, nos termos do ort. 14 da Lei ne 11.947/2009.

2.2 - Garantir a Segurança Alimentar e Nutricional-SAN que é definida como "a realização do direito de todos ao

acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a

Ísoios 4120: '{\to que tcdos vejonl. e aibom. o fiNo do SENHOR íez istc. .'
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outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a

diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis" (BRASIL, 2006; MALUF, 2007).

2.3 - Ações de Segurança Alimentar e Nutricional podem ser implementadas a partir da agricultura familiar, visto

que essa aumentâ a disponibilidade de alimentos e a variabilidade de nutrientes à população, favorecendo a

comercialização dos mesmos em rrível regional, além de contribuir para hábitos alimentares saudáveis e,

consequentemente, melhorar a qualidade da alimentação [SICHIERI, 2000).

2.3- Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Eldorado do Carajá/PA, observando aos

preceitos de Direito Público e, em cur.nprimento ao estabelecido pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar -

PNAE, em atendimento a Lei ns 71.947 /2009 de 16/07 /2009 e Resolução FNDE/CD nq 26 de t7 /06/2073 e

Resolução FNDE/CD Ne 04/2015 e as alterações da Resolução CDIFNDE Ns 27/2021., Lei Federal ne 8.666/93,Lei

Federal n0 1,0.520 /2002 e o Decreto Federal na 10.024 /2019, fundamenta-se os procedimentos a serem utilizâdos

a vinculação da contratação e execução do Programá Nacional de Alimentâção Escolar, tende a neces§idade de

fazer a Aquisição dos produtos necessários para a manutenção e distribuição da merenda escolar do Município de

Eldorado do Carajás/PA, observando-se os princípios inscritos no art.37 da Constituição Federal.

Segundo a Resolução N'026/201.3-FNDE/PNAE que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar

aos alunos da educação básica no âmL'ito do Programa Nacional deAlimentâção Escolar-PNAE, estabelece:

"Art.20 A aquisição de gêneros alimentícios para o PNAE deverá ser
realizada por meio de licitação pública, nos termos da Lei ns 8.666/1.993 ou

da Lei na 10.520, de 17 de julho de 2002, ou, ainda, por dispensa do
procedimento licitatório, nos termos do arL L4 da Lei nq 17.947 /2009".

2.4 - Objetivando atender ao que er;tabelecem as normas para a execução do Programa Nacional de Alimentação

Escolar, que tem sua fundâmentação legal nos artigos 205 e 208 da Constituição Federal, na Lei Complementar

ne101, de 24 de maio de 2000, na Lei Complementar ne 9.394, de 20 de dezembro de 1996, na Lei ne 8.666, de 2l
de junho de 1993, e suas alterações, .la medida provisória ns2-178-36, de 24 de agosto de 2001, nas Resoluções do

FNDE/MEC/CD ne 23, de 24 de abrii de 2006 e ns 32, de 10 de agosto de 2006 e lei neL1.947 de 16 de junho de

2009 e suas posteriores alterações, oferecendo reforço alimentar e nutricional aos educando, garantindo-lhes

alimentação saudável e em quantidade suficiente, conforme previsto na Portaria Interministerial ne1.010, de 08 de

maio de 2006, dos Ministérios da Educação e da Saúde. Considerando a universalidade do atendimento escolar

gratuita, para atender as necessidarl:s nutricionais dos alunos e à formação de hábitos alimentares saudáveis,

durante sua permanência em sala de itula, contribuindo para o seu crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e

rendimento escolar, através de cardá6rio diversificado e regionalizado.

2.5. Os itens a serem adquiridos oos Gêneros Alimentícios da alimentação escolar, têm suas especificações,

quantidades apresentadas no escopo da tabela no item 3. Essa tabela foi elaborada pela Responsável Técnica - RT,

iunto a MEC e submetido ao Cons(i;ho Municipal de Alimentação Escolar - CAE Município de Eldorado do

Carajás/PA.
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3.1. As unidades escolares que serãcr atendidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE no âmbito
Municipal.

EMEFFRANCILANDIA
EMEFBOAESPERANCA

KM IOO

ZON^ RtlR^|.
SAO CI]R,4LI)O
I]OA IISPERA,NCA

EMEFCARI,ITOMAIA DALCII)IO JI]RANDIR
EM E F BENEVIDIA GOMES RUA AMAZONAS
E M F- I' LIBI]RDAI)I] ZON/\ RtlR^1.

ZÔNÀ RURAL
CE]\'IRO

PA I50 VII,A CASTANTIEIRA
EM EFGETULIOVARGAS ZOlr r\ RURÀL COLONIA CAMELEIRA
ÉMEI'INAJA
EMEFJADI]RBÀI{BALIIO

ZON,À RURAI-
ZON,A RURÀL

lAr'-CREDO NEVES
PA- t50KN4 l7

EMEFJOSECARLOS PA t 50 ViLA GRAVA-IA RUA DA SERINGT]EIRA
EMEFNOSSASENHORA
APARECIDA IÍ

PA I50 SANTA MARIA
ZONA RURAT

Br\\ IIRIN I)t- S

EMEI'OUROVERDE

F,MEFNSRAPFRPETIIO
SOCORRO

ZONA RURAL
EMEFPEDROÀLVARES
CABRÀÍ,I

ZON/r RURAL

KM I ó DA ESI'RADA ASSLSSO AO PA - ANGICO

PA I5O VICINAL CRAVATA PAUPRETO
VII,A BETEI,

EMEFREIDAVI GAMI:I,FIRA
EMEFSANTOANTONIO ASSI'NTAMENTO IRAQUE
EMEFSAOBENTo

COI ()NIA CAMELLIRA
ZOr.\r\ RURÂL
ASS!NTAMENTO
CA}IUDOS

EMEFSAOJOSE ASSENTAMENTO
cariÂNos

ZONÀ RURÀÍ,

ZONA RURAI,

EMEFSIQUEIRACAMPOS ZO]VI RURAL PA I50 VILA SAO JOAO
EMEFSANI'ATERDZINIIA PA I50 GUA I-RIA
EMEI'VITURINOI.REÍRE

ZON /\ RURAL
ZONA RURAL PA 150 COLoNIA SAO FEi,IXDA ]'ONA

EMEFFREIGIL ZON A RURAL
E M E- F RITA DE CASSTA

ZON/\ RURAL

PA I50 COLONIA TERRANOVA

PA I5C VICINAI, CRAVATABOCA DO LAGO
E M E F OGILVANISE MOREIRA
DE MOURA

IRMA ADEI-Á.IDE MOLINARI

EMEINSRADASDORES RUA DO AIROPORI'O
Ê M F]F SANTOS DIJMONT

CENI'RO

cEI.'t-RO
ZONA RURAI,

EMEFDPEDROI ZONA RTJRAL
PA I5O VICINAL GRAVATACOLONIA ANTA
PA I5O VICINAI, GRAVAI'A PIRANI IA

EMEFSANTALUZIA ZONÁ RURAL PA. PROGR]-]SSO VILAVIVEIROS
EMEIDONAGERALDA sE't-oR 05 AVENIDA SAO CERALDO

EMEFSAOFRANCISCODE
ASSIS

ZONA RURAL PA I50 SANTA MARIA

E M E F ANTONTO JOSEBARRETO BOA I]SPERANCA
E M E F CONCEÍÇÀO SILVEIRA
CAMPOS

SETCIR I RUA SAO JOSE

E M E F OZIEI- ALVES PDREIRA ZONA RURAt,
EMEFPRIMAVERÂII PÀ MOCA BONITA
EMEFDIVINOMESTRE

VII.,\ I7 DL] ÀBRII-
ZONA RURAL
COL()NIA (;AMEI-1'IRA COLONIA FI(;URA PA I5OENTRAI)A NO KM 70

EMEFAYRTONSENA ZONA RURÂL COLONIA FIGURA PA I5OFNTRADA NO KM 70
EMEFELDoRÀDo CEN'I]RO AVENIDA ICUAÇU
EMEFANDORINHA REGIA.O DA (;AMELEIRA -ALTO BONITO
EMEFFREITASSILVA PA I50 VITJINAL CÀMELEIRA
EMEIAQUÂRELADOS.\BER DUQIIE DÊ CAXIAS
EMEFCONSTRUINDO
CONHECIMENTO . ANEXO I

ZON/l RtJRAt.

ZOl.*^ RURAL

INDEFIN-lDO
KM IOO

t,OURIVAL SANTANA

Av. Iguaçq Km 02, I 13 - Eldorado do CarBiás - PÀ 68524-000

Zona Utbana

^\'. 
Sâo Geraldo. Km 100, 148 - Etdorado do Carajás - PA. 68524-000

E M E F SAO FRANCISCO DEASSIS

APAE Lotcamento bu ti

EEEM ELDORADO

]]EEM FRÀNCII,ANDIA

CEN'TRO

ZONA RURAL

CEN'I RO

PA I50 SANTA MARIA
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3.2. A§ especiÍic8ções técnicas, referente as quantidades, unidsde e descrição dos gêneros alimentícios perecíveis e não

perecíveis, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE aos alunos matriculados na

Creche, Pré-escola, AEE, Ensino Fturdamental, Educação de Jovens e Adultos e os Ensino Médio, conforme as

especificações contidas no termo e ir; orientações da Secretaria Municipal de Educação de Eldorado do Carajás

representando a Entidade Executora.

2

I Frasco 20

Quilograma 2000

Quilograma 2.700

1

l,oOçnxrg frcutno (DietéticD) - Água, sorbitol, çonservadores: Ácido benzóico,
mctilparbeno e edulcorantes artificiais, stévia. NÃO CONTÉM CLÚTEN. Embalagem de 80ml à

200m1.

ABACATE IN NATURA - prin:eira qualidade: tamanho grande; casca lisa; livres de

fungos, sem indícios de germina,;ão,sem manchas esverdeadas, isenta de sujidades e
objetos estranhos. Com estrutura ;:reservada, sem sinais de dano fisico ou mecânico.

ACHOCOLATADO EM PÓ - Açho,lolatado em pó instantâneo, em pó homogêneo, cor marrom
claro a escuro. tnriquecido com vitatninas, embalagem primária" própria" fechada a vácuo,
constando identificação do produto. inclusive classificaçâo e a rnalca, nome e endereço do
fabricante, modo de preparo, data de àbricação, validade e lote visívçis. Embalagem primária:
Sacos de poliéster metalizado ou poli$ileno leitoso resistente, atóxico, hermeticamente selado de

ÀÇÚCAR REF!,\ADO - õontindô sacarose de cana de açúcar, liwe de fermentação, isento de
matérias tenosas, parasitas e detritos tnimais e vegetais. Devem estar de acordo com as exigências
da legislação sanitária em vigor no país ANVISA/MS. Validade: o produto deve conter data de
fabricação de até 120 dias anterioÍes à data de entrega. Embalagem primáriar Plástica, atóxica,
transparente, resistente de até lkg. Embâlagem secundária: Fardos transparentes termossoldado,
resistente, suportando o transpone sem perder sua integridade totalizando peso líquido de até
30kg.

Com 70 % de maturação . Caixa ou saca c/ até 20kg.

: Caixa de papelão lacrada reforçada e resistenteno minimo 250s- f,

Quilograma 9.000

5

ALHO - nacional exka, os dentes devem estar bem definidos, Iimpos, firmes, sem manchas e livre
de broto. Isento de lesões de origem lisica, mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou
corpos estraúos adçridos à superficie extema, livre de enfermidades, insçtos, parasitas e larvas.
Emb8lagem primírial caixa de papelão, contendo até l0 kg.

Quilograma t.000

ALTMENTO EM PÓ A BASE Dli SOJA - Alimenro cm É a base de soja enriquecido de
vitaminas e minerais sem lactose em 1r-ta de 300 g, em folha de flandres e vemiz sanitário. Sabores
variados como natural, morango, chor»late tipo Soy Milk

Quilograma 20

7 Quilograma 26.000

8 Quilograma 30

9 Quilograma 40

10 Quilograma 5.000

6

ARROZ BTIPO I POLIDO - Lo,rgo fino, grãos inteiros, isento de parasitas, mofo, odores
estranhos, substancias nocivas, matéÍbs terrosas e outros. Subgrupo: tipo I polido; classe: longo
fino. Produto 100% natural. Devem o!Íar de acordo com as exigências da legislaçâo sanitária çm
vigor no país ANVISA,MS. Validade: o produto devç conter data dç fabricação de até 120 dias
anteriores à data de entlega. Embalstiem primária: Plástica, atóxic4 transparente, resistente de
até lkg. Embâlagem secundária: Fardos transparçnles termossoldado, resistente, suportando o

sem er sua rnte dade totalizando tí de até 30k
ARROZ INTEGRÁL - Anoz integral, tipo l, com grãos inteiros. Embalagem de polierileno,
resistente ç transparcntç. A embalagem devçrá çonter extemam€nte os dados de id€ntificação,
procedência" informações nutricionais. número de lote, data de validade e quantidade do produto.
Embal del a

AVEIA EM FLOCOS FINOS: pÍoduto resultantc da moagem de grãos de aveia após limpeza e
classiÍicação. Em porção de 309 conter no máximo: I loKcal e 2,5g gorduras totais; no minimo:
4g de proteínas e 2,5 g de fibra alimenlar; nâo conter sódio nem açúcar simples e isenta de glúten.
Embalado em pacote de no minimo 1659, podendo ter caixa de papel rígido como embalagem
secundária. Ex.:Nestler, Jasmine ou ; milar.
BANANA PRÂTA IN NATURA - 'lipo prata com 70% de maturação, sem danificações ffsicas,
casca integra. lsenta de substâncias .eÍrosas, sujidades, parasitas, laryas, resíduos de defensivos

odor e sabor estranho. Peso r unidade adrão. Cmba rimária: caixa c/ até 20las

lsotoç 412c.'Pa.o aue todos vqafi, e soibom,. o rrôa do SENHT)P fez isto..'
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BATATA INGLESA IN NATURA - de primeira qualidade; - Tamanho grande; Casca lisa, liwe
de fungos, sem indicios de germinação, sem manchas esverdeadas; Isenta de sujidades e objetos
estrânhos. Sacas roximadamente 50 k
BETERRABA IN NATURÀ - Frescas de ótima qualidade, compact& firme de coloração
uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Nào serão

permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. lsento de: sujidade, insetos parasitas,

larvas, rachaduras. cortes e perfiirações. Pçso e tamanho padrão. Embslagem primária: caixa c/
aÍé 20

BISCOITO GUA E SAL SEM GI,UTEN E SEM LACTOSE - Biscoito agua e sal sem glúten

e sem lactose. A base de farinha de rnilho, margarina vegetal (palma, paliste, coco, canola) água,

sal, emulsificante, maltodextrina, ami,lo de mandioça modificado, proteína de sojq sal marinho,
xarope de arroz, fermentos químicos, bicarbonalo de amônio e bicarbonato de sódio, xarope de
glucose, fermento biológico, emulsif;cante, acidificante. Acondicionado em embalagem de no
mínimo I t5 gramas. Constar inform;r;ão para alérgicos: "contém derivados de soja, não Çontém
glúten". O produto deverá ser rotuladc de acordo com a legislação vigentc- Na embalagem deverá

colter: denominação do produto, lista de ingredientes, informação nutricional, conteúdo líquido,
nome(raáosocial) do fabricantç, prodrrtor ou titular da marca,endereço completo, páis de origem e

município, número de registro ou código de identificação do estabelecimento fabricante junto ao
orgão competente, data de fabricaçã,r, prazo de validade, Iote e condições de arm^zenamento.
Deve ssuir ralidade de no mínimo ?)o/o na data de entre do uto

BISCOITO SALGADO TIPO CRTAM CRACKER Contendo basicamente farinha de trigo,
gordura vegetal, açúcar, amido de milho, soro de leitç, sal, fermentos químicos (bicarbonato de

sódio e bicarbonato de amônio) estabilizante de lecitina de soja, acidulante âcido cítrico. Devem
estar de acordo com as exigências dalegislação sanitária em vigor no país ANVISA,/MS. Produto
deve conter data de fabricação de até 120 dias anteriorcs à data de cnftega. Embalagem primária:
Plástica atóxica com 400 Embala rn secundária: Caixa de ãodc4
BISCOITO DOCE MAISENA (Bolacha Maria) - Farinha de trigo enriquecido com ferro e

ácido fólico, açúcar, gordura de pairn4 amido de milho, açúcar invertido, soro de leite, sal,
emulsificante lecitina dç soja, fermentos químicos (bicarbonato dç amônio e bicarbonato de
sódio), acidulante ácido lático e arorratizantes. Contém glúten. 07o gordura traos. Deve estar de

acordo com as exigências da legisla,;ão sanitária em vigor no pais ANVISA,^4S. Produto deve
conter data de fabricação de até 120 dias anteriores a data de entrega. Embalagem primária:
Plástica a1óxica com 400 Embal secundária: Caixa de lão de 4
BISCOITO SALGADO INTEGRÂL - deverá ser fabricado a paÍir de matérias primas sãs e
limpas, nâo devem estar mal assados ou com car&cteres organolépticos airormais. Ingredientes :

farinha de trigo enriquecida com feso e ácido fólico, gordura vegetal, fibra de trigo, açúcar,
extralo de malte, sal, glicose, ferment<,s químicos: bicabomato de amônio, bicabornato de ódio e

fosfato monocálcico, estabilizante lecitina de soja. Embalagem: na embalagem deve constar os
ingredientes, tabela nutricional, data rle fabricação, dala de validade, número do lote; devem estar
acondicionados em embalagem primária plástic4 transparente, envoltos por embalagem
seçundária de polierileno metalizado" atóxico, resistente, lacrado, contendo no mínimo 04 pcts e
peso global de no minímo t20g. Praj,r) de validade mínimo l0 mescs a contar a paíir da data de

C TORRADO E MO DO - Tipo l, tradicional, torrado e moido, com certificado de selo de
pureza ABIC, certificado com sçlo de pureza ABIC. lsento de sujidades, parasitas, larvas e

material estranho. Validade mínima de 04 (quatro) mes€s a contar da data dç entrega. Devem estar
dq acordo com as exigências da legisipção sanitária em vigor no país ANVISA,MS. Embalagem
primária: Empacotado a vácuo, paccite contendo 250g. Apresentando selo ABIC. Embalagem
secundária; Caixa de lão rcsisleille de 5 com 20 unidades.
CANELA ENI - Isento de sujidarles, pamsitas, larvas ç material estranho. Validade mínima dç
06 (seis) meses a contar da data de entrega. Com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, peso, fornecedor, dÍrla de fabricação e validade. Embâlagem primária;
Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico transparente, aproximadamente 30g.
Ernbala m secundária: C-aixa de lão
CARNE BOVINA AC M DE t'QUALIDADE - Cor própria, sern manchas esverdeadas, cheiro
e sabor caÍacterístico, máximo de 109/o de sebo e/ou gordura e 37o de aponerroses, ausência de
parasiks e larvas, isenta de caÍilagens e ossos. Embalagem de polietileno atóxico, resistente,

. intacto. A em deverá conte. extcmamente os dados de identific

Quilograma 3.5001t

Quilograma 3.500

Quilograma 30

14 Quilograma 4.000

t5 Quilograma 4.000

Quilograma 20

1',7 Quilograma 200

18 Quilograma 30

19 Quilograma 20.000

tran
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25

to

procedência, informações nutricionair;, número de lote, data de fabricação, data de validade,
quantidade do produto e número do SIF (Serviço de Inspeção Federal), Serviço de tnspeção

Estadual ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal) de lKg, 2Kg, 3Kg, 4Kg ou 5kg. Embalagem
primária: Plástic4 atóxic4 transparente, não violado, resistente que gaÍanta a integridade do
produto até o momçnto do consurno de ate 10009 mantido sob congelamento a - 18"C.
Embala m secundária: Caixa dc lão res;stente com até 20

FÀRINHA DE MILHO FLOCADÁ - farinha flocada pré-cozid4 produto obtido pela torraçâo
Zea m L. nado ou não, reviamente macerado, socado e

CARffn Sovlx,{ MOÍDA - (cam: moída dianteira (l' qualidade), I l% de lipídeos. Com
etiquetas de identificação (validade, peso, procedência, número do registro SIE, SIF e SIM).
Devem estar de acordo com as exigências do Minisrério da Agricultura, Pecuáfia e Abastecimento.
Validade: O produto deve conter data de fabricação de até 30 dias anteriores à data de enfega.
Embalagem primária: Plástica. atóxica, transparente, não violado, resistente que garanta a
integÍidade do produto até o moment(r do consumo de até 1000g martido sob congelamento a -
l8oC. Embalâgem secundória; Caixa de papelão resistente com até 20 kg.

Quilograma 30.00020

:l
CEBOLA IN NATURA - de primeira qualidade, tamanho caixa 3 e coloração uniforme, isentam
de enfermidade material terroso e rrmidade extema anormal, sem danos fisicos e mecânicos
oriundos de manuseio e transporte. Sacas pesando aproximadamente 50kg.

Quilograma
700

CENOURA MÉD|A 2A - de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, isentam de
enfermidade material terroso e umidade extema anormal, sem danos fisicos e mecânicos oriundos
de manuseio e transporte. Caixas de papelão rssistente pesando aproximadamente 20kg.

Quilograma 4.000

23

CHARQUE TIPO DIANTEIRO - curada, seca, a base de: came bovina / sal, embalado a vácuo.
Não será aceito JERKED BEEF. Cldor: Caracteríslicol Sabor: próprio, aprescntaÍ-se liwe de
parasitas e de qualquer outms substiürÇia Çontaminante que possa altera-la ou encobrir alguma
alteração com çtiquetas de identificaçào (validade, peso, procedência, número do registro no SIF,
SIE ou SIM). Devem estar de acordo com as exigências do Minisrério da Agricultun, Pecuária e

Abastecimento e Anvisa. Validade: O pÍoduto deve contq data de fabricação de até 30 dias
anteriorcs à data de entrega. Embalsgem primória: embalagem a vácuo de 5 kg. Embalagem
secundária: caixa de papelão resistente de 30 kg contendo 6 pacotes de 5kg.

Quilograma 700

24 Quilograma 1.500

CHOCOLATE EM PÓ 309/" ou 509/o - composto por até 50yo de cacau, sem adiçao dê açúcar,
conservantes, aromas ou de nenhum ingrediente artificial. A embalagem deverá conter
extemamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote,
quantidade do produto e número de registro. Fabricado de acordo com a legislação. Deverá
apresentar validade mínima de 06 mer;es a partir da data de entrega. Pacotes com embalagem de

CHUCHU tN NATURA - Aparêncir fresca e sã, ótima qualidade, compacto, firme de coloração
uniforme, arom4 cor e sabor tipico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão
permitidos danos que lhe alterem a corrformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos parasitas,
lawas, rachaduras, cortes e perfuraçô(rs. Pçso e tamanho padÉo. Embalagem primória; Caixas
de papelão resistente pesando aproximadamente 20kg.

0l kg

Quilograma 2.000

Quilograma 400

27 Quilograma 6.000

28

Couve Manteiga (Regionsl) - Fresca, firme, limpa com coloração verde escu.o e tamanhos
uniformes, separados me maços padronizados, proceder de espécies genuínas e sãs, sem lesões de
origem fisica, mecânica ou biológicas r;em substâncias terrosas, sem sujidades ou corpos estranhos
aderindo a superficie extema, insetos. Darasitas ou larvas, e outros defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade. Embalados (,m maços de ate 3009 e acondicionados em embalagens

EXTRÂTO DE TOMATE - Molho elaborado a paÍtir de paÍes çomestÍveis de tomate,
adicionado de especiarias, sal e açúcar. Caraaterísticas Técnicas: tomatc, polpa de tomate, amido,
óleo vegetal, cçbola, alho em pó, açúcar e sal. Não contém glúten. Dçve apresentar cor, sabor,
odor caÍacterístico, consistência past(,!:a. Devem estar de açordo com as exigências da Legislação
Sanitária çm vigor no país (AI{VISA4úS). Validade: o produro deve conter data de fabricação de
ate 120 dias anteriores à data de entÍega. Embalagem primária: Sachê de 3409. Embalagem

Farinhâ de mandioca-seca fina, isenta de matéria terrosA fungos ou parasitas e fÍagmentos
estranhos, não fermentada ou rançosà sendo do Tipo 1, $upo seca, subgrupo grossa, classe
branca,/amarela, obtido das raíz.es de mandioca, devidamente, acondicionada em embalagem de
polietileno atóxico tiansparente, contendo 0l (um) kg. com identificação na embalagçm (rótulo)
dos ingredientes, valor nutricional, pÇso, fomecedor, data de fabricação e validade, mínima de 06
(seis) Beses a contar da data de entrega. Acondicionados em fardos de l5 a 30 kg.

apropriadas para cada maço

secundária: caixa de pap elão ondulado com 8.160 kg com 24 unidades

1.000

29 Quilograma 2.000do de milho

I§atos 4lzo.'paú qúe todos !,qam e sa,ôanl. o $qo Ca STNHOR Íez irto .'
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50Quilograma30

peneirado. Embalagem primária: embalagem plástica de I kg. Na embalagem conter dados de

identificação do produto, marca do iabricante, praza de vali<iade, peso liquido, de acordo as

A embalagem deverá conteÍ extemamente os dados de

identiÍicação, procedênci4 informaçôes nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de

validade, quantidade do produto. Embalagem papel krafr branco/cores ou de polietileno de 2009 a

Normas e Resoluções vigentes da AN\/lSA/MS

500s

FECULA DE MANDIOCA

Quilograma 6.0003l

FEUÃO CARIOCÂ - Feüão tipo l, carioquinha, grãos de tamanho e formas naturais, claros,
maduros, limpos, isento de material tcrroso, su-iidades e mistura de outras variedades e espécies

dev€m estar dç acordo com as exigêrrr;ias da legislação sanitária em vigor no país ANVISA/MS.
Validade: o produto deve çonter data de fabricação dç até 120 dias anteriores à data de enrega.
Embalagem púmária: Plástic4 atóxica, termossoldado, resistente. de lkg. Embalagem
secutrdáriai Fardos transparente, termossoldado, resistente de 30k9.

Quilograma 3s.000

Litro 200

FRANGO INTEIRO - Frango inteiro, congelado, de l" qualidade, pesando individualmente no
máximo 2kg, em embalagem transparÊnte, à vácuo ou bem lacradas, com denominação do nome

do produto, fabricante, endereço, regirtro no Ministério da Agricultura (SlF, SIE OU SIM), data

LEITE DE COCO - Leite de coco r,atural integral, concentrado, isento de sujidades, parasitas,

Iarvas, com aspscto cor, cheiro e sabor próprios. A embalagem deverá conter extemamente os
dados de identificação, procedênciA informações nutricionais, número do lote, data de validade,
quantidade de ploduto e atender as especificações técnicas da ANVISA e Inmetro. Prazo de
fabricação: até 120 dias anteriores á data de entega. Prazo de validade de no minimo 6 meses a
paÍir da entrega do produto. Embrlsgem primáúa Garrafa pirística de 250m1. Embalagem
secundária: Caixa de papelão limpas, integradas e resistentes de 4.800 kg com 24 unidades.

LEITE EM PÓ INTEGRÀL (FoftlTlFlCADo) - Aspecto: pó fino, uniforme e homogêneo,
isenta de partículas queimadas, e de substancias estranhas. Cor: coloração branca amarelada,
características sabor e odor: agradável, semelhante ao leite fiuído, característico, não

caramelizado, queimado ou Íançoso. Ingredientes: leite fluído integral fortificado com ferro e

vitaminas. Devem estaÍ de acordo i:om as exigências do ministério da agricultur4 pecuária e

abastecimento. Validade: o produto deve contcr data de fabricação de até 120 dias anteriores à
data de entrega. Embalagem primária: Embalagem aluminizada contendo até 200g. Embalâgem
secundáriâ; Fardo de papel de até l0lig.

de fabricação e validade.

Quilogrâma 9.000

LEITE EM PÓ SEM LACTOSE í FortiÍicado) - Leitç UHT sem lactose (0olo), indicado para
crianças com intoleúncia a lactose. O produto deve apresentar mr branca inte or e sabor
caracteristico. Deverá trazer informaçôes gerais, data de fabricação e validade bem visiveis e

claras. O produto não deverá apreser,tar sinais de sujidade, corpos estranhos ao produto, cor não

caÍacte stica do produto, sabor á:ido intenso ou problemas de vedação da embalagem.
Embalagem primária: EMBALACEIvI DE 400 G. Embalagem secundária: Caixas de papelão
resistente.

t,itro

36 .1.000

37

MAÇÃ IN NATURA NACIONAL - limpas de boa qualidade, sem deGito, pouco maduro, que
apresentem tamanho no 180, uniformr:s. Não serão aceitos manchas ou defeitos na casca. Caixa de

OLA TIPO EIiPAGUETE - Contendo, sêmola de Trigo enriquecida com
Feno e ácido folico e corantç de urucum. Contém glúten. Com identificaçâo na embalagem
(Íótulo) dos ingedientes, valor nutricional, peso, fomecedor, data de fabricação e validade. lsento
de sujidades, parasitas, lawas e material çstranho. Validade minima de 12 (doze) meses a contar
da data de enÍega. Embshgem PrinrÍria: Pliística" atóxica com 5009. Embalagem Secundíriâi
Fardos transpar€ntes termossoldado, resistente, pesando até 5kg.

papelão resistente lacrada pesando aproxi madamente 18 kg
MA.ÀRMõ.ÊM

Quilograma

Quilograma 4.000

MACARRÃO ESPAGUETE SE,}I GLÚTEN E SEM OVOS - Macanão de arroz
Especificação técnica: (aproximadamr nte 50Og) macarrào de anoz tipo fusilli/pennç! sem ovos!
sem glúten, rico em vitamina A

Quilograma 50

39

MACARRÃO PARAFUSO - Macarrão pamfuso com ovos, enriquecido com ferro e ríaido folico,
pacote transpareúe polietileno atóxico, resistente termossoldado. Com identificação na
enrbalagem (Íótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fomecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades, parasitirr, larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze)
mr:ses a contaÍ da data de entregü. Embâlagem primíria; Plástica, atóxica com 5009.

gem secundária: Fardos tranlpêlgltg§ lerytoss!!dado, resistente, pesando até 5kgErnbalâ

Quilograma .1.000

200
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P O PARA HOT DOG - Peso de 50g cada unidade. Preparado a panir de matérias-pÍimas sãs,
de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitas e em perfeito estado de conservação.
S€ú rejeitado pão queimado ou mal cozido, com odor e sabor desagradável, presença de fungos, e
não será permitida a adição de farel,r; e de corantes de qualqrrer natureza em sua confecção.
Contendo na embalagem a identificaçã,: do produto, marca do fabricante, prazo.de validade, data
de embalagem, peso liquido. Validade mínima de 05 dias a contar da enhega. Embalagem

mde olietileno Íesistente e atóxico com 20 unidades cada

50

MACARRÃo PARAFUSo SEM LtÍTE E ovos - o produto deverá estar de acordo com as

seguintes orientações. [ngredientes: nlassa seca de sêmola de trigo enriquecida com feno e ácido

fólico, com corantes naturais. Deverá ser isento de leite e derivados e ovos. Poderá conter outros

ingredientes desde que aprovados pela legislação vigente e que não descaracterizem o produto, os

quais deverão ser declarados. Embalagem primária: pacote plástico de 500 gramas; intacta,

resistente, transparentes, atóxicos termossoldado; contendo data de fabricação, validade e número

do lote de forma indelével. Embâlagem secundária: fardo Ce filme plástico (PE) atóxico
termossoldado, reforçados e resistentes, hermeticamente selado, pesando ate l0 kg. Após
cozimento o produto deverá manter a integridade do corte soliciaado. Não será aceito produto
quebrado ou com alterações em suas câracterísticas.

Quilograma

Quilograma 500,11

MAMÃO PAPAIA - Tipo formosa com 70Yo de maturação. Sem danificações fisicas, casca

integra. Com cor, sabor e aroma característicos da espécie. Isenra de substâncias terrosas,

sujiãades, parasitas, larvas, residuos de defensivos agríiolas. odor e sabor estraúo. Peso e

tamaúo padrão. Embalagem primáriâ: Caixa de papelâo resistente lacrada pesando

aproximadamente l8 kg

Quilograma

MARGARINA - Cremosa com sal, com 6570 de lipídeos e 0% de gorduras trans. Enriquecida de

vitaminas. Apresentando aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares, isento de ranço e de bolores.
Validade minima de 06 (seis) meses â,contar da data da entrega. Embalâgem primária: Potes de
plástico de 250g. Embalagem secundiria: Caixa de papelão resistente de 6 kg com 24 unidades.

900

43 Quilograma 5.000

44

MELÁNCIÁ - Frescas de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e

sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Com 10Yo de maturação. Não
serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos
parasitas, larvas, rachaduras, cortes e pcrfurações. Peso e tamanho padrão. Embâlagem primária:

MILHO BRANCO PARA CANJICA - Tipo l, Classe Branca, Categoria misturada. Isento de
parasitas, mofo, odores estraúos, substâncias nocivas, matérias terrosas e outÍos. Devem estaÍ de
acordo com as exigências da legislaçâo Sanitária em vigor no país ANVISA,/MS. O produto deye
conter data de fabricação de até 120 dias anteriores à data de entrega. Embalagem primária:
plástica, transparente, atóxica, resisten:e, de até 5009. Embalagem secundária: Fardo plástico
bansparente de ate l0 kg.

podem vir soltas dentro do transpone desde que esteia limpo e higienizado

Quilograma 4.000

45
MILHO VERDE - Grãos de milho, água e sal. A embalagem deverá contff externamente os
dados de identificação, procedência. irrformações nutricionais, número de lote, data de fabricação,
data de validade e quantidade do produto. Lata, sachê ou tetrapack de 2009 a 3kg

Quilograma 700

ÓLEO DE SOJA - Características 'lécnicas: Óleo de soja refinado, 1007o natural. Não deve
apresentâr embalagem Íiágil, mistura de outros óleos, cheiro forte e intenso, volume insatisfatório.
A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes,
data de validade, lote e informações nutricionais. Prazo de validade: Mínimo de l0 meses. Data de
iabricação: Máximo de 30 dias. Embalagem primáriâ: Acondicionada em recipientes de plástico
de 900 ml, não apresentado amassarnento ou vazamento. Embalagem secundária: Caixa de
papelão resistente de l8 litros com 20 ,rnidades

LITRO 6.65 8

47

OVO DE GALINHA - produto ftesco de ave galinácea, tipo grande (509), íntegro, tamaúo
uniforme e cor branca, proveniente de avicultor com inspeção oficial, cor, odor e sabor
característico, casca lisa, pouco poroJa. sem manchas ou sujidades, sem rachaduras, isento de
podridão e fungos. A gema deve se apresentar translúcida, firme, consistente, livre de defeito,
ocupando a parte cenÍal do ovo e sem germe desenvolvido. A clara deve se apresentar
transparente, densa, firme, espessa, limpida, sem manchas ou turvaçâo e intactas. Embalagem
primiíria: resistente de papelão, plástic,o ou isopor. Contendo na embalagem a tdentificação do
produto, marca do fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e selo de inspeção do
órgão competente. Validade minima de 30 dias a contar no ato da entrega. Embalegem com 12
unidâde. Obs: o preços deverá incidir na unidade.

UND r8.000

Unidade

iíria: Embal
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pÃO SfU Cf,ÚffX - Podendo ser de uma ou misturas das seguintes Íàrinhas: amido
de arroz, milho, araruta, fécula de batata, polvilho ou fécula de mandioca, óleo vegetal,
fermento biológico, podendo ter cvos. leite, açúcar e sal. Pacote de 400 (quatrocentos)
gramas.

PEITO DE FRANGO - Peito de frango came de frango tipo peito congelado, não temperado com
pele, com adição de água de no máxinro 47o. Aspecto próprio. nâo amolecida e nem pegajosa, cor
própria sem manchas esverdeada, chei,'o e sabor próprio, ccm ausência de sujidades, parasitos e

larvas. Com etiquetas de identificação (validade, peso, procedência. número do registro no SlF,
SIE ou SIM) em cada embalagem. [revem estar de acordo com as exigências do ministério da
agricultura, pecuária e abastecimento. Validade: o produto deve conter data de fabricação de até
30 dias anteriores à data de entrega. Embalagem primária: Plástica. atóxica, termossoldado,
resistente, de a1e 3 Embala m secundária: Caixa de elão resistente com até l5

REPOLHO - Aparência fÍescas e sã. ótima qualidade. compacto. firme de coloração uniforme,
aroma, cor e sabor típico da especie, err perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos
danos que lhe alterem a conformaçãr, e aparência. Isento de: su.jidade, insetos parasitas, larvas,
rachaduras, cortes e perfurações. Peso e tamanho padrão. Embâlag€m primária: Caixa de

lão resistente lacrada sando :ximadamente 20 kg.
SAL LIGHT. Deye apresentar em:ua composição 50cá merros sódio. lsento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contaÍ da data de
entrega. Embalagem prirnária: Embalagem de lkg. Embalagem secündária: Fardo plástico
resistente.
SAL IODADO - Não devem aprescr.tar sujidade, umidade, misturas r'nadequadas ao produto.
Prazo de validade: Mínimo de I I mcses. Data de fâbricação: Máximo de 30 dias. A rotulagem
deve conter no mínimo as seguintes informaçôes: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade,
lote e informações nutricionais. Ernbalâgem primáriâ: Pacotes de I kg, em polietileno
Ían nte. Embâ m secundária: Fardos com sacos resistentes de lietileno com l0
TAPIOCA GRANULADA - Produto ,.rriundo da mandioca. livre de residuos sólidos, e sulidades.
Embalagem plástica, atóxica, transparçi1te, termosoldado, resistente de até 5009, contendo data de
fabricação, e prazo de validade acondicionadas em fardos transparente, resistente, suportando o
hansporte sem perder sua integridade. totalizando peso líquido de 20 kg. Embalagern primária:

lástica te c/ ate 500 contcndo data de fabricação. e validade
TEMPERO ACAFRÃO - Cúrcurrra torrada em pó, isenta de impurezas e umidade.
Acondicionada em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e

contendo de 50 a lk
TEMPERO COLORÂU - Produto constituído pela mistura de fubá de milho com urucum em pó,
com identificação na embalagem (rólulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fomecedor,
data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitm. larvas e material estranho. Validade
mínima de 06 (seis) meses a contar da data de enaega. Embalagem primária: Embalagem
resistente de polietileno atóxico 'Ii'ansparente, contendo 5009. Embâlâgem secundária:
Embal lástica resistente de 6 k c.om 12 otcs.

TOMATE lN NATURA TIPO RIISTEIRO - dc primeira qualidade, tamanho e coloração
uniforme, isentam de enfermidade material teiroso e umidade enema anormal, sem danos ffsicos
e mecânicos oriundos de manuseio e tmnspone. Caixas de papelão resistente pesando
a ximadamente 20
VINACRE. Fermentado acético de álcool, acidez 4o/.. Prazo de Validade: Mínimo de 8 meses.
Data de Fabricação: Márimo de 30 dias. A rôtulagem deve conter no mÍnimo as seguintes
infqfmações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.
Embâlagem primária: Garrafas plásticas resistentes, contendo 750 ml. Embâlâgem secundária:
Plástico resistenle atóxico, de 9 litros rom 12 unidades.

49 Quilograma 100

50 Quilograma t8.000

5l
PEPINO - limpo, de boa qualidade, st:m defeitos, aroma e sabor caracteristico da variedade. cor e
tamanho uniformes. Sem lesões de <,r'igem fisica, mecânica, perfurações e cortes. De colheita
recente. Acondicionado em saco plástico atóxico, transparente e resistente. Isentu de sujidades.

Quilograma 2000

Quilograma' 4.000

53 Quilograma t0
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4.1. O (s) licitante (s) vencedor (es) deverão entregar os produtos, conforme especificado em cada item, em cada

unidade escolar da Zona Urbana e Rural, de acordo o item 3, subitem 3.1, atendendo as orientações técnicas

emitidas pelas Secretaria Municipal rle Educaçâo de Eldorado do Carajá/PA, por meio da Técnica Responsável (RT)

junto a FNDE e o DAE [Departâmento de Alimentação EscolarJ.

4.2. A entrega dos produtos será reulizada, conforme cronograma enviada as licitantes vencedoras, por meio da

Ordem de Fornecimento, que deverá ser assinada em conjunto com um (a) dos (as) nutricionistas da Equipe, a qual

deverá se identificar por meio de carimbo e assinatura, a atual deverá se identificar tendo a proponente o prazo

máximo de 72 (setenta e duas) horas. para a realização da entregar dos produtos no (sl local (ais) indicado (s) o

obedecendo os respectivos horários rle das 08h00 às 12h00 de 2a a 6a feira e ou no caso de feriados e finais de

semana com o horário que atenda àr; necessidades do respectivo Departâmento de Alimentação Escolar para que

possa acompanhar a licitante vencedoras ás unidades ecolares de acordo com o item 3 subitem 3.1, sendo

previamente informado pela Secretada Municipal de EducaÇão de Eldorado do Caraiá/PA.

4.3 - A aquisição dos gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para execução do Programa Nacional de

Alimentação Escolar - PNAE, para atender os 6.658 (seis mil e seicentos e cinquenta e oitoJ alunos matriculados na

rede municipal de Ensino da Crechr, Pré-Escolar, Ensino Fundamental, Educação de fovens e Adultos, AEE e os

alunos do Ensino Médio, acordo co:n as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Eldorado do

Carajá/PA.

4.4 - Havendo necessidade de adequaçóes, o cronograma das datas e periodicidade poderá sofrer alterações para

garantir o fornecimento dos gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para execução do Programa Itlacional

de Alinrentação Escolar - PNAE;

4.5 - A entrega dos gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para execução do Programa Nacional de

Alimentação Escolar - PNAE, dever'âo ser transportados de forma adequadas e em condições corretas de

acondicionamento, temperatura, enrralagem e demais exigências previstas e necessárias de proteção contra

contaminação e deterioração dos gêneros alimentícios, considerando os dispositivos da Lei na 11.947 /2009 de

L6/07 /7009 e na Resolução FNDE/CD ns 26 de 17 /06/?013 e Resolução FNDE/CD ne 04/2015 e demais normas

que regem o Programa nacional de Alirnentação Escolar - PNAE, no que coubel no sentido de garantir a Segurança

Alimentar e Nutricional dos Beneficiârios.

a.6 - O (s) licitante (s) vencedor [es) dos gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para execução do

Programa Nacional de Alimentação El;colar - PNAE, precisam estarem cientes que no ato da entrega, nas unidades

escolares da rede municipal de educação, será realizada "a aferição do peso" dos produtos da alimentação escolar

na presença do Fiscal do Contrato do processo licitatório, desgnado pela Secretaria Municipal de Educação de

Eldorado do Carajás/PA.

4.7 - Os produtos alimentícios processados, adquiridos através Termo de Referência para a devem atender ao

disposto na legislação sanitária viger le, estabelecidas pelos serviços de sanidade, tais como ANVISA/Ministério da

Saúde, Vigilância Sanitária locais ou €staduâis e os Sistemas de Inspeção (SlF, SIE ou SIM);
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4.8 - A não entrega dos gêneros alirnentícios perecíveis e não perecíveis para execução do Programa Nacional de

Alimentação Escolar - PNAE, no prazo especificado sujeita a contratada às sanções previstas neste Termo de

Referência em conformidade com a Lei Complementar ne101, de 24 de maio de 2000, na Lei Complementar ne

9.394, de 20 de dezembro de 1996, na Lei nq 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, na medida

provisória nq2.178-36, de 24 de agosto de 2001, nas Resoluções do FNDE/MEC/CD na 23, de 24 de abril de 2006 e

ns 32, de 10 de agosto de 2006 e lei ne11.947 de 16 de junho de 2009,2009 e na Resolução FNDE/CD nq 26 de

17 106/2013 e Resolução FNDE/CD tr.1 04/2015 e Resolução CD/ FNDE ne 2l/2021, oferecendo reforço alimentar

e nutricional aos educando, garantinrlo-lhes alimentação saudável e em quantidade suficiente, conforme previsto

na Portaria Interministerial n01.010, de 0B de maio de 2006, dos Ministérios da Educação e da Saúde.

,-. 4,9 Os gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto

na legislação de alimentos com carácterística de cada produto [organolépticas, físico-químicas, microbíológicas,

microscópicas, toxicológicas), estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, Ministério da

Agricultura/Pecuária e Abasteciment,l e pelas Autoridades Sanitárias Locais para cada gênero descrito conforme

tabela de especificação e quantidades e registro no órgão Íiscalizador quando couber [SIM, SIE, SIFJ.

4.10 A entrega dos produtos será realizada conforme cronograma fornecido pelo Departamento de Alimentação

Escolar da SEMED, a qual formulará periodicamente através do enüo da Ordem de Fornecimento, tendo a

proponente o prazo máximo de 72 (r;etenta e duas) horas a contar do recebimento da solicitáção, para entregar o

produto no local indicado.

4.11. A aquisição dos gêneros perecíveis e não perecíveis para a alimentaçâo escolar se dará de forma fracionada

4.12. Os produtos deverão ser entregues, obedecendo à seguinte periodicidade:

. Derivados lácteos e refrigerados, seÍnanalmente;

. Produtos de panificaçâo, de acordo rom cardápio;

. Carnes e derivados e produtos congelados, quinzenalmente;

. Alimentos Estoque-Seco fnão-perecíveis), entregues nas unidades escolares mensalmente ou entregues no

Depósito Central de Merenda Escolar, conforme a capacidade de armazenamento;

o As verduras e legumes deverão ser de boa qualidade

o As hortaliças deverão estar frescrrs, inteiras e sãs, no ponto de maturação adequado para consumo;

o As folhas deverão se apresentar intactas e firmes;

. Deverâo estar isentas de:

. Substanciasterrosas;

o Sem sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa.

. Sem parasitos, larvas ou outros animais nos produtos e embalagens;

o Sem umidade externa anormal;

. lsentas de odor e sabor estranhos;
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r Isenta de enfermidades;

o Não deverão estar daniÍicadas por lesões que afetem a sua aparência e utilização.

. A(sJ licitante(s), devem eslá cieutes que â entregue de alguns produtos no Depósito Central de Merenda

Escolar, não retira a responsabiiidade da (s) Iicitante (s) vencedoras de realizar as entregas em todas as

unidades escolares, conforme o item 3 e subitem 3.1, atráves das orientaçôes e acompanhamento do DAE e das

Nutricionistas da Secretária Municipal de Educação de Eldorado do Carajás/PA.

. Havendo necessidade de adequaçÕes, o cronograma de datas e periodicidade poderá sofrer alterações;

4.13. Só será aceÍto o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com as especificações dos itens

contindos neste termo de referência, e as especificações mínimas exigidas abaixo:

. Identificação do produto;
\,- . embqlagem original e intactá; :

. data de fabricação;

. data de validade;

. peso líquido;

. Número do Lote; I

. Nome do fabricante;

. Registro no órgão fiscalizador [SIM, Sle 
" 

Stf; quanrlo couber;

4.14. A entrega dos gêneros alimerrtícios será entregue de maneira parcelada, a critério do contratante, a

Secretária Municipal de Educação de Eldorado do Carajás/PA, considera oportuno e conveniente à enEega a partir

do momento de sua solicitação;

4,15, o recebimento definitivo do obieto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes

da incorretâ execução do contrato.

V 5 DA GARANTIA DO PRODUTO

5.1 Os produtos deverão oferecer pra:zo de garantia legal, a contar do recebimento dos mesmos;

5.2 Os gêneros alimentÍcios perecíx:is e não perecíveis deverão oferecer prazo de garantia legal, a contar do

recebimento dos mesmos;

5.3 Não serão aceitos produtos com validade vencida ou com data de fabricação defasada que comprometa a sua

utilização.

6 DA QUALTFTCAçIO TÉCUCA

6.1 Apresentação de pelo menos 01[um) Atestado (sJ de Capacidade Técnica expedido (s) por pessoa jurídica de

direito público ou privado, em papel que identifique o (s) mesmo (sJ, assinados, datados e os signatários

devidamente identificados com o norne completo e cargo, que comprove que a empresa licitante forneceu/prestou

ou fornece/presta os materiais/serviços em quantidades e características similares ao objeto desta licitação;
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6.2, As proponentes deverão apresentar cópia do Alvará de Vigilância Sanitiíria atualizado, sendo esse requisito

mínimo de qualidade higiênico-sanitária para a fabricação/produção/comercialização de gêneros perecíveis e não

perecír,eis.

6.3 O[s) Atestado(s) de Capacidade '[écnica expedido por pessoa jurídica de direito privado deverá constar firma

reconhecida em cârtório;

6.a O (aJ Pregoeiro (aJ poderá solicitar a qualquer momento documentos que comprovem o atestado de

capacidade técnica podendo ser nota fiscal ou contratos firmados com administração pública ou privada.

6.5 Certificado ou declaração ou Alvará Sanitiário, emitido pelo Órgão competente, que comprove que a Empresa

licitante foi vistoriada pelo serviço rle Vigilância Sanitária Estâdual ou Municipal, ou pelo Serviço de Inspeção

Federal ou Estadual ou Municipal dc, Setor de Agricultura no prazo estabelecido, oficialmente demonstrando que

\- está apta para o seu funcionamento regular;

6.6 Poderão sêr exigidos outros docl,mentos de Comprovação de QualiÍicação Técnica, caso necessário. '

7. DA FISCALTZAçÃO

7.1. Durante a vigência deste contiato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela Administração da

CONTRATANTE, para represenú-la sempre que for necessário.

7.2. A fiscalízação e acompanhameDto da entrega dos produtos e execução deste contrato seÉ exercido pela

Secrelária Municipal de Educação de Eldorado do Carajás/PA, através de Servidor, devidamente designado, que se

responsabilizará entre outras atribuições:

aJ Pelo recebimento das Notas Fisca is/Faturas, como também, realizar a devida conferência, para verificar se

encontra em conformidade com a entrega dos produtos;

b) Pelas anotaçôes em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas à entrega dos produtos.

c) Observar todos os aspectos estipr.lados (prazo de entrega, local de entrega, observância acerca da qualidade e

marca dos produtos contratados).

7.3. A equipe de Nutricionistas da SElt,lED, também reâlizará visita de rotina no local de armazenamento/produção

dos gêneros a serem fornecidos pela contratada, para supervisão das atividades e verificação de boas práticas

conforme legislação sanitária vigente, podendo solicitar adequâções caso necessário, estipulando prazos para as

deüdas correções.

7.4. A aceítaçáo estará condicionada à devida fiscalização dos técnicos da SEMED. Não serão aceitos produtos cuias

condições de armazenamento e transporte não seiam satisfatórias.

8. DAS AMOSTRAS

8.1. As amostras solicitadas pelo Departamento de Alimentação Escolar Municipal deverão ser apresentadas

nas embalagens constantes no edital, até 48 (quarenta e oitoJ horas depois de declarada vencedora na fase Lances

verbal e habilitada no certâme.

8.1.1 A amostra deverá vir eti(,uetada com os seguintes dados:

o Para Secretária Municipal de Educação de Eldorado do Carajás/PA.

o Pregão 9 /2022-027 FME por ltem.
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o Ne. do Item - Especificação do produto.

. Nome do Licitante

8,2. As embalagens serão abertâs ê testadas, sendo os produtos avaliados da seguinte forma;

8.2.1. Atendimento ao solicitado no Edital, conforme especificações do Termo de Referência.

8,2.2, Os critérios de avaliação serão os seguintes: Aparência; cor; característica do produto; odor; sabor;

consistência/textura; facilidade de freparo; embalagem com informações do produto. No mínimo 02 (dois]

avaliadores emitirão notâ de 0 a LC para cada item de avaliação, sendo que a média final abaixo de Bfoito)

reprovará o produto ofertado;

8.3. O Departâmento de Alimeniâção Escolar emitirá parecer quanto avaliação das Amostras, sendo que os

itens cujâs âmostras tiverem sido reprovadas serão desclassificadas do certame.

8.4, Os licitantes que nâo apresentarem amostras no prazo indicado, terão suas propostas

automaticamente desclassificadas, i'serão solicitadas as amostras para o licitante remanescente parà aqueles

itens.

8.5. As amostras não terão custo ao Município, bem como não serão devolvidas.

,8,6, O Departamento de Alirtentação Escolar poderá dispensar a avaliação da amostra, se a mesma já

estiver sendo utilizada no preparo da merenda escolar, ou for do amplo conhecimento quanto a aceitabilidade da

marca ofertada.

8.7. O recebimento definitiyo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos

resultantes da incorreta execução dc ()ontrato;

8.7. O período de fornecilrento dos gêneros alimentícios será de 10 (dez) meses - obedecendo ao

calendário de 200 dias letivos confor rne a Secretaria Municipâl de Educação de Eldorado do Carajá/PA para o ano

de 7022 e deveráo ser entregues seguidos a periodicidade.

8.8. A Adjudicatária obrigar-se-á a entregar o (s) objeto(sJ estritamente de acordo com as especificações

constantes de sua proposta, observadas as características exigidas neste Termo de Referência, responsabilizando-

se pela substituição total ou de parte:;. na hipótese de se constatar desacordo com as citadas especificações;

8.9. Se a contratâda não cumprir as exigências constantes do contrato, da nota de empenho e/ou

consignadas nâ sua proposta, ressalvados os câsos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e

comprovados a iuízo da Administraçâo da Secretaria Municipal de Educação, fica suieito às penalidades referidas

no contrato;

8.10. A contratada deverá apresentar comprovação de que é adiinplente com a Prefeitura Municipal de

Eldorado do Caraiás para o forne,:imento do obieto desta licitação, através de declaração fornecida pelas

Secreta rias competentes;

9.1 - Os produtos deverão oferecer llrazo de garantia legal, a contar do recebimento dos mesmos;

9.3 - Não serão aceitos produtos com validade vencida ou em desconformidade com as especificações deste termo

de referência.
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10,1. Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela Administração da

CONTRATANTE, para represenláJa sempre que for necessário.

10.2. A fiscalização e acompanhamento da entrega dos produtos e execução deste contrato será exercido pela

Secretaria Municipal de Educação de Eldorado do Carajá/PA, através de Servidor que será devidamente designado,

e se reSponsabilizará entre outras atl'ibuições:

aJ Pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como também, realizar a devida conferência, para verificar se

encontra em conformidade com a entrega dos produtos;

b) Pelas anotações em registro próprir, de todas as ocorrências relacionadas à entrega dos produtos.

cJ Observar todos os aspectos estipulados (prazo de entrega, local de entrega, observância acerca da qualidade dos

produtos contratâdosl.

10.3. A equipe de NutricionisLrs dâ SEMED, também realizârá visita de rotina no local de

armazenamento/produção dos gêneros a serem fornecidos pela contratada, para supervisão das atiüdades e

verificâção de boas pÉticas conforn c legislação sanitária vigente, podendo solicitar âdequações caso necessário,

estipulando prazos para as devidas correções.

10.4. A aceitação estará condicionada à devida fiscalização dos técnicos da SEMED. Não serão aceitos produtos

cuiâs condições no que diz respeito controle de qualidade e transporte não seiam satisfatórias.

10.5. A equipe do almoxarifado centrâl será responsável pela conferência dos produtos no ato do recebimento, que

informarão ao Fiscal do contrato/SEIúED eventuais inconsistências.

11.1, As despesas com transporte, fletes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega do produto, é de total

responsabilidade da proponente.

11.2, Todos os gêneros alimentícios deverão ser transportados em caminhão tipo baú especifico para esse fim,

,-, devendo ser preüamente higienizados e não conter qualquer substância que possa acarretar lesão física, química

ou biológica aos alimentos.

11.3, Os produtos deverão estâr sobrepostos em paletes e/ ou em caixa de polietileno higienizadas quando

necessário, com exceção dos ovos qrre poderão ser acondicionados em erubalagem de papelão e/ou isopor, e/ou

polietileno atóxico.

11.4.. Caso seja detectado alguma falha no fornecimento, que estejâ em desconformidade com o contrâto, a

contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo rnáximo de 24 [vinte e quatro) horas, após a

notificação, sem prejuízo das sançõesi previstas.

11.5..,Demais obrigações em conforràidade com a Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

11.6.. Nos preços deverão estar in(:lusas todas as despesas tais como: despesa com funcionários, materiais

utilizados, impostos, transportes, taxàs ou outras.

11.6.. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo

como exclusivamente seus os riscos e as despesâs decorrentes da boa e perfeita execuçâo do ob.jeto e, ainda:
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11,7.. Responsabilizar-se pelos vício:; e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,73 e 17 a 27 , do

Código de Defesa do Consumidor (Lei ne 8.078, de 1990);

11.7.1 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com

avarias ou defeitos;

11.7.2 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro] horas que antecede a data da elltrega, os

motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

11.7.3. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas no Termo de Referência e na habilitação;

11.7.4 Responsabilizarem-se por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabâlhistâs, preüdenciárias, fiscais, de

acidentes de trabalho, bem como alirirentação, transporte ou outro beneffcio de qualquer natureza, decorrentes da

aquisição de bens e com todos os encargos sociais previstos na legÍslação vigente e de quaisquer outros em

decorrência da sua condição de empregadora.

11.7.5. Executar o fornecimento, i:iclusive acompanhado da garantia (se for o caso), sem transferência de

responsabilidade ou subcontratação.

11.7.6, Se após o recebimento definidvo do produto for encontrado algum defeito, o fornecedor substituirá o item

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento do aviso escrito enviado por fax ou e-mail ou

outro meio hábil, sem ônus para a Secretaria Municipal de Educação de Eldorado do Caraiá/PA;

11.7.7. Informar nome, número de telefone e e-mail do responsável, a fim de atender as solicitações da Secretaria

Municipal de Educação de Eldorado d.o Carajá/PA, bem como para atendimento a assistência técnica durante a

garantia;

11,7.8. Arcar com todos os encargos decorrentes da presente aquisição, especialmente os referentes â frete, taxas,

seguros, encargos sociais e trabalhistas;

11.7.9 Dispor de meios necessários ao transporte, para a devida entrega de mercadoria no Iocal de destino.

12.1. Efetuar o empenho da despesa, no qual constará da dotaçâo orçamentária específica de forma a garântir o

pagamento das obrigações assumida:;;

lZ.ZYeriÍicar minucÍosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definiüvo;

12.3 Receber provisoriamente o (s) objeto (sJ mediante regular aferição de quantitativos, disponibilizando local,

data e horário observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

12.4 comunicar à Contratada, por bscrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto

íornecido, para que seia substituído, reparado ou corrigido;

12.5 acompanhar e fiscalizar o curnprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor

especialmente designado;
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12.6 A Administração não respondcrá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,

ainda que vinculados à execução do plesente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros

em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12.7. Reieitar, no todo ou em parte os produtos entregues em desacordo com as especificações contidas nesse

termo de referência.

12.8 efetuar o pagamento à Contra':ada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma

estabelecidos no Edital e seus anexos;

13.1 O pagamento será feito de acordo com os recursos disponíveis, não superiores a 30 (dias) após o atesto da

NF. As notas fiscais serão devidamente atestadas pelo fiscal designado pela Secretaria Municipal de Educação de

Eldorado do CarajálPA;

13.2 Nenhum pagâmento será efetrrado a CONTRATADA na pendência de qualquer uma das situações abaixo

especificadas, sem que isso gere dire;to a alteração de preços ou compensação financeira;

13,3 Conferência e aprovação do pré-faturamento mensal e atestação de conformidade com o fornecimento;

13.4 O pagamento referente a cada mês Íica condicionado à comprovação de regularidade fiscal perante a

Administração. A contratada fica ciente de que deverá apresentar à Contratante, ao Íim de todos os meses:

a) Certidão de regularidade para conr a fazenda Federal/Uniào;

b) Certidão negaüva do INSS (CND); .

c) Certidão de regularidade para com a fazenda Estadual;

d) Certidão de regularidade para com a fazenda Municipal;

e) Certidão de regularidade para conr o FGTS;

0 Certidão negativa de débito trabalhista (CNDT);

. 13.5 Na Nota Fiscal deverão constar a descrição exata dos produtos ora fornecida, informações sobre o número da

notâ de empenho bem como a descrição exata da Dotação Orçamenlária especifica, bem como acompanhada da

cópia do empenho.

13,6 É vedada a antecipação de pagamento.

13.7 Havendo erro na nota fiscal/faturâ, preenchimento incompleto referente às notas de empenho inclusive nos

casos de omissão de informações soble a dotação orçamentária e ou outras circunstâncias correlatas que impeçam

a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas saneando-

as.

13.8 A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e protocolização junto a

Secretaria Municipal de Íinanças do documento fiscal com as devidas correções, fato esse que não poderá acarretar

qualquer ônus adicional a CONTfuITANTE, nem deverá haver prejuízo do fornecimento dos produtos pela

CONTRATADA;
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13.9 A CONTRATANTE não fica obrigada a adquirir o fornecimento na totalidade do valor e das quantidades

estimados para a contratação, realizarrCo o pagamento de acordo com o fornecimento efetuado;

13.10 O pagamento será creditado em conta corrente da CONTRATADA, através de ordem bancária, indicada na

proposta, tendo assim como: agência nq....- Conta Corrente na 
- 

Banco: 

- 
em que deverá ser efetuado o crédito.

Não se permitirá, portanto, outra forma de pagamento que não sela a de crédito em conta, o que vem cumprir as

normativas do Decreto da Presidência da República 6.L70 de 25 de julho de 2007',

13.11 Todos os custos com imposto, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que porventura ocorrem serão de

responsabilidade da empresa contrala da.

14.1 Não serão admitida a subcontratação do objeto licitatório.

15.1 O acordado será devidamente (rmpenhado conforme § 3e, do Art. 60 c/c do art. 61, da Lei 4.320/64, bem

como ao disposto Lei de ResponsabiliCade Fiscal - Lei Complementar 101/00 e pago pela contratante à contratada

de acordo com a previsão de dotação originária de recursos, conforme a aquisição dos itens de que trata o obreto,

mediante a emissão de nota de empenho, correrá a conta do elemento orçamentário a ser indicado no momento da

contratação conforme as seguintes especificações.

15.2 Uma vez que o Registro de lPreço denota eventual e futura contratação, pautada na oportunidade e

conveniência da Administração, a dotação orçamenlária só será informada quando da possível contratação, ou

utilização da Ata de Registro de Preço por instrumento congênere permitido.

15.3. Nas licitações para Registro d0 Preços não se faz necessário indicar previamente dotação orçamentária, a

qual somente será exigida para a forrnalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme disposto no art.

7q, § 2e do Decreto Federal nq 7.892/201.3

16.1 Comete infração administrativa nos termos dâ Lei ns 8.666, de 1993 e da Lei ne 10.520, de 2002, Decreto

Federal ne 10.024/2019 aContratada que:

16.1.2 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da

contratação;

16.1,3 enseiar o retal.damento da execuçâo do objeto;

16.1.4 fraudar na exe€ução do contrato;

' 16.1.5 comportar-se (le modo inidôneo;

16.1.6 cometer fraude.fiscal;

16,1,7 não mantiver â proposta.

16.2 A Contratada que cometer qualrluer das infrações discriminadas no subitem acimâ ficará suieita, sem prejuízo

da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sançôes:
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16.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos

significativos para a Contratante;

16.2.2 multa moratória observada os seguintes limites:

a) 0,3olo (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos itens

solicitados e não entnlgues;

b) 2olo (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento das demais

obrigaçôes contratuais ou norma da legislaçâo pertinente;

c) 20olo (vinte por (cnto) sobre o valor dos itens solicitados e não entregues, no caso de atraso

superior a 30 (trint:il dias, ou entrega do objeto com vícios ou defeitos ocultos ou fora das

especificações contralírdas;

16,2,3 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual dos subitens

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

16.2,4 suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Estadual
i

pelo prazo não superior a dois anos;

16.2.5 declaração de inidoneidade para licitar ou contratâr com â Administração Pública,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seia promovida a

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que

a Contratada ressarcir a Contratânte pelos prejuízos causados;

16.3 Também ficam ;ujeitas às penalidades do art.87, III e IV da Lei nq 8.666, de 1993, a

Contratada que:

16.3.1 tenha sofridc condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

16.3.2 tenha praticadc atos ilícitos visando a frustrar os obietivos da licitação;

16.3,4 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos

ilícitos praticados. '

16.3.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, obseryando-se o procedimento

previsto na Lei nq 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei ne 9 .784, de L999.

16.3.6 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da

conduta do infrator, c, caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administraçâo,

observado o princípio da proporcionalidade.
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17.1 De acordo com o art.79 da Lei r.e.8.665/93, a rescisão do Contrato poderá ser:

I - por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos t a Xtl e XVII do

artigo 78 da citada Lei;

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde que haja

conveniência para a Administração;

III - iudicial, nos ternrr)s da legislação.

No caso da rescisão unilateral, o CON'IRATANTE não indenizará o CONTRATADO, salvo pelos serviços executado

e aceitos pelo CONTRATANTE.

19.1 A Secretaria Municipal de Edur;;rção de Eldorado do Caraiás/PA reserva-se o direito de liberar a nota fiscal

.v para pagamento, somente após o ateste de recebimento do Servidor responsável designado como fiscal do

contrato em tela, após aferir a quantidade, especificações, qualidade e adequação dos materiais entregues com as

do Termo de Referência.

19.2 A Administração poderá revogal a Iicitação ou rescindir o contrato, por motivo de interesse público e deverá

realizar a anulação da licitação quando houver ilegalidade, sendo de ofício ou medÍante provocação de terceiro;

19.3 0s casos omissos no Termo de Referência, deverão ser supridos pela Lei po. 8.666 /7993 e suas alterações,

bem como as dúvidas suscitâdas deverão ser esclarecidas na Coordenação de Licitação e Contratos na sede da

Secretaria Municipal de Educaçâo de Flldorado do Carajás/PA;

19.4 Fica estabelecido o Foro da Comarca de Eldorado do Carajás, Estado do Pará, para dirimir quaisquer dúvidas

T'IAGO PEREIRA .

COSTA:0091942'
a.247

Assinado de forma
digital porTlAGO
P€8EIRA

COSÍ A100919426247

Eldorado do Carajás-PA 03 de Maio 2022

RESPONSÁVEL

oriundas das avenças.
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18.1 Para a contratação em tela será lormalizado Contrato Administrativo, estâbelecendo em suas cláusulas todas

as condições, obrigações e responsabilidades entre as pãrtes, em conformidade com o Edital de licitaçâo, Termo de

Referência e Proposta de Preços da I.icitante considerada vencedora.

18,2 O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar dâ data de sua assinatura; em relação à sua

prorrogação, ficará a critério do órgão solicitante mediante o procedimento devidamente motivado acerca da

imperiosidade do atendimento à neressidade publica de a despesa ser gerada de acordo com o Art.57 da Lei

8.666/93, comvalidade e eficácia após a publicação de seu extrato.

18.3 O momento de contratação sera um ato unilateral da administração pública, e será definida conforme seus

critérÍos de oportunidade e conveniência, não cabendo ao licitante vencedor a exigência de imediata contratação

dos itens licitados.
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AriExo r - PRoPoSTA DE PREÇOS (MODELO)

PREGÃO ELETRÔNICO NS $Oü/2O22.SRP
sESSÀO pÚBLTCA: - ---/---- /2022, i\S ----H:-MrN C--) HORAS,

LOCAL: PREFEITURÁ MUNCIPÁL DE 

- 
/UF

IDENTITIICA DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA:
RAáO SOCIAL:

A empresa: declara que:

1 Estão inclusas no valor cotado todai as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais,

sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em

embalagens adequadas.

2 Validade da proposta: _ [ J dias.

3 Prazo de inicio de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabêlecido no termo de referencia do edital

desse Processo.

4 Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da prefêitura municipal de

companheiro ou parente até terceiro grau.

uf, e ainCa cônjuge,

5 Que o prazo de inicio da entrega de imediato mediante ordem de serviços dos produtos será de acordo com os termos

estabelecidos no anexo, deste edital â contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de compra ou documento

similar, na das diversas secretâriâs de Eldorado dos Carajás CEP: 68524-000 - Eldorado do Caraiás/PA,

uf todos os equipament,)s serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não atenda a

descriminação do termo de referência do referido edital ou de má qualidade.

LOCAL E DATA

CÂRIIVIi]O DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS. serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou
inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais
licitantes.
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INSC, EST.:
cNPf

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM O NÃI]O
ENDEREÇO:

CIDADE:
E-MAIL:

BAIRRO:
CEP:

TELEFONE; FAX:
CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE:
BANCO DA LICITANTE: CONTA BANCARIA DA LICITANTE;
Nq DA AGENCIA:

QUANT. UNIDADE
VALOR

UNITÁRIO
RS

VÂLOR
TOTAL R$

DESCRIÇÃC, MARCA

t.

ITENS

TOTAL POR EXTENSO:
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ANExo rr - DECUrnaçÂo on sulrtçÂo Às cottorçôEs ESTABELECIDAS No EDTTAL E oE rr,rExrsrÊrcre oE
FATos SUI,ERvENIENTES IMpEDITIvoS DA HABIUTAçÂo

pnrcÃo nrErnôNrco Ns nxx/2022-sRp

À
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE 

- 

.-/UF
.- O(A) PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO.

portador do RG abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da

proponente, CN PJ declara expressamente que se sujeita às condições

estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo

licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e

que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.

declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habÍlitação ou

que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2e, e artigo 97 da lei ne 8.666, de

21 de junho de 1993, e alterações suhsequentes.

em, _de _2022

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPFJ

kaios a2o. 'Wç que l<xlos vejon\ e sdibdfi... a rído do SENHOR Íee tsta. .'
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ANExo III - MoDELo or orcmneçÃo Nos rERMos Do tNCIso xxxIII Do ARTIco 7s DA
coNsTrTUIÇAO FEDERAL

pnEcÃo rurrRôNICo Ns )ofix/20:rz-sRp

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

inscrito no (:i\PJ ne por intermédio de seu representante legal o[a) sr[a)

portador(a) da carteira de identidade nq ................ e CPF ns declara, para fins do

disposto no inc. v do art. ne 27 da kri nq 8.666, de 21 de iunho de 1993, acrescido pela lei nq 9.854, de 27 de

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito ânos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não

emprega menor de dezesseis anos.

ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )1.

(data)

(representante legal)

lsoias 41.20.'tuto que latlos vejon| e sçibom,. o th§o do S€NHOR lez isto..'
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ANExo rv - DEcraneçÃo »n u,RnoneçÂo TNDEIENDENTE DE pRoposrA. (MoDELo)

pREGÂo ELETRôNrco Ns xxxx/2022-sRp

(identificação completa do representante da licitante], como representante devidamente constituído de

(identificação completa da licitanteJ, para fins do disposto no edital de licitação: pnECÂO ELETRONICO Na

XXXX/2022-SRP, declara, sob as penls da lei, em especÍal o art.299 do código penal brasileiro, quer

A) A proposta apresentada para participar do PREGÂO nlefRÔllCO Ns XXXX/2022-SRP, foi elaborada de

maneira independente (pelo licitarte), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO

ELETRÔNICo Ns xxxx/2022-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÂO ELETRÔNICO No XXXX/2022-SRP

não foi informada, discutida ou rerebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO

ELETRÔNICO Ne xx)o(/2022-SRP, pôr qualquer meio ou por qualquer pessoa;

C) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro pârticipante

potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO Ne )OfiX/2022-SRP quanto a participar ou não da referida

licitação;

D) Que o conteúdo da proposta apresentâda para pârticipâr do PREGÂo ELETRÔNICO Ns )oüx/2022-SRP não

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante

potencial ou de fato do PREGÂO EIDTRÔNICO Ne xxxx/2022-SRP antes da adjudicação do objeto da referida

licitação;

E) Que o conteúdo da propostâ apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Na )ofiX/2022-SRP não

foi, no todo ou em pârte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do

município de ul antes da abertura oficial das propostas; e

F) Que esrá plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações

para firmáJa.

, ..... DE .......... D82022.

REPRESENTANTE LEGAL

lsrids araa:'poft qúe todos t 4or\ e ,bdn\.. o mdo do S€NHOR íez )sta
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ANExo v - DECLARAÇÃo Do poRTE DA EMPRESA (MICR0EMPRESA ou EMPRESA DE pEeuENo poRTE)

pnrcÃo rlerRôNrco Ne xxxx/z0z z-sRp

[Nome da empresa], [qualificação: t.ipo de sociedade (LTDA, S.A, etc.), endereço completo, inscrita no cnpj sob o

na [KOfi], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da carteira de identidade

ne [DüX], Ínscrito no CPF sob o ne [/XXX], declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art.3a da lei complementar na 123 de 14 de

dezembro de 2006, estando apta a frtiir os benefícios e vantagens Iegalmente instituídas por não se enquadrar em

nenhuma das vedações legais imposlas pelo § 4q do art.3e da lei complementar na 123 de 14 de dezembro de

- 2006.

declaro, para fins da LC 123 /2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, sen

( ) Microempresa - receita bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e

vântâgens Iegâlmente instituídas por :rão se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4o do art.

30 da lei complem entar ne 723 /06 alterada pela LC 147 /2014.
( ) Empresa de pequeno porte - r'eceita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a 4.800.000,00

valores, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma

das vedações legais impostas pelo § 4a do art.3q da lei complementar ne 123 /06 alterada pela LC 147 /2014.
observações:

o esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como me ou EPP, nos termos da LC

. a não apresentâção destâ declaraçlio será interpretada como não enquadramento da licitante como me ou EPP,

\- nos termos da LC na L23 /2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR
(NO CASO DE ME E EPPJ

CPF: X)ü.XXX.XXX-XX
CRC:

lsalos 1120.'pora que lodos vejdm e ibort1... o fioo & S€NHOR lez isto..
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Á.NExo vr - DECUTRAÇÃo DE TDoNETDADE

Ao REDIGIR A eRESENTE DECLAtu\ÇÂ0, o pRopoNENTE oevERÁ utt,,rzaR roRuulÁRto coM TII4BRE DA
PROPONENTE.

pnscÃo ErErnôNrco Ns xxxx/20? z-sRp

À
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE
O(AJ PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO

A empresa inscrita no CNPI nq por intermédio de seu representante legal o

Sr ................., portador da carteira de identidade ne...................... e do CPF trq .......-....-...-.., declara não ter

recebido do município de uf ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em

âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de

contratar com a administração, assinr como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar

com a administração federal, estadual e municipal.

EM,_DE_D82022.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

F
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ANExo vrr - DEcrÂRAÇÂo DE cuMpRrMENTo Dos REeuIsITos DE HABTLTTAçÃo. (MoDEro)

certame licitâtório na PREFEITURA I{UNICIPAL DE

SRP

A .........................-...(razão .social da empresa), CNPf n0........................., localizada à

declara, em conformidade com a lei np 70.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este

UF - PREGÂO ELETRÔNICO N9 XXXX/2022-

EM, _ DE _ DE 2022.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF]

lsaíos 4120. 'pots que lodos rqonl, e sibõfi^ o fiwo do S€NHOR Íez isto. .'

Rua da Rio vermeit.o ' 0l - Centro - krn i 00, CEP: 68524-000 - Eldorado do CamjáVl,A

PREGÃO ELETRÔNICO NS XXXX/2022-SRP



PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAIÁS
DEPATITAMENTO DE LICITA O-CPL

ANEXO VIII DDCLARÁÇÃO DE NÃO VÍNCULO COM ÓRGÂO PÚBLICO

Aempresa,-portadordoCNP|n9-tendocomoseusócio
representante 1lortadordoCPFnq-declaro,paraosfinsquesefizerem
necessários, que não possuo vínculo, rlireta ou indiretamente, com a Administração Pública de Eldorado do

Carajás-Pa ou, em conformidade conr inciso XVI do artigo j7 da Constituição Federal.

EM, _ DE _ DE 2022.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

lsotcs 4wo. 'Poto que lodas vejont e sobo41 , o irõo do SÉNHOfr fez lstg .'
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ANEXO rX MINUTIT DA ATA DE REGTSTRO DE PREçOS DE PREçOS Ne

PRTGAO PRESENCIAL ELETRONICO NS
Aos _ dia(s) do mês de __de dois mil e dezessete, O lúunicípio de Eldorado dos Carajás, através da do

Fundo Municipal de Educação, nos trlrmos da Lei a666/93 Lei nc 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no

D.O.U. de 18 de julho de 2002, Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, decreto Ns 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE

2013, DECRETO Ne 9.488 DE 30 I)E AGOSTO DE 2018 e das demais normas legais aplicáveis, em face da

classificação da proposta apresentarla no Pregão Eletrônico para Registro de Preços, Sistema de Registro de

preço para contratação de emprer;,r especializada parâ funcionamento de gêneros alimentícios perecíveis

e não pereciveis, para execução do programa nacional de alimentação escolar - PNAE aos alunos

matriculados na creche, pré-escola, AEE, ensino fundamental, educação de iovens e adultos e os ensinos

médio, conforme as especiÍicações contidas no termo de referencia, tendo sido os referidos preços oferecidos

- pela empresa(s) cuja(s) proposta(s) foi classificada[s] em primeiro lugar no certame supracitado.

As quantidade são estimadas e nio constitui qualquer compromisso futuro para contratãção, devendo ser

entregues apenas as quantidades sohr:itadas pela Fundo Municipal de Saúde de Eldorados Carajás, de acordo com a

necessidade da mesma, nos locais determinadas nas ordens de compras ou serviços. llmpresa:

XXXXXXXXXXXXXX)fiXXXü)ü; C.N.P.J. ns X)OüXXXXXXXXXXX, representada neste ato pelo(a) Sr(a).

XXXXXXXXXXXXXX/iXXX, C.P.F. nq XX{X/JfiX/Jü e R.G. nq XXI0fiX»üXX)üXX.

DESCR./ESPE(XF.

USULA SEGUNDA . DA VALIDAI)E DOS PREçOS

A presente Ata de Registro de Preços'terá validade por 12 fdoze] meses contados a partir dâ sua assinatut a.

Parágrafo primeiro: Durante o prezo de validade desta Ata de Registro de Preços, a contratante não estará

obrigada a adquirir os produtos citâdos na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços,

- podendo fazê-lo por meio de outra Ii(itação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de

qualquer espécie ao fornecedor, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de

fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura dâ Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de

atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as

condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de

quaisquer de suas cláusulas.

CúUSULA TERCEIRA - DA UTILIZq ÇÂo DA ATA DE REGISTR0 DE PREçoS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registio de Preços qualquer órgão ou entidade da Administrâção Pública Municipal

que não tenha participado do certam€ licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que deúdamente

comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer

uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse iunto ao Contratante, para que este

isaios 4r.zo 'P<lN 1ue lodas |ejoí,!. e sdíbon ., a ,noo do SENHC,R íez islo. .'l
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indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao forne.cedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela

estabelecidas, optar pela âceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata,

desde que este fornecimento não prelrdique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou

entÍdade, a cinquenta por cento dos quantitâtivos regÍstrados na presente Ata de Registro de Preços.

CúUSULA QUARTA . DO LOCAL E IIRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de c:rtrega do matéria deverão ocorrer em de 72 horas corridos acordo com as

especiÍicações contidas na ordem dc compras/serviço ou notâ de empenho, de acordo com a necessidade e

interesse da secretâria solicitante podendo ocorrer em qualquer parte do município tânto nâ ária urbana quanto

na zona rural.

CL{USULA QUINTA - DO PAGAMENTO

1. Executadas e aceitas as entregas, â CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal, medição e Cerüdões no Protocolo

do na Prefeitura de Eldorado dos Car';rjás, Rua da Rio vermelho q 01 - Centro - km 100, CEP: 68524-000, para fins

de pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente do fornecedor, a partir do 150 (décimo

quintoJ dia útil do mês subsequente; coníorme planejamento e disponibilidade financeira. As notas deverâo ser

entregues entre 15 a 30 de cada mês.

1.1. Os pagamentos serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso (físico-financeiro) determinado

pela Fundo Municipal de Saúde de Eltlorado dos Carajás, em se tratando de empresas declaradas como ME ou EPP

no período máximo de 30 (trinta) dias para cada parcela da obrigação, e em consonância com a respectiva

disponibilidade orçamentária.

2. Pâra efeito de cada pagamento, a nota Íiscal/fatura deverá estar âcompanhada das provas de regularidade para

com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e relativa à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço (FGTS) e à Justiçâ do Trabalho (CNDTJ, demonstrando situação regular no cumprimento dos

encargos sociais instituídos por lei.

3. A Fundo Municipal de Saúde de ElCorado dos Caraiás reserya-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da

atestação, os serviços ou produtos fornecidos que não estiverem em perfeitas condições ou estiverem em

desacordo com as especificações apreientadas e aceitas.

4. O Fundo Municipal de Saúde dr: Eldorado dos Carajás poderá deduzir do montante a pagar os valores

correspondentes a multas ou inclu,nizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão

Eletrônico/SRP. l

5, Nenhum pâgamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de

pagamento.

5,1 - Nos casos de eventuais antecipações de pagamentos, fica convencionado que seú aplicado o percentual de

100/o (dez por cento) de desconto sobr e os valores disponibilizados.

lsafis 4!2o 'Í\ío q|re todas vdofi. e sibor!1. o üoo do S€N*IOR lez sfo .'
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6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha concorrido de alguma

forma para tanto, fica convencionado que a tãxa de compensação financeira devida pelo Fundo Municipal de Saúde

de Eldorado dos Carajás entre a datir acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será

a seguinte:

EM=lxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira ,. 0,0001644, assim apurado:

I= (TX)/365 => t=(6/100)/3bS => I=0,0001644

TX = Percentual da laxa anlual = 60/0. '

6.1 - A compensação financeira prevista nestâ condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

CúUSULÁ sExTA. DAS CONDIçÕES DE FORNECIMENTO

A execução dos serviços ou fornecimtmto de produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido dos

serviços.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a

entrega deles decorrente estiver prcvista para data posterior à do seu vencimento, observando as normas e

obrigaÇões constantes no Edital, no Trrrmo de Referência e nesta Ata de Registro de Preços.

CúUsUtA SÉTIMA . DAs PENALIDÁ.DES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços, a Administração da

entidade contratante poderá, garantiCa a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra recibo do representante

legal da contratada estabelecendo 6, prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente

lustificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administraçâo;

II - multa de O,lo/o (zero vírgula um por centol por dia de âtraso pelo descumprimento das obrigações

estabelecidas, até o máximo de 100/o [dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo

máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multâ de 10olo (dez por cento) robre o valor do material não entregue, no caso de inexecução total ou parcial

do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contãdo da comunicação oficial, sem

embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do

objeto o qual foi registrado os prâzos.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05

(cincoJ anos, garantido o direito pré\,io da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes

da punição ou âté que seja promov::(ia a reabilitaçâo perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a

licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não fornecer ou prestar serviços, deixar de

' lsqics 4120 'püro que todos vejofi, e taibot 1,. o oldo do S.NHOR íez islo. .'
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entregar a documentação exigida pala o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da

execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se

de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - fu sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser

aplicadas juntamente com as dos ir.cisos "[I" e "lll", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo

processo, no prazo de 05 (cincol dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa firr de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,

responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela

Administração ou, quando for o caso, ,robrada iudicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da

entidade contratante, e no caso de s,uspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por iguai período,

sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULT OITAVA - DO REA'USTAMENTO DE PREçOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art.65, da Lei nq

8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no

mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágr:afo Segundo: Quando o pre')l inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao

preço praücado no mercado, o Contratante convocârá o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e

sua adequação ao praticado pelo meir:ado.

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negr:ciação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando

igual oportunidade de negociaçâo.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornâr-se superior aos preços registrados e o fornecedor,

mediante requerimento devidamentc comprovado, não pilder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos

motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento ou serviços;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de

Preços, adotando as medidas cabíveir; para obtenção da contratação mais vantájosa.

clÁusuur NoNA - DAs coNDrçÕEri DE RECEBTMENTo Do oBtETo DA ATA DE REGTSTR0 DE pREços

O recebimento do objeto constânte da presente ata está condicionado à observância de suas especificações

técnicas, amostms, e quando couber -.mbalagens e instruções, cabendo a veriÍicação ao representante designado

pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os serviços ou produtos deverão ser de ótima qualidade, e deverão ser executado ou

fornecidos no meio de comunicação constante na ordem de serviços, ordem de compras ou nota de empenho,
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acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entroga, para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços ou

produtos com as especificações consl.antes da proposta da empresa.

II - Definitivamente, após a verificaçâo da qualidade, da quantidade dos serviços ou produtos e sua consequente

âceitâção, mediante a emissão do Tr:rmo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cincoJ dias

úteis após o recebimento provisório.

CúUSULA DÉCIMA. Do CANCEUTMENTo DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo

específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

A pedido, quando:

I. ' comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Atâ, por ocorrência de casos fortuitos ou de força

maior;

II. , o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que conrpõem o custo do serviços.

lll. Por iniciaüva do Ministério da Justiça, quando:

IV. não aceitar reduzir o preç(, registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no

mercado;

V. perder qualquer condição de t,abilitação ou qualificação técnica exigida no processo Iicitatório;

Vl. . por razôes de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;

VIL não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

VIII. não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro

de Preços;

IX. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de

Registro de Preços ou nos perlidos dela decorrentes.

CLÁUSUUT DÉCIMA PRIMEIRA. DA AUToRIzAçÂo PARÁ AQUISIQ{o E EMIssÂo DAs oRDENs DE CoMPRA

ou sERvrços

As aquisições do objeto da presente.{ta de Registro de Preços serão âutorizadas, caso a caso, pela contrâtânte.

Parágrafo Único: A emissão das orCens de serviços ou ordem de compras, sua retificação ou cancelamento, total

ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA . DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÔES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos

superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 2570 (vinte e cinco por centoJ de acordo

com o § 1a do art. 65, da Lei na 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na

razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.
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Parágrafo Segundo: A supressão di:s serviços ou produtos registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a

critério da Administração, considerando-se o disposto no parágÍafo 4s do artigo 15 da Lei ne 8.666/93.

cLÁusuLA DÉcrMA TERCETRA - Dds pREÇos E L0TES Dos rTENs DE F0RNECTMENTo ou sERvtços

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses,

contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAs oBRIGAçoEs Do FoRNECED0R

A empresa fornecedora compromete-.;e a cumprir as obrigações constantes no edital, Termo de referência e ata de

registro de preços, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA . DAS {}BRIGAçÕES DA CoNTRATANTE

São obrigações do contratante, as corr:;tantes no edital, termo de Referência e âta de registro de preços:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(sJ pirgamento(s) da(s) Nota(sJ Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva

entrega dos produtos e emissão do T:rmo de Recebimento.

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto licitado por intermédio do fiscal especialmente

designado, de acordo com a Lei 8.6661193 e posteriores alterações.

CúUSULÁ DÉCIMA sExTÂ - DAs DISPoSIçÔES FINAIS

Integram estâ Ata o Editâl do Pregâc Eletrônico pârâ Registro de Preços e a proposta da empresa classificada em

le lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições

constantes dâs Leis nq 8.666/93 e 10.:;20 /2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição

indispensável para sua eÍicácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões ílecorrentes dâ utilização da presente Atâ, que não possam ser dirimidas

administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Eldorado dos Caraiás, com exclusão de

qualquer outro.

E, por estarem assim, justás e contratadâs, firmam o presente irlstrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma,

na presença das testemunhas que também o subscrevem' 
Eldorado dos carajás - pA, em 

- 
de 

- 

de 

-.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARA]ÁS

CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESÁ
CNPJN'_._.J_-_
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ANEXO X MINUTA DE CONTRATO

O Município de Eldorado dos Carajás, através do Fundo Municipal de Educação de Eldorado dos Carajás, neste ato

denominado contratante, com seguiote endereço Rua da Rodoviária na 30 - Centro - km 02, CEP: 68524-000,

representado pelo Sra SeverÍano Sampaio Nascimento Macedo Municipal, e de outro lado a empresa

inscrita no CNPI (MFl sob o n.q estabelecida doravante

denominada simplesmente contratarla, neste ato representada por portador da Cédula de

ldentidade n.e e CPF (MF) n.o celebram o presente contrato, do qual serão partes

integrantes o edital do Pregão Eletrr)nico Ít.e 

-/- 
e a proposta apresentada pela contratâda, sujeitando-se o

contratante e a contratâda às normas disciplinares das Leis na 8.666/7993 e 70.520 /2002, Decreto 10.024 de 20

de Setembro de 2019 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OB'ETO

1. O presente contrato tem com() ob.ieto: Sistema de Registro de preço para contrataÉo de 'empresa

especializada para funcionament(' de gêneros alimenticios perecíveis e não perecíveis, para execução do

programa nacional de alimentaçâ.o escolar - PNAE aos alunos matriculados na creche, pré-escola, AEE,

ensino fundamental, educação de iovens e adultos e os ensinos médio, conforme as especiÍicações

contidas no termo de referencia.

1. Os preços dos serviços são aqueles constantes da Planilha apresentada pela contratada, sendo que o valor total

do contrato é de R$ _
2. Os quantitativos indicados na Planilha constante Co Anexo I do edital do Pregão Eletrônico são meramente

estimativos, não acarretando à Adurinistração do contratante qualquer obrigação quanto a sua execução ou

pagamento.

3. As despesas oriunda do presente ccntrato correrão por conta da dotação orçamenúria: XX)Oü)üKüXX

CLÁUSULA TERCEIRA . Dos PRAzoTi

1. A CONTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela administração

para execução dos serviços, contado do recebimento da autorização de serviço expedida pela Prefeitura de

Eldorado dos Carajás.

2. Eventuais fornecÍmento deverão ser iniciados em de 72 horas para a entrega a contar da notificação da

fiscalização do CONTRATANTE, sem prejuízo de outros serviços autorizados para execução

CLÁUSUUT QUARTA - DO AMPAR0 I,EGAL

1. A lavrâtura do presente contrato decorre da realização do Pregão Eletr'ônico realizado com fundamento na Lei

ns 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nq 8.666/93 Decreto 10.014 de 20 de Setembro de 20L9.

CLÁUSULA QUINTA. DA EXECUçÂO Do C0NTRATo

1. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos

preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e âs

disposições de direito privado, na forrna do artigo 54 da Lei n.e 8.666/93 combinado com o inciso XI[, do artigo 55,

do mesmo diploma legal.
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crÁusura srxra - oa vtcÊucn E tra ErtcÁcn

1. A vigência deste contrato será 
- -/ 

-/ 
-à -/

_, ccntados da data da sua assinatura, tendo

início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SÉTIMA - DoS ENCARGOS Do C0NTRATANTE

1. Caberá ao contratante:

1.1 - permitir acesso dos técnico; da contratada às instalações do contratânte pâra execução dos serviços

constantes do obieto;

1.2 - prestar as informaçôes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da contratada;

1.3 - rejeitar qualquer serviço execrrtado equivocadamente ou em desacordo com as especificâções constantes do

Anexo I do edital do Pregão eletrônico n." 

-/-;* L.4 - impedir que terceiros executeln os serviços obieto deste contrato;

1.5 - solicitar que seia refeito o s(rrviço que não atenda às especificações constantes do anexo i do editâl do

pregão n." 

-/- 
e conforme cronograma da secretaria requisitante.

1.6 - atestâr as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da secretaria de serviços gerais

do contratante.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à contratada:

1..1 - responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tâis

como:

a) salários;

bl seguros de acidente;

cl taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

0 vales-transporte; e

gJ outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

L.Z - manter os seus técnicos suj,sitos às normas disciplinares do contratante quando em trabalho no órgão,

porénrsem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - manter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir

imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniênte à boa ordem e às normas disciplinares do

contratante;

1.4 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretâmente aos móveis, e outros bens de propriedade do

contratante, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços alvo deste

contrato;

1.5 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos no

recinto do contratante;
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1,.6 - reparar, corrigir, remover, rr.'construir ou subsütuir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços

efetuados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou

dos materiais usados;

1.7 - refazer os serviços que forenl rejeitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da

com unicação;

1.8 - usar a melhor técnica possível para a execução dos serviços objeto deste contrato;

1.9 - submeter à fiscalÍzação do contratante de todos os veículos a serem empregados nos serviços antes da sua

execução;

1.15 - comunicar à secretaria de infra estrutura e obras do contratãnte qualquer anormalidade de caráter

urgente e prestâr os esclarecimentos .julgados necessários;

1.16 - manter-se em compatibili{lade com as obrigaçôes a serem assumidas e com todas as condições de

habilitação e qualificâção exigidas neste contrâto durante toda a execução do contrato.

CúUSULA N0NA . DAS OBRIGAçÕES S0CIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À contratada caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na

legÍslação social e trabalhistá em vig<tr, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não

manterão nenhum vínculo empregatí(:io com o contratante;

'1..2 - assumir, tâmbém, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação

específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no

decorrer do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do

contratánte;

1.3 - assumir todos os encargos de- possível demanda trâbalhista, cível ou penal, relacionadas a este contrato,

originariamente ou vinculados por prr-'venção, conexão ou continência; e

7.4 - assumir, ainda, a responsaLilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste

contrato. '

2. A inadimplência da contratada, t:om referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a

responsabilidade por seu pagamento à administração do contratante, nem poderá onerar o objeto deste contrato,

razão pela qual a contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o

contratante.

cúusulÂ DÉclMA - DAs oBRIGAçÕES cERArs

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.7 - É expressamente proibida a.contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do contratante

durante a prestação dos serviços, objeto deste contrato;

L.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver

prévia autorização da Administração do contratante;

1.3 - é vedada a subcontratação de o.ltra empresâ para a prestação dos serviços objeto deste contrato.
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1.4- Arcar com todas as revisões durante a garantla.

crÁusum pÉcrue IRTMETRA - Do ACoMeANHAMENTo E DA FrscAlrzAçÃo

1. A execução dos serviços objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por do contratante, designado

para esse fim.

2. O servidor do contratante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos

serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

3. As decisões e providências qur, ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a

autoridade competente da Prefeitur:l Municipal de Eldorado dos Carajás, em tempo hábil, para a adoção das

medidas convenientes.

4. A êontratada deverá manter preúosto para represenú-la durante a execução deste contrato, desde que aceito

v pela administração do contratante.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA'ATESTAçÂ0

1. A âtestâção da execução dos se:viços caberá à servidor do contratante designado pâra fim representando o

contraLante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DESPESA

1. As despesas decorrentes do fornecimento do ob.íeto licitado correrão por conta da Dotação Orçamentária

Própria do(s) Órgãos que compõe a Administração Publica Municipal. )fi/üXIJfiXXXXX/üX

CúUSULA DÉCIMA QUÁRTA. DO I,-AGAMENTo

1. Executados e aceitos os serviços, a contratada apresentará a Nota Fiscâl/Fatura no Setor Financeiro da Fundo

Municipal de Saúde de Eldorado dos (:arajás, situado na Rua da Rio vermelho q 01 - Centro - km 1.00, CEP: 68524-

000, para fins de liquidação e pagarnento, mediante ordem bancária creditada em contâ corrente ou cheque

nominal ao íornecedor, até o 30e (trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos.

v 2. O contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os seryiços executados nâo

estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.

3. O contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações

devidas pela contratada, nos termos deste contrâto.

4. iilenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

Íinanceira e previdenciária, sem que jsso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação

de penalidade ao contratante.

5. O prazo de pagamento da e>lecução dos serviços será contado a partir da data final do período de

adimplemento de cada parcela.

5.1 - Nos casos de eventuais atra;os de pagamento, desde que a contratâda não tenha concorrido de alguma

forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo contratante, entre a dâta

acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da

seguinte fórmula:
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EM=l,xNxVP

onde:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcelâ pertinente a ser paga;

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

l=TX ==> I=[6/100) ==> l=0.00016438

365 365

TX - Percentual da taxa anual = 60lo

5.2 - A compensação financeira pre'/ista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da ocorrência.

5.3 - O pâgamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota fiscâl/fatura

atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei n.e 8.666/93, e veriíicação da regularidade da

licitante vencedora lunto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF.

CúUSULA DÉCIMA QUINTA. DA AI.,TERAÇÂ0 Do CoNTRATo

1. O presente contrato poderá ser alterado caso haja interesse da administração , nos casos previstos na Lei n.e

8.666/93, desde que haja interesse de Administração com a apresentação das devidas .justificativas.

CúUSULA DÉCIMA sExTA - Do AUMENTo oU sUPREssÃo

1. No interesse da Administração do contratante, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentâdo

ou suprimido ato o limite de 25% (vrnte e cinco por cento], coníorme disposto no artigo 65, parágrafos 1e e 2e, da

Leí n.a 8.666/93.

1.1 - A contratada fica obrigada a afi)itar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressôes que se

fizerem necessários; e

1.2 - nenhum acréscimo ou supressSo poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as supressões

resultantes de acordo entre as partes.

cLÁUsUtA DÉCIMA SÉTIMA - DAs I,ENALIDADES

1. O atraso injustificado na execuçã,1 dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato

sufeitará a contratada à multa de o,li% (zero vírgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de

1070 (dez por centoJ sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinzeJ dias corridos, uma

vez comunicada oficialmente. l

2. Pela inexecução totâl ou parcial rlo objeto deste contrato, a administração do contratante poderá, garantida a

prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:

2.1 - advertência;

2,.2 - multa de l0o/o (dez por cen;o) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto

contratádo, recolhida no prazo de 15 [quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

2.3 - suspensão temporária de participâr em licitação e impedimento de contratar com a Administrâção do

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 {dois) anos;
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2.4 - declaração de inidoneidade paira licitâr ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os

moüvos determinantes da punição ou até que seja promoüda a reabilitação perante a própria autoridade que

aplicou a penalidade, que será .on.uiid, sempre que a contratada ressarcir a administração do contratante pelos

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a contratada estará suieita às penalidades tratadas nos itens 1 e

2 desta cláusula:

3.1 - pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito;

3.2 - pelâ recusa em substituir quâlquer material defeituoso empregado na execução dos serviços, que vier a ser

reieitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da rejeição;

e

3.3 - por recusar refazer qualquer.l;erviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se efetivar no

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contadcs da data de rejeição.

4. Além das penalidades citadas, a contratada ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no cadastro

de fornecedores do contratante e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.q

8.666/e3.

5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela administração do

contratante, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta cláusula, a contratada ficará isenta das

penalidades mencionadas.

6. As sanções de advertência, susperisão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

Administração do contratante, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública

poderâo ser aplicadas à contratada ,untamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

CúUSULA DÉCIMA oITAvA . DA R ESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseia a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a B0 da Lei

n.P 8.666/93.

1.1 - Os casos de rescisão contratuirl deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o

contraditório e a ampla defesa.

2. A rescisão deste contrato poderá:ier:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da administração do contratante, nos casos enumerados nos incisos

I a XII e XVII do artigo 78 da lei n.p 8.666/93, notificando-se a contrâtada com a antecedência mÍnima de 30

(trinta) dias corridos;

2.2 - amigável, por âcordo entre âs partes, desde que haja conveniência para a administração do contratante; ou

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da

autoridade competente.

CIÁUSUIA DÉCIMA NONA . DA VINCULAçÃO Ao EDITAL E Á PRoPosTA DA CoNTRATADA
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Eldorado dos Carajás - PA, em _ de 2022

CoN'I'RATANTE CONTRATADA

TESTEMI-INHAS:

l 2
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1. Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico n.e 

-/- 
e aos termos das propostâs da

contratada.

CúUSULAVIGÉSTMA . Do F0RO

1. As questões decorrentes da execução deste lnstrumento, que não possam ser dirimidas admÍnistrativamente,

serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Eldorado dos Carajás, com exclusão de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

2. E, para firmeza e validade do que foÍ pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (trêsJ vias de igual teor e

forma, para que surtam um só efeitr), às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,

contratante e contratada, e pelas testemunhas abaixo.
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