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SICILOSO
ABERTO

1. DO OBlErO.

O obieto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Sistema de Registro de preço par;r

contretâção de empresa especializada pâra funcionamento de gêneros alimentícios pereciveis (' trào

perecíveis, para execução do proglama nacional de alimentaçãc escolar - PNAE aos alunos matriculâdos
na creche, pré-escola, AEE, ensino fundamental, educação de iGvens e adultos e os ensinos méíii:,
conforme as especificações contidas no termo de referencia.

1.1. A licitação será dividida em ITHNS, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultar,rlr, ... .r.,

licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

DÂTA E HORA DE INICIO DAS
PROPOSTAS:

DATA E HORÂ LIMITE PARA
IMPUGNÁçÂO:

DATA E HORÁ FINAL DAS PROPOSTAS:
DATA DE ÂBERTURA DAS PROPOSTAS -

SESSÂO PÚBLICA:

VALOR ORÇÂDO

MODO DE DISPUTA

iSOrlSa!2O,' A qÚe túOS Íqo,)l É,icll'Oni or)ir.:.t.rS:

Rla da Rio veÍmelho o 0l - Cenlro - km 100, CEP: 6E524-000 - l:ldorado do Caraj;ivl'A

LOCAL:



PREFEII'URA DE ETDORADO DO CARAIAS
DEPARTAMENTo DE LrcrrAÇÃo - cpr.

Etdõiâilo
do Carqjás

\

1.2. O critério de iulgamento adotado será o menor preço do ITEM, observadas as exigências contirl.ts n,.-rte

Edital e seus Anexos quanto às espec;ficações do objeto.

2, DO REGISTRO DE PR§çOS.

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem corno a eventuâis adesões são rs r:t

constam da minutâ de Ata de Registro de Preços.

3. DOCRS'Bf,CIÂMEHTO.

3.1, O Credenciamento é o nível básico do Regisro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS que peiiriiu :r

participação dos interessados na morlalidade LICITATÓRlA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNlCA.

3.2. O cadastro deverá ser feito no Po;'tal de Compras Públicas, no sÍtio wryw.portaldccoirrprrr rJrrrà/rr:r.t--..!:i 1, ,.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante oL (i. ri.!r

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transaçôes inerente; t:r.
Pregão.

3.4, O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas enl selr nonre, as\unl(. 1,,ir:Lr

firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados dit'etanlente ou p0t rerj

representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgâo ou enticlade prom()t,)r'.i (ii:

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda (lue por tercr.ir()s.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMPRAS

PUBLICAS e mantê-los atualizados iunto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo prrrgtttr.

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identiFique incorreção ou aqueles se t.)ir,r'.1

desatualizados.

3.5.1'A não observância do disposto no subitem anterior poderá enseiar desclassiíica ção no mcmei:io (la

habilitâção

{:" .!Âql,9rtcçe0.: , " r"'r : -' 'r:':'' :,'r'

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cuio ramo de atividade seja cornpatível com o oi)jeto (iejtr

licitação, e que este.iam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMpRAS pUBLICAS.

4,2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de perlueno porae, l).,.ir :i\
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei ne 11.488, de 2007, parâ o microentJ)rel.r)(1i,{iol

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nq 123, de 2006.

4.3. NÂo PoDERÃo PARTICIPAR DEs'TA LICITAÇÃo oS INTERESSADoS:

4.3.1. Proibidos de participar de licitâções e celebrar contratos administrativos, na forma da legislaç;io vigt,1r,.;

4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu[s) anexo(s);

4.3.3' Estrangeiros que não tenhatlr representação legal no Brasil com poderes expressos para recebcr cirrç.r, ,:

responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedaçôes previstas no artigo 9e da Lei nq 8.666, de 1993;

4.3.5. Que estelam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquicl;ç11;

4.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

lsaçS 41?O '?L1rO Cú? li)Cos yerd^. c.,c,]'r, j r:,,r -. - , ja ,it

Itua rla Rio vermelho o 01 - CenlÍo - km 100, CEP: 68524-000 - Illdorrdo do ( irraiás,1,,\



I

PREFEII'URA DE ELDORADO DO CARAIÁSEtdõiâito
do Garajás DEPARTAMENTO DE LICITA O. CPt

4,3,7,Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acór'dão 11,r

7 4 6 / 20 L4 -T CU -Plenârio).

4.4. COMO CONDIÇÂO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ "SIM" OU "NÃo" EM CAI',II,0

PRÓPRIo DO SISTEMA ELETRÔNICo, RELATIVo Às SEcUINTES DECLARAÇÔES:

4,4.1,Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3" da Lei Complementar ne 123, de 2006, estando aptrr l
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 porre, a

assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;

4.4.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de perlueno

porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento

favorecido preüsto na Lei Complementar nq 123, de 2006, nresmo que microempresa, empresâ de pequeno

porte.

4.4.2.Que está ciente e concorda com as condições contÍdas no Edital e seus anexos;

4,4.3,Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a propostâ apresentada está en't

conformidade com as exigências editalícias;

4.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitaÉo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar

ocorrências posteriores;

4.4,5.Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega tnenor.rle

16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7', XXXlii, tl;r

Constituição;

4'4.6,Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/lvlP n't 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 lll e IV do arL 1a e no inciso III do art.5q da Constituição Federal;

4.4.8. Apresentar o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores. SICAF. funto a documentaçâo de

habilitação deüdamente atualizado sem pendencias.

4,5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de4ualquer condição suieitârá o licitante às sançôes previstas en]

lei e neste Edital.

§
5.1' Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com {)!

documentos de habilitãção exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data r L,

horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a í'tapa (ie

envio dessa documentação.

5.2. O enüo da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por rneie tie

chave de acesso e senha.

lsaçS 4120 'DAfi qie LC<IOS tçi1r' | 1êr:rt'r,, rr-r'ri ,.-:-....).:,,. -!t
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5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentaçaro cle habilit.rçiio .ri1.r.

que haja alguma restrição de regularidade fiscale trabalhista, nos termos do art. 43, § 1q da LC ne 123, de 201:lê

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar âs operações no sistema eletrônico durante a sessào pública do l)r'elir,

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância tlc quaisqucr'rn!r .rii.,
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir â proposta e os docrrmentos (i,

habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostirs:lt)resenl.tcl' rrt,(

somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da pt.r.rlrostrr.

5.7.Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado sonrent(.:ir.J.,

disponibilizados para avaliação do(a) Pregoeiro(al e para acesso público após o encerramento (io envio de |,;rct.
ô ;.,, :*t9ffi çIuIrEüro DA PRoPÍErÀ

6.1. O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENT0, No SIS].I.:I\4A I":I I..T,i()\II ' I

DOS SEGUINTES CAMPOS;

6.1.1.Valor unitário e total para cada item ou lote d€ itens (conforme o caso), em moeda .orrente naeioniil;

6.1.2.Descrição detalhada do objeto, contendo as informaçôes similares à especificação do Ternro ri..

Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de gar2tntia, rúmero do r€gisiJ-, ,,,

inscrição do bem no órgâo competente, 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, traJrllri!i.rl

tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecintento dos i.r(,Is o r

serviços.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapâ de lances, serão de exclLr-siv:r lesponsab .r:,, ,

do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissào ()u (,u. iLi,.

outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (Noventa) DIAS, a contar da data de sua apresenr,iciio.

6.6. Os licitantes devem respeitar o:; preços máximos estabelecidos nas nor[las de regêncir de cont]irl.r.a, .,§

públicas, quando participarem de Iicitações públicas;

6.7. Será desclassiÍicada a empresa que apresentar identificação da empresa tais conto razilo social ou p(j1r-

fantasia que venha indicar a mesma.

7i@ DÀsipnq.tpseq§ §$oRMtItAÇÂo DE LA NCES.

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, h o, u 1 .r ,

local indicados neste Edial.

7.2, O(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde Iogo aquelas que nào esLel.

em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Editá1, contenham vÍcios insanáveis ou nâo apresenten]

especificações técnicâs exigidas no Termo de Referência.

lsoios42o 'p<ng qve todos v4d,|t e sgtL'<t.t o,))ilo rrl .,:;n(.)i? ,,e.,,j/(
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7.2,1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema. com acompanhamento eln tell-o
real por todos os participantes.

7,2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, le\,;trlLt

a efeito na fase de aceitâção.

7'3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas particip:trão rla trse

de lances.

7,4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistenr:

eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

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

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da ses5-ão r: as

regras estâbelecidas no Edital.

7,7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao úlrimo

por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7,8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relaçir.' uos

lances intermediários quanto em relação 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) segunckrs e o

intervâlo entre lances não poderá ser Ínferior a três (3) segundos, sob pena de serem automatica ni e 1te

descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.10. Será adotado para o envio de lances no oregão eletrônico o modo de disouta "ABERTO. em quc os

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.11. A etapa de lances da sessão pública tení duração de dez minutos e, após isso, será prorrogatla

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos úlümos dois minutos do período de dur.açâo rla

sessão pública.

7.12. A ptorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e oc()Tr erá

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse peíodo de prorrogação, inclusive no caso tle larrces

intermediários.

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

automaticamente.

7'14' Encerrada a fase competitÍva sem que haja a prorrogação automática pelo sistenra, poderá a pregoi:r1.;:,

assessorado pela equipe de apoio, jostificadamente, admiür o reinício da sessão pública de lances, em pnrl rla

consecução do melhor preço.

7'15. Em caso de falha no sisterna, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão s

desconsiderados pelo(a) Pregoeiro(a)

]T
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7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registradl

primeiro.

7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitântes serão informados, em tempo real, do valor do mcrror

lance registrado, vedada a identificação do licitante.

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

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.19. Quando a desconexão do sistenla eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos. .r

sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do(a) Pregoeirof.t1 lros

participantes do certame, publicada no Portal de Compras Pirhii,-:s

htF://www.portaldecomnraqrublicas.com.br. quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertrirâ. fi

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

participantes, no síüo eletrônico utilizado para divulgação.

7.20, Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua propostâ.

7,2L, Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, um.l

vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, iunto à Receita Federal, do porte de

entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno portL.

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

assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.44 e 45 da LC nq 123, de 2006,

regulamentâda pelo Decreto ns 8.538, de 2015.

7'22' Nessas condições, as propostás de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarer)r ni'l

faixa de até 5%o (cinco por centol acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com .r

primeira colocada.

7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar urna última ofertl ir.rrl
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 fcincoJ minutos

controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.24, Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no

prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte (lue se

encontrem naquele intervalo de 50/o (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo

direito, no prazo estâbelecido no subitem anterior.

7.25' No caso de equivalência dos valDres apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se

encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para rlue se

identifique aquela que primeiro poderá apresentár melhor oferta.

7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, ()

critério de desempate seÉ aplicado exclusivamente entre as propostas que Íizerem jus às margens de preferêncir

conforme regulamento.

ú
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7,27, A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classiíic.rção, de ntarrrir';r , t

só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances Íinais da fase .ei lr.rLl: t.,

modo de disputa aberto e fechado.

7.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no r\r't J '

§ 2q, da LEI Na 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serwiços;

7.28.1. Produzidos no país;

7.28.2. PÍoduzidos por empresas brasileiras;

7.28.3.Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnolrgia no País;

7.28.4, Prodvidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos [rrevista em lti i-.rr;:

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acess it: I I iii .r.1,.

previstas na legislação.

7'29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteadâ pelo sistemâ eletrônicrr (ientre ;rs [r]-()oo( i\

empatadas.

7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) pregoeiro(a) deverá encarninhar, pelo sisre:r r

eletrônico, contraproposta ao licitânte que tenha apresentâdo o melhor preço, para que seja obtida ntt,lltrr'

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

7.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada peios denlais licitelt!.s.

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

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acontpanhacla, se íoi- o crso, ri,r.

documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Erl:t:rl e á

apresentados.

7.31, Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro[a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposia.

& I'A-ACEE*ÚI'DÁDE I'À PROFOSTA YENCEIXNÀ

8.1' Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada eln primeiro |ugar (lLraot.) i
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado parâ contratação nesle E(lirrl

e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7e e no § 9e do art. 26 do Detr-r.i() ir

10.024/2019.

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preco ur r.\ .r .r

fixado (Acórdão np 1455/2018 -TCU - PlenárioJ, ou que apresentar preço manifestamente inexequível dtr pr r,1l ,,
(cinquentâ por cento )art.48, inciso II, 1" a lei: 8666.

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que âpresente preços global ou rrnitários sintbrllicos, irrisrir ios rrr; rlr,

valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos resptetirr,:r

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mÍnimos, exceto qur:tri,r .r.

referirem a materiais e instalaçôes de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a par.cela r,i

totalidade da remuneração.

lsoios ar20:'Wg que todos yAOrt e so,l'or) . ,l ,üar i)ír SÉ rri,cÉ /p.a /;i(
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8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legli!d:tlt,

dâs propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, coln vr\tils.r,)

saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciãda mediante aviso 1,lrér,io no sistenri' r l,
no mínimo, VII{TE E QUATRO HORAS DE ANTECEDÊNCIA, e a ocorrência será registrada enr ata;

8.5. O(a) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitânte para enviâr documento digital complementar, por mrio (Je

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (DUAS) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.S.1, O prazo estabelecido podelá ser prorrogado pelo(a) Pregoeiro(a) por solicitação escrita e justificxd. (i(l

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

8.S.2, Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que contenhrnr rs

caracterísücas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, alént de ouiias

informações pertinentes, a exemplc de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, 0rr,

se for o caso, por outro meio e prazc indicados pelo(a) Pregoeiro(a), sem prejuízo do seu ulterior envio pelo

sistema eletrônico, sob pena de não aceitáção da proposta"

8,5,2.1. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispe;rsaveis .,

realização de testes e fornecer, sem ônus, os mânuais impressos em língua portuguesa, necessários ao serr

perfeito manuseio, quando for o caso.

8.6. Se a proposta ou lance venceCor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou i:rrrrl

subsequente, e, assim sucessivamenta, na ordem de classificação.

8.7. Havendo necessidade, o(al Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horíiri() j-. r i -.

a sua continuidade.

8.8. O[a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitantc, qu.-

apresentou o lance mais vantaioso, çom o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociJ(.'t(, Ênr

condições diversas das previstas neste Edital.

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

negociar com o Iicitante para que seia 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 participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a

propostâ não for aceitâ, e antes de a Pregoeira passar à subsequente, haverá nova veriíicaçâo, pelo sisternâ, ila

eventual ocorrência do empate Íicto, orevisto nos artigos 44 e 45 da LC nq 123, de 2006, seguindo-se a discipllna

antes estabelecida, se for o caso.

8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) pregoeiro(a) verificará a habilitação do li( r13rrrr'.

observado o disposto neste Edital.

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

em primeiro lugar, a pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de pârticrp-rr-.1

lsops 4120.'frgo que túos !'Qorr esc,l'o,l: o r)ira ir, '
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especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura coDtratrção,

mediante a consulta aos documentos inseridos no portal de compras publicas, e ainda nos seguintes cadastros:

9.1.1, Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas;

9.1.2'Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e o e o Cadastro Nacional de Emllresas

Punidas - CNEP (www.uortaldatransparencia.gov.br/ J;

9.1,3.Cadastro Nacional de Condenaçôes Cíveis por Atos de lmprobidade Administrativa, mantido pelo

Conselho Nacional de lustiça (www.cn j.jus.br/improbidade_adm/consultar_req uerid o.ph rr .).

9.1.4. Lista de lnidôneos, ' manüda pelo Tribunal de Contas da União - Ii ri

r

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

por força do artigo 12 da Lei n" 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsávt.l pt lr
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por'

intermédio de pessoa iurídica da qual seia sócio majoritário.

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

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontâdas no

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.5,2, A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimerr,.r

similares, dentre outros.

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

9.1,6. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condiçâo de

participação.

9.1.7, No caso de inabilitação, haverâ nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empete ficto,

previsto nos arts.44 e 45 da Lei Complementar ns 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabeleci(la

para aceitação da proposta subseqtrente.

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 qualilicacã,r

econômica financeira e habilitação técnica.

9,2,1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMPRAS

PUBLICAS, para que esteiam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em coniunto cont ,.1

apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9,2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sÍtio§

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

válida(s), conforme ârt. 43, §3q, do Decreto LO.O24, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitáção complementares, necessários à confirnração

daqueles exigidos neste Editál e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-lo"^, em formato dr4rral,4

,,, ,,.,".1lg!Iajg!?jpgl!lfrgm,,ob p"n, d" ,, ll
isalos 41.20 't\to que loclos veút» í: rorarr. 1r')riri,\r:, ,...',..,., / ll
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9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante âpresentaçii(; (1o:.

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 CNPf/CPF diferentes, salvo aqueles legaln:enLe

permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for I f;iirri.

todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pelâ própria natLrr-zii,

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPI de licitânte matriz e filial com diferenças de números de docunrentos

pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento ilessrs

contribuições.

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

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.8. HABILITAçÁO JURiDICÁ:

9,8.1. No caso de empresário indivÍdual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo ciu liriua

Comercial da respectiva sede;

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certi6cado da Condição de M icroempreerrricrior

Individual - CCMEI, cuja aceitáção ficará condicionada à verificação da autenticidade no sitrr,

www.oortaldoempreerrdedor.gov.hr:

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRE[-l: .rr,r

consütutivo, estâtuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta (lon)ercial da reslectii'.r

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 tiirtir- ter.r

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

9.8:5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juríditas rio

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

9.8.6.No caso de cooperativa: ata de fundação e estâtuto social em vigor, com a atâ da assembleia que rr

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

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Leí ne 5.764,de 1971;

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

9,8.8. Os documentos acima deverão estâr acompanhados de todas as alterações ou da consolidaçâo resl)(.(rLi\'.i:

9.8.9.Certidão de enquadramentD de micro empresa ou empresa de pequeno porte emitida pela jrr,rr;,

comercial do estado da empresa;

9.9. REGUIITRIDADE FISCAL E TRABÂLHISTA:

9.9.1.CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas lurídicas ou no Cadastro de Pessoas ['Ísi, r-.

iuntamente com o QSA, conforme o caso;

lsatos 4120.'Porc qLE tcdos |/ejont e satbor 1ox1..t:t'.
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9.9.2,Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazelttla

Nacional (PGFNJ, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAtl) por clas

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Coniunta nq 1.75 l. (rr

02/10 /2074, do Secrelário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Ceral 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 débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apreserlraçrií) d,.

certidão negativa ou positiva conr efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Cons()lidação das Leis iií)

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n0 5.452, de 1a de maio de 1943;

9.9,5. Prova de regularidade iunto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conju nta junto aos Trib rit(is

Estaduais e Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pela Secretária da Fazenda Estadual onde a empresa ior

sediada;

9.9,6.Prova de regularidade iunto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tr-ibLrtos

Municipais e Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pela Secretâria da Fazenda Municipal onde a empr-.'s;r

for sediada;

9,9.7. Certidão negativa iunto ao nrunicípio de Eldorado do Carajás, emitida pelo departamento de trillutos^ do

município ou pelo site. httns://eldoradodoc:r'.r14;.

pê.nOhesjsternêS,§gmj@tos/document vâlidator/new#. a mesma também poderá ser solirjtarie

através do E-mail: tributos(ôeldoradodocarajas.pa.gov.br.

9.9.8. Alvará de funcionamento <la sede da empresa.

9.9.9. Alvará de vigilância sanitiária sede da empresa.

9.9,10. Caso o licitante detentor do menor preço seia qualificado como microempresa ou empres;r rtc

pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regrrlari.irrtlr

fiscal, mesmo que estâ apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10. QUALTFTCÂç{O ECOXÔUrCO-FTNANCETRA.

9.10.1. Certidão Negativa de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei ne 11.101, de 9.2.2U051.

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

esteia dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

9.10,2, Certidão Simplificada da lunta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante erÍitidâ nos

últimos 60 dias;

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

60 dias;

9.10.4. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigÍveis e âpresente(ios

na forma da lei, que comprovem a boa sÍtuação Íinanceira da empresa, vedada a sua substituição por balanct,res

ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais rle

(três) meses da data de apresentação da proposta;

. lsotos 412o:'Púo qE lodosvejon' e 5crl{r.: or)ír(irro'
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9,10.4.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentâÇà(J de

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

9.10.4.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto sociirl.

9,10.4.3. Caso o licitante seia cooperativâ, tais documentos deverão ser acompanhados rla últinra

auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei na 5-764, de 1971, ou de uma declafitçio

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

9,10,4.4, Devera apresentar iunto ao balanço o termo de abertura e encerramento do mesmo.

9.10.4.5. Certidão de regularidade do profissional (Contador) que atesta o balanço patrimol'lial

dentro do prazo de validade;

9.10.5.4 comprovação da situaçá: financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de

Liquidez Geral (LGl, Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( um) resultantes da a plJcai ào

das fórmulas:

Ativo Circulânte + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante

9.10.6. As empresas que apresentarem resultâdo inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de LiqLritlez

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscoj par..i â

Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínim0 de

109o (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

9.11. QUALIFICAçÃO TÉCNICA,

9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividâde pertinente e compatível em caracterísrices,

quantidades e prazos com o obieto da licitação - Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(sJ po. pessor:

lurídica de direito público ou privado, comprovando o fornecimento no mínimo de 30% (trintal parr crrrla

quantitativo cotado, quando for ernitido por ente privado deverá este ser com firma reconhecida de que.nr rr

subscreveu, os atestados devera ser apresentâdo com quantitativos igual o similar, devera coustat (liil,r (li,

inicio de fornecimento podendo a administração solicitar diligencia no mesmo.

DEUÂIS DOCUMENTO OBRIGATÔRIO IUNTO A HABITITAÇÃO JURÍDICA.

a) Proposta de preços; (apresentirr em papel timbrado da empresa].

b) Declaração de suieição às cr-rndições estabelecidas no edital e de inexistência de fatos supervenienres

impeditivos da habilitação; (apresentar em papel timbrado da empresa).

lsa(]' A2O. 'Púo que túosv4ofi e frlrott: o nrtl.itr Si:|.:ria);? lc,,t;ít
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c) Declaração nos termos do incjso XXXIII, art.7a da constituição federal; (apresentar em papel timbrado tl;r

empresaJ.

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

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

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

g) Declaraçâo de cumprimento dos requisitos de habilitação; (apresentar em papel timbratio da empresu).

hl Declaração que se compromete com a entrega dos produtos na sede deste município durante evcnttr;ti

contratação; (Apresentar em papel ümbrado da empresa).

i) Declaração que não possui vinculo empregatício em ate 30 grau junto a administrâçào publica de Eltiorari<r

do Caraiás. (Apresentar em papel timbrado da empresa).

9.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitinre

qualificada como microempresa ou êmpresa de pequeno pórte 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 vantaiosa seia ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de

pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscat e

trâbalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cincoJ dias úteis, após a declaração do vence,ri,)r',

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pri biira.

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justiÍicativa.

9.14. A não-regulaÁzação fiscal e trabalhistâ no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitaçio (io

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste EditâI, sendo facultada a convocação dos licirântcs

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, ênrprcsa

de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação íiscal e trabalhista, stl.ii

concedido o mesmo prazo para regularização.

9.15. Havendo necessidade de anali:;ar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a

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

9.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos

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

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

nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n, 12i..i,

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

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

10,1. As licitantes declaradas habilitadas deverão apresentâr suas amostras depois de declaradas habilitarl.:s r

prazo de 02 (dois) dias após habilitação, as amostras deveram se apresentada no formato KG, ou em I\,1l. jr,:

l'úBs 4!2o 'Poú que túos vqon' e sc,Lror, '. .r ,)rrí, ,--r
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Departamento de Merenda Escolar no seguinte endereço, Rua da rodoviária km 02 n! i30 (antigo pr'é.ii.r 1,.,

prefeitura), no ato da entrega o representante devera se identificar munitlo d<l contrato sociâI, rlo(urrrr.:,' ,.

pessoais ou com procuração. A entrega acontecera em apenas em um único dia no horário das 0B:00 as l2 r)ii

horas. O dia da entrega será iníormado pelo pregoeiro no chat.

10.2. Após a aprovação das amostrê, o pregoeiro comunicara aos licitantes quais amostrâs foram :rceil.,; , ,,

vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (DUAS) HORÂS a contar da solicitação da Pregoeira ni) \ \'. ,,.,

eletrônico e deverá:

10.2.1.Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelíiltr.r.r i,.,

ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representiiÍltcr i r. l

10.2.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pa g;r r n l rr ,

10.3. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideraçâo no tler:orrer (lir eli,,L ir' t ,

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

10.3.1.Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, morlelo, tipo, fa[.]ricirrrtr :'

procedência, vinculam a Contratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário enr algarismo.. e,. ,'.i Lr'

global em algarismos e por extenso (art. 5e da Lei ne 8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergênciâ entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os priu'reiros: no rrs: 1,.

divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser Íirme e pre,:isa, Iimitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sern conter âlternlar\, i,
de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob peir: r''
desclassificação.

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo consitlerada aquela r:r rr., , :,.)

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

10.7, As propostâs que contenham â descrição do ob.jeto, o valor e os documentos conlplementâr'es rsl.l|.r.,

disponíveis na internet, após a homologação.

10.8. A administração quando entender que os valores estão inexequível poderá solicitar eventuais (,lll,lr-r\r:- .:

planilha de composição juntamente com notas nscais de entrada de acordo o itens vencido.

10.9. A empresa que eventualmente for detentor do menor valor do ultimo lance fica in:pedida (le tr,.,rrii .l

desistência do mesmo podendo ser penalizada na forma da lei.

1,+gW
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitrntc qualificatlu , r r,,r

microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no nrÍnirno lrinta rn Liir,',, i

para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qLrili(rsJ

decisão(õesJ pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sisterna.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá o(a) Pregoeiro(al verificar a tempestividade e a existência de nroti,,':t.,i,

da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente

hoios 1t2o:'Í\,rd aue lodos vciorr e 5aróo4) ú ,)oo .;. r
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11.2.1. Nesse momento o(a) Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas veriíicar'á as c()n(ii(ar,.!

de admissibilidade do recurso.

1l.Z.Z, A falta de manifestação mütivada do licitante quanto à intenção de recoffer inlportará a dtr.t.,.,

desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para .ll).'e,:., rt:r:'

as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intinrados para, qrrelen,i,r

apresentarem contrarrazões tambóm pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a ( r)lrir r ii,,

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à .i{ t- !:l

de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamen[o.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante n(,sf:

Editâ1.

g1f,{§ry§. wgf,Íry9+.-,,,,,, :;..:,,:,,, :'
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimerrto de recurso que leve à anulação de âtos anteriores à realização rl.r sr'..,-,rr

pública precedente ou em que sela anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetid():i o\ irio.:

anulados e os que dele dependam.

12,1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classiÍicado ou quando o licitante declararlo vc:r(,.. r)r.

não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a reguiariz:i.i{) t.r.

trabalhista, nos termos do art. 43, §1q da LC ne 123/2006. Nessas hipóteses, serão ado[.](los os procetlrnrr.rrr,s

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão real)ertâ.

12.2.1.A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ["chat"), ou e-mail, ou de acordo conr a tist lo
procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAI. DE

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

13. DA A-DIUDTCAÇÃO E HOMOLOG.qçÃO.

13,1. O obieto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do(a) Pregoeiro(a), câso não

haia 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 homologa r á o

procedimento licitatório.

14. DA GARANTIA D[ EXECUÇÃO.

14.1. Não haverá exigência de garanha de execução para a presente contratação

l,oio,1120:'fuo qE ldosvqafi e 5çtí,,n1. ar rloo dc 5É^ /ri.lÍ? /{,, /r'(
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1á:Dê$I*B@§!!q Dtt Os.:: .: '., r,:

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 05 (CINCO) dias uteis, cortr',diis::

partirda data desua convocação, para assinara Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encortla se r]i-i

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

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para â âssinatur.r drr r\t:, rl:

Registro de Preços, a Administraçâo poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspoldência |os:,:.

aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no plazo de até2{ lttiias ,

contar da data de seu recebimento.

15.3. A empresa vencedora deverá assinar a ata de registro de preço no prazo máximo de 24 horas a l)arrr ri, ,

envio podendo a mesma ser assinada digitalmente, o não cumprimento desta clausula a empesa s{)ír'r'ril

sançôes administrativas confonne a lei.

16. gBrSn!(}mGOmX^tTO OU INSTRUIIBIITO BQt MLEIITE-"_ .:á ,_ .'. ..

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Coirtrirti, rji:

emitido instrumento equivalente.

16.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir da data de sua convotar 1,, r. 'r.

assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (NoL.t de Empenho/Crr'i:r

Contrâto/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sançóes pre\,str- Íi r:

Editâ1.

16.2.1. Alternativamente à convt-rcação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assin turi' .1 1

Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração podt'rá encarl itilt;i'lo r.:::

assinatura ou aceite da Adjudicatár'ia, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (ÂR) oLr rr;r' ,

eletrônico, para que sejâ assinado ou aceito no prazo de 05 (CINCO) dias, a corttar da dete d(' seu reí ebrrrrr'r l

16.2,2,O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igLral pt'rÍodo, por s,rL,t

justificada do adjudicatário e aceiÍ:r pela Administração.

16.3, O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, inpiie.i r,,

reconhecimento de que:

16.3.1. Referida Nota esú substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negr'rcios ali estaireler:icia as

disposições da Lei nq 8.666, de 1993;

16.3,2. A contratada se vincula à srra 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 ','8 tl;i Lci ri
8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e B0 da mesma Lei.

' ISotos 412o.'Parç que ÍodosvqaÍâr n'o,l.?" /. ')1,i1',ri''
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16.4. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da assinatura do nresrr,r e

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

16.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identi[icâr possível susper,sirl

temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Porl(,r

Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da lnstrução Norn]ariya n'
3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6e, lll, da Lei ne 10.5?2, de 19 de julho de 2002, consulra prér,ia ao

CADIN.

16.6. Por ocasião da assinatura (lo contrâto, será exigida a comprovação das condições de habilitrcão

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

16.6.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro nc

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

16,7. Na assinatura do contrato ou tla ata de registro de preços, será exigida a comprovação das cr:ndrções Lie

habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da .r t:,1

de registro de preços.

16.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no !(liral ou

se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicaçào tlas

sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a orrle;it

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

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

17. DO NEAJUSTÁMENTO EM SENTIDO GERAL.

17,1. As regras acerca do reaiustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo cle

Referência, anexo a este Edital.

18. DO RECEBTMENTO DO OBTETO E DA FISCÂLrZAçÂO.

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referêncir

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRÁ1'ANTE E DA CONTRATADA,

19.1, As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência

20. DOPAGÂMENTO.

20.1. As regras acerca do pagamentc são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital

-

21.1. Comete infração administrâtiva, nos termos da Lei ns 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que

21,1.1.Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quandu conv,,r.,rii

dentro do prazo de validade da proposta;

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

21.1.3, Apresentar documentâção fâlsa;

21.1.4. Deixar de entregar os docurnentos exigidos no certame;

21.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

1 bak s 112o.'Íúo q& t&os veioí| e so,L'arrlr ar r)lso dí' <rl.i.tL'tjl [pr ttk
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21.1.6, Não mantiver a proposta;

21.1.7. Cometer fraude fiscal;

21.1.8, Comportar-se de modo inidôneo;

21.2.0 atraso injustificâdo ou retardamento na prestaÉo de serviços objeto deste certâme su,eitará â eml)res],:l

iuízo da Administração, à multâ moratória de 0,50/o (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de i 0!(r (rlez

por centoJ, conforme determina o art. Na 86, da Lei Ne 8666/93.

21.2.1. A multa preüstâ neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prcfeitrlrâ

Municipal de Eldorado dos Caraiás, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive t,,i;:

as multas previstas.

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

sanções administrativas, nos termos do artigo Ne 87, da Lei Ns 8.666/93:

a) Advertência por escrito;

b) Multa administrativâ com natureza de perdas e danos da ordem de até 200lo (vinte por cento) sobre o valor toral

do contrato;

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

Eldorado dos Câraiát por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução totâ1, sem

iustificativa âceita pela Administração da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Caraiás, será aplicado o lirrire

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

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os rnorrvu5

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

penalidade, de acordo com o inciso Mo art. Ne 87 da Lei Ne 8.666/93, c/c art Nq 7s da Lei Ne 10.520/02 e art N!

14 do Decreto Na 3.555/00.

21,4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciôncia da

intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidanrente

Ínformado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

21,5. Serão publicadas na lmprensa Oficial, as sanções administrativas previstas neste edital, inclusive a

reabilitâção perante a Administração Pública.

2L.6. DA FRAUDE E DA CORRUPçÂO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus

fornecedores e subcontratados, se adrnitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo

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

21.6.1. PARÂ OS PROPÓSITOS DESTÂ CúUSUUT, DEFINEM-SE AS SEGUII{TES PR,i{TICAS:

a) PR(TICÂ CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantager» rorn ,r

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

b) PRíTICA FRÂUDULENTÂ: A falsificação ou omÍssão dos fatos, com o objetivo de influenciar o pro.es5-o de

licitação ou de execução do contrato;

lsotos 1L2o. 'Potu qüe loctcs r.joi, pscl1),:rrr ,J or(-'ri.:il
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c) PRJíTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, con) ou se:ir ()

conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços ert 3!.,r:
artifi ciais e nào-competitivos;

d) PRíTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às ltcsso.rs L,r, . ,..

propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução rir c,rrr:-.:

e) PRT|TICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeçôes ou fazer.lecl;r1i].,-:rl

falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir mater-ialllrr.r.i,,-.:

apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuia intenção seja impedir materialnlente o (,\r,r'. íi'ií) ii,)

direito de o organismo financeiro roultilateral promover inspeção.

24,'S*4!âÇIo Do caDÂstRo DE RESGRvÀ

22.t, Ap6s o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor tla f)roi)r'\::r

do licitante mais bem classificado.

22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certamc, trnr 1.1:r : ,

ao licitânte melhor classificado.

22.3. Havendo um ou mais licitântes que aceitem cotar suas propostas em valor igLral ao do licitantt, venceill'

estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase conlpeIiti!i

22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e so!rentr. scr..l

utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado rlJ\ llpctercs
previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n" 7.892/2013.

23. DA II{PUGNÂçÂO AO EDTTAL Ii DO PEDIDO DE ESCIJIRECIMENTO.

23.1. Âté 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessâo pública, qualquer pessoa poder:i

impugnar este Edital.

23.2. A IMPUGNAçÃO DEVERÁ ser realizada EXCLUSMMEME por FORMA ELETRÔNICA no sistemâ

www.portaldecomprasoubl icas.cornbr.

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

sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnaçào,

23.4. Acolhida a impugnâção, será deÍinida 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 anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivameitte

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

www.portaldecompraspubllcas.coln.br.

23.6' O(aJ pregoeiro(al responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, conraCo cl:

data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edit3l r
dos anexos.

23.7. As impugnações e pedidos de ejclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quancl;

(N

se amoldarem ao art.2L parágrafo 4tt, daLei8.666/93-

lsop, 4L2O:'p$g qw lodos veionr e golborr o,rroír 1:r) iÍtjfa)i?Íe-,/.x

Rua da Rio vennelho"0l -CcnlÍo-km 100, CEP:68524{00 Eldorado do (nrajás/l,A
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seja possível o aproveitamento do atl, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

l'acs 4!2o 'Pao que todos vqor-'l e lorl"onl o 4,'ilc 'ri' :

Rua da Rio vermelho o 0l - Cenlro -km 100, CEP: óE524400 - trldorâdo do Csrâiás/l'A

23.7.1.A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e dever;i ser motivlde 1r,.rLrq.r.

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

23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vinculârào os partifil-\iiri, .

administração.

23.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de 0r'dellr 1t,.,

serãocadastradasnosÍtio@sendoderesponsabiIitlldedoslititant..s.:i,i:
acompanhamento.

23.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso tlc en]p,i,..r:

que estejam subscritas por represer)tante não habilitado legalmente ou não identificado no prírc€-sso DI:
responder pela proponente.

23.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firnrada por sócio, pessoa designa,l: !i:r.,r :,

administração da sociedade empreSária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de Jsi;rtrito .Jr:

contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador', ou de pri,crrir ::r,r

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

?,. DT§HWOESGETÂIS
24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

24,2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeçâ a realiz:rçáo dr, ier ir'r,t ' .

data rr,arcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequeri.e, no rne::rlrr lr,rr.,r,i,

anterk)rmente estabelecido, desde que nâo haja comunicação em contrário, pelo(a) Pregociro(a).

24.3. Todas as referências de tempo rro Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Br':rriir::

- DF.

24.4. No iulgamento das propostas e da habilitação, o(a) Pregoeiro(al poderá sanar enos ou talhns.:r. :r.:,,

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade .iurídica, mediante despacho funilar,']enl:r,,1,r,

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitaçào e clâssilitrçarr).

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

24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliaçâo dâ di-.pr,tir r,rrLr--

os interessados, desde que não compt'ometam o interesse da Administração, o princípio da isonomi:t, ii linalirlliir -.,

a segurança da contratação.

24.7. Os licitantes assumem todos oÍi custos de preparação e apresentaçâo de suas propostas e a Adnrinjstr':r,rr,-,

não será, em nenhum caso, responsiivel por esses custos, independentemente da conduçiio ou do resultirLir',1,-r

processo Iicitatório.

24.8. Na contagem dos prazos estab€lecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia cio ittÍcio e in.lu ri ' ' . r,

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 afastamento do licitante, clestlt'Lr,:.
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24,10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das intbrmações prestadas e dos docun'tentos

apresentados em qualquer fase da licitação.

24,10,1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contiilas

implicârá a imediata desclassificação do proponente que o tiver âpresentado, ou, caso tenha sido o venct,tior,

a rescisão do contrato ou do dc,cumento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

24,11, Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que (()rnfor,,.r r

processo, prevalecerá as deste Edital.

24,12. A Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, poderá revogar este Pregão por râzÕes dc intcrrsse

público decorrente de fato superveniente que constituâ óbice manifesto e incontornável, ou anula-io pirr

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato orr .li-,

procedimento viciado, desde que obstrvados os princípios da ampla defesa e contraditório.

24,12.1. A anulação do pregão induz à do contrato.

24,12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

24,13. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada .r

esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de in[ormação ou de docunrentos tqLrs

deveriam ter sido apresentados parâ.lins de classificação e habilitação.

oEditalesuídisponibilizado,naíntegra,noendereçoeletrônico:@e
também poderão ser lidos e/ou obüdos na Sala de Reuniôes com a Equipe de Pregão, no Endereço Rua da Rio

vermelho e 01 - Centro - km 100, CEP: 68524-000. nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12;00, ntesmo ender r'ço

e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessa(los.

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

TERMO DE REFERENCIA

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PT(EÇOS;

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÂO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÔES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DI.] INEXIST[]N{ Ii, ,IJ

FATOS SUPERVEN IENTES I MPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO;

ANEXO nt - MODELO DE DECLARAçÃO llOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7a DA CONSTITUIÇÀO rsUl:ReL;

ANEXO ÍV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;

ANEXO V - MODELO DE DECLARÁÇÂO DC PORTE DA EMPRESA;

ANEXO Vt - MODELO DE DECTÂRAÇÃO TIE IDONEIDADE;

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE CUMPRII,{ENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÂO;

ÂNEXO UTt - DECLARAÇÃO DE NÂO VÍNCULO COM ÓRGÃO PÚBLICO

ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGIS-1'IO DE PREÇOS;

ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO;
TIAGO PEREIRA Àyt'adô dÊerÍom. ôeí,r por

CO5TA:0091942624 cosr soere42ót47

, ]ffiT;àfr,<obórR.ô<,ê.

Eld or do Carajás - PA 20 de Maio de 2022

Tiago Pereira Costa
Pregoeiro Municipal

lsaias a.za'Pqo que to<tos veioal e sc/bo'," , âroa irr :

Rua dâ tuo vermelho o 0l - Centro - km l0O, CtsP: 6E524400 - Eldorado do CaÍajáVl'A
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1.1 Sistema de Registro de preço para contratâção de empresa especializada para funcionamenro tle

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

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

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

1.2 Os itens a serem adquiridos têm suas especificações, unidades, quantidades e valores de mercado estirnarlos r,r

escopo do termo de referência e das pesquisas de preços a serem realizadas pelo setor competente. Vale rcss2lrnr

que as especificações técnicas dos produtos e quantidades foram elaboradas levando em consideraçãr, rr

quantidades de alunos atendidos pelo PNAE no Município de Eldorado do Carajás pelo DepâfiirnrerÍ) d(

Alimentâção Escolar - DAE e pelas nutricionistâs da Secretaria Municipal de Educação, responsáveis'fecnir,i\

junto do Fundo Nacional de Desenvol,rimento de Educação -FNDE.

2.1 - A presente aquisição dos gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para execução do l)rosranr:r

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

Educação de fovens e Adultos e os Ensino Médio, voltados exclusivamente ao PNAE, para a alimentação escol.rr

visa dar garanüa de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvirrento

saudável, efetivando as políticas públ:cas educacionais na melhoria do rendimento escolar e segurança alimentlr e

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

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

2.1 - A presente aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para a âlimentação escolar vis,r

dar garantia de alimentos variados r, seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudár,cl,

efetivando as políticas públicas edr.rcacionais na melhoria do rendimento escolar e segurança alimentr c

nutricional, bem como, condiçóes de saúde àqueles que necessitem de atenção especiÍica e em vuinerabilidacle

social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. A Resoluçêio ii"

026/2013-FNDE/ PNAE que dispõe sobre o atendimento da alimentaçâo escolar aos alunos da educação liásica no

âmbito do Programa Nacional de Aimentação Escolar-PNAE, estabelece:

"ArL 20 A aquisição de gêneros alimentícios poro o PNAE deverd ser reolízod,.,

.por meio de licitaçõo pública, nos termos dq Lei ne 8.666/1993 ou do Lei n"

10.520, de 17 de julho de 2002, ou, ainda, por dispensa do proculit:t ttt,

. licitatóio, nos termos do art. 14 da Leí ne 11.947/2009.

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

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

ISO\CS 4J2O:'PúA qLte t1dos u4orl ('-)cra,.vj] , J'rliro.;,,

Rua da Rio vermelho o 0l - CenlÍo - km 100. CIIP: 68524{00 - Eldorado do Carajás/l'^
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outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeiten a

diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis" (BRASIL, 2 006; MALUF, 2 tl0 7l.

2.3 - Açôes de Segurança Alimentar e Nutricional podem ser implementadas a partir da agricuitura familiar, vislo

que essa aumenta a disponibilidade de alimentos e a variabilidade de nutrientes à população, favor.ce'xl{, ,l

comercialização dos mesmos em trível regional, além de contribuir para hábitos alimentares saucláveis r.',

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

2.3- Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Eldorado do Carajá/PA, observandc.: rtos

preceitos de Direito Público e, em cuÍnprimento ao estabelecido pelo Programa Nacional de Alimentaçào Escolar--

PNAE, em atendimento a Lei ne ll:)4712009 de 16/07 /2009 e Resolução FNDE/CD ne 26 de 17 /06/201t e

Resoluçâo FNDE/CD Ns 04/2015 e as alterações da Resolução CD/FNDENe 21. /2027, Lei Federal na 8.666/9'3, i,et

Federal ns 10.520 /2002 e o Decreto Federal ne 10.024 /ZOt9, fundamenta-se os procedimentos a serem utilizados

a ünculação da contratação e execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar, tende a necessidade cle

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

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

Segundo a Resolução N'026/2013-FNDE/PNAE que dispõe sobre o atendimento da alimentação escoier

aos alunos da educação básica no âmhito do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, estabelece:

"Art. 20 A aquisição de gêneros alimentícios para o PNAE deverá strr'

realizada por meio de licitação pública, nos termos da Lei ne 8.666/ 1993 otr

da Lei nq 10.520, de 17 de julho de 2002, ou, ainda, por dispensr irr

procedimento licitatório, nos termos do art. 14 da Lei ne 11.947 /2009" .

2.4 - Objetivando atender ao que estabelecem as normas para a execução do Programa Nacional de Alintentatàrr

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

ne101, de 24 de maio de 2000, na Lei Complementar ne 9.394, de 20 de dezembro de 1996, na Lei na 8.666, de 2 t

de lunho de 1993, e suas alterações, na medida provisória ne2.178-36, de 24 de agosto de 2001, nas Resoluçôes do

FNDE/MEC/CD ne 23, de 24 de abril de 2006 e ne 32, de 10 de agosto de 2006 e lei nq11.947 de 16 de junho cir'

2009 e suas posteriores alterações, oferecendo reforço alimentar e nutricional aos educando, Sarantindo-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 escôlar

grâtuita, para atender as necessidades nutricionais dos alunos e à formação de hábitos alimentares saudáveis,

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

rendimento escolar, através de cardápio diversiÍicado e regionalizado'

2.5. Os itens a serem adquiridos dos Gêneros Alimentícios da alimentação escolar, têm suas especificaçires,

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

iunto a MEC e submetido ao Conselho Municipal de Alimentâção Escolar - CAE Município de Eldorado do

Carajás/PA.

AçÂo Esc li

I

tsabs 4120.'pú9 q@ lodo§ veial,rl e sc'rl'crl a, ,rrír ,ro : :,riHL),? le]6:í

Rua rla Rio vermeiho ' 0l - Centro - km 100, CEP: 68524400 - Eldorado do carajáyl'A t(

DÂS UNIDADES ESCOLARES ÂTENDIDAS PEI.O PROGITAMA DE

OUÁNTITÂTTVOS ESTTMÁDOS.
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3.1. As unidades escolares que serão atendidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE no âmbito
Municipal.

SAO GERAt,DO
BOA ESPER-ANCA
DAI,CIDIO JURANDIR
RL]A AMAZONAS
PA I5O VILA CÂSTANHEIRA
COI,ONIA GAMELEIRA
TANCRF,DO NEVF,S
PA - I50 KM I7
PA I5O VILA GRAVATA RUA DASI]I{INGtIL-]RA
PA I5O SANTA MARIA

KM 16 DA ESTRADA ASSESSO AO PA . ANGICO

VII,A BE EL
PA I5O VICINAI- GRAVATA PAT]PRE TO

CAMEI,T]IRA
ASSENTANÍENTO IRÂ tiF-
ZONÂ RIJRAI-

ZONÀ RURAL

PA I50 VILA SAO JOAO
____-.1

PA I50 (iIJA FRIA
PA I50COLONIA SAo FI]l,IXDA TONA
PA I50 COLONIA I'ERRÁNOVA

PA I50 VICINAL GRAVATAI]OCA DO LA(Io
IRMA ADELAlDF, MOLINÂRI

RUA DO AEROPORTO
PA I50 VICINAL GRAVA'I'ACOLONIA ,\NI'A
PA I50 VICINAL CRAVATAPIRANHi\
PÁ - PROGRESSO VII,AVIVEIROS
AVENIDA S O CLRALDO

PA 150 SANTA MARIA

BOA ESPERANCA
RUA SAO JOSE

ZONA RURAL
PA MOCA BONITA
COLONIA FIGURA PA IsOF]NI'RÀDA N() K]\Í 70
COLONIA FICURA PA I50ENTRAD,\ N-( ) KM 70
AVENIDA IGUAÇU

PA I5O VICINAL CAMIII,EIRA
DU UE DE CAXIAS
LOURIVAL SANTANA

Zona Urbana

Ar. lguaçu, Km 02. 113 - Eldorado do Clriiás - P^. 6852^1-([0

Av. Sào Ccraldo. Km 100. 148 - Eldorado do C rajás - P^. 58-\l l-0i)|

E M E F SAO FRANCISCO DEASSIS PA I50 SÀNTA MARIA _l

EMEFFRANCILANDIA KM IOO

EMEFBOAESPERANCÀ
EMEFCARLITOMAIA

ZONA RURAL
ZONA RURAL

EMEFBENEVIDIAGOMES CEN''RO
EMEFLIBERDADE ZONA RURAL
EMEFGETULIOVÂRGAS ZONA RI]RÂL
EMEFINAJA ZONA RURAI,
EMEFJADERBARBALHO ZON,\ RURAL
EMEFJOSI]CARLOS ZONA RURAI-
EMEFNOSSASENHORA
APARECIDA II

ZONA RURAL

EMEFNSRAPERPETUO
SOCORRO
EMEFOUROVERDE

BAMERINDUS

ZONi\ RURAL
EMEFPEDROÀLVARF.S
CABRAL I
EMEFREIDAVI
EMEFSANTOANTONIO
EMEFSAOBF-NTO

ZONA RURAL

COLoNIA CAMELEIRA
ZONi\ RURÀI-
ASSENl'AMENTO
CANUDOS

EMEFSAOJOSE ASSENTAMENTO
CAÉ,\NOS

EMEFSIQTIEÍRACAMPOS ZON,\ RURAI-
EMEFSANTATEREZINHA ZONA RURAL
EMEFVITURINOFREIRE
EMEFFREICIL

ZON,\ RI JR ÀI,
ZONA RURAL

EMEFRITADECASSIA
ZONA RURAL

E M E F OGILVANISE MOREIRA
DE MOURA
EMEINSRADASDORES

CEI\l'lRo

CENTRO
EMEFSANTOSDUMONT ZONA RLJRAI-
EMEFDPEDROI ZONA RURÁL
EMEFSANTALUZIA ZON;\ RURAL
EMEIDONAGERALDA SETOR 0s

EMEFSAOTRANC]SCODE
ASSIS

ZONÁ RURAT-

E M EF ANTONTO JOSEBARRETO
E M D F CONCEIÇÀO SILVEIRA
CAMPOS
EM E F OZIEL ÀLVES PEREIRA

SI]TOR I

VII-,À. I7 DE ABRIL
EMEFPRIMAVERÂII ZON,\ RURAL
EMEFDIVINOMESTRE COLONIA CAMELEIRA
EMEFAYRTONSENA ZON,{ RURAL
EMEFELDORÂDO CEIIIRO
EMEFANDORINHA ZO}I,\ RURAL ROGIAO DA GAMELEIRA .ALTO BONIl O
EMEFFREITASSILVA INDTJFINIDO
EMEIAQUARELADOSABER KM ]OO

EMEFCONSTRT]INDO
CONHECIMENTO - ANEXO I

ZOI.iA RURAL

APAE Lot{)irm{jnto buriti

EEEM ELDORADO

IlI]I]M I:RANCII,ANDIA

CEN-TRO

ZONA RT]RAI,

lsÜiírs 4120:'Píl.ü qt e todosvejatl ?.sa,)cn: ij nii,a.,-'r] -.:1n, 1(rrll,-"i.'r

Rua da Rio vermelro o 0l - Cenho - km 100, CEP: 68524400 - Eldorado do Carajás/l,A
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3.2. Às especiÍicaçõ€s técnicâs, referênt€ rs qusrtidrdes, unidade e descriçío dos gêneros alirnentícios pereciveis c rir,r

perecíveis, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE aos âlunos matriculiul\,: rrir

Creche, Pré-escola, AEE, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e os Ensino Médio, contornre ri.

especificações contidas no termo e as orientações da Secretaria Municipal de Educação de l-.ldorad,r rIr Cirrrirl:

representando a Entidade Executora.

ABACATE IN NATURA - primeira qualidade: tamanho grande; casca lisa: livres de
fungos, sem indícios de germinação.sem manchas esverdeadas, isenta de sujidades e

objetos estÍanhos. Com estrutura preservada. sem sinais de dano fisico ou mecânico.
Com 70 % de ão. Caixa ou saca c/ até 20
ACHoCOL,TTADO E}T - Acho'rclatado em pó inslantâneo, em pó homogêneo, cor marronr
claro a escuro. Enriquecido com vi',aminas, embalagem primária, própria, fechada a vácuo.
constando identificação do produto, inclusive classificação e a marca. nome e endereço <lcr

fabricante, modo de preparo, data de àbricação, validade e lote visiveis. Embalagem primária:
Sacos de poliéster metalizado ou polictileno leitoso resistente, atóxico, h€rmeticamente selado dc
no minimo 2 Em secundária: Caixa de lâo lacrada c resistcnte

BANANA PRATA lN NATURA - l'ipo prata com 70yo de maturaçâo, sem danificaçõcs fisicas.
casca integra. lsenta de substâncias tenosas, sujidades, parasitas, larvas, resíduos de defensiros

colas, odor e sabor esiranho. Peso r unidade adrào. Embala rimária: caixa ci até l0
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ADOÇANTE LiQUIDO (Dietético) - Água, sorbitol. conservadores: Ácido benzóico.
metilparbeno c edulcorantes artificiais, stévia. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Embalagem de 80ml à

200m1.

2

l

5 Quilograma

6

AÇÚCAR REFINADO - Conlendo sacarose de cana de açúcar, livre de fermentação. isento dc
matérias terrosâs, parasitas e detritos animais 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 anteriores à data de entrega. Embalagem primária: Plástica. atóxicü.
hansparente, resistente de até I kg. Enrbalagem securdárir: Fardos transparentes temrossoldado.
resistente, suportando o transporte sem perder sua integridade totalizando pcso líquido dc atc

ÀLHO - nacional extra, os dentes dçvem estar bem definidos. limpos, firmes, sern manchas e livre
de broto. lsento de lesões de origem fisica, mecânica ou biolôgica matéria terrosa, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superficie extem4 livre de enfermidades, insetos. parasitas e larvas.
Embrhgem primária; caixa de papelão, contendo até l0 kg.

ffi soJA - Alirnento em É a base oe soja enriqueciao ae

vitaminas e minerais sem lactose em lata de 300 g, em folha de flandres e vemiz sanitário. Sabores
variados como natural, morango, chocolate tipo Soy Milk

30kg.

Quilograma

7

ARROZ BTIPO I POLIDO - Longo fino, grãos inteiros, isento de parasitas, molô. oCores

estranhos, substancias nocivas, matérias tenosas e ouúos. Subgrupo: tipo I polido; classe: longo
fino. Produto 10070 natural. Devem estar de acordo com as exigências da legislação sanitária enr

vigor no país ANVISA/MS. Validade: o produto deve conter data de fabricaçâo de até i20 dias
anteriores à data de entrega. Embslâgem primária: Plástica, atóxicÀ transparente. resistente de

até lkg. Embalagem secutrdíris: Fardos transparentes termossoldado, resistente, supoíando o

transporte sem perder sua integridade tolalizando peso líquido de até 30kg.
ARROZ INTEGRÁL - Arroz inregral. lipo l, com grãos inteiros. Embalagem de polietileno.
resistente e transparente. A embalagem deverá conter extemamente os dados de identificaçào.
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade e quantidadr,- do prodLtto.

Embalasem de lkg a 5kg.

8

9

ÂVEiA EM FLOCOS FINOS: produto resultante da moagem de grãos de avcia após limpeza e

classificação. Em porção de 309 contsr no máximo: I l0Kcal e 2,5g gorduras totais; no minimo:
49 de proteinas e 2,5 g de fibra alimentar; nâo conter sódio nsm açúcar simples e isentr de glírtcn.
Embalado em pacote de no mínimo 1659, podendo te. caixa de papel rígido como embalagem
secundária. Ex.: Nestler, Jasmine ou similar.

t0
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PREFEI'I'URA DE ELDORADO DO CARAJAS
DEPAF'.TAMENTO DE LICITAçÃO - Cpr

kg

BATATA INGLESA lN NATURÂ - de primeira qualidade; - Tamanho grande; Casca lisa. livre
de fungos, sem indícios de germinação, sem manchas esverdeadas; Isenta de sujidades e objetos

BETERRÁBA IN NATURA - Frescas de ótima qualidade, compacta, firme de çoloraçâo
uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenyolvimento. Não serão
permitidos danos que lhç alterçm a conformação e aparência. Isento de: sujidade. insetos parasiras,
larvas, rachaduras, cones e perfurações. Peso e tamsnho padáo. EmbalÂgem primária: caixa ci
até 20 k
BISCOITO GUA E SAL SEM GI, TEN E SEM LACTOSE - Biscoito agua e sal sem glÍrren
e sem lactose. A base de farinha de milho, margarina vegetal (palma, paliste, coco, canola) água.
sal, emulsificante, maltodextrina, amido de mandioca modificado, proteina de soja, sal marinho.
xarope de arroz, fermentos químicos, bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio. xarope de
glucose, fermento biológico, emulsificante, acidificante. Acondicionado em embalagenr de no
mínimo I 15 gramas. Constar informaÇão para alérgicos: "contém derivados de soja, não contém
glúten", O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente. Na embalagem deverá
conter: denominação do produto, lista de ingredientes, informação nutricional, conteúdo liquido,
nome(razãosocial) do fabricante, produtor ou titular da marc4endereço completo, páis de origem e

município, número de registro ou cóCigo de identificação do estabelecimento fabricante junto ao
oÍgão competente, data de fabricação, prazo de validade, lote e condiçôes de armazenamento.
Deve uir validade de no minimo 707o na data de entre

CANELÀ EM - Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validatle minima de
06 (seis) meses a contar da data d.) entrega. Com identificação na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, peso, fomecedor, data de fabricação e validade. Embalagem primária:
Açondicionada em embalagem de polietileno atóxico transparçnte, aproximadamente 30g.
Emba secundáriâ: Caixa de

CARNE BOVINA ACEM DE l" QUALIDADE - Cor própria, sem manchas esverdeadas. che;ro
e sabor caracteristico, máximo de 10'lo de sebo e/ou gordura e 37o de aponevroses. ausência de
parasitas e larvas, isenta de cartilage,ns e ossos. Embalagem de polietileno atóxico, resistente.

intacto. A embal enr deverá conter exlemam€nte os dados de identifi
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BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER Contendo basicam€nre farinha de trigo,
gordura v€getal, açúcar, amido de milho, soro de leite, sal, fermentos químicos (bicarbonato de
sodio e bicarbonato de amônio) estab lizante de lecitina dç soja, acidulantc ácido citrico. Devem
estar dç acordo com as exigências da legislação sanitária em vigor no país ANVISA/MS. Produto
deve conter data de fabricação de alé 120 dias anteriores à data de entrega. Embâlagem primária:
PIástica atóxica com 400 lão de 4Embala secundárial Caixa de

15

BISCOITO DOCE MAISENA (Bolâcha Maria) - Fariúa de trigo enriquecido conr ferro e
ácido fólico, açúcar, gordura de palma, amido de milho, açúcar invertido, soro de leite. sal,
emulsificante lçcitina de soj4 fermentos químicos (bicarbonato de amônio e bicarbonato de
sódio), acidulante ácido lático e aromatizantes. Contém glúten. 09o gordura lrans. Deve estar de
acordo çom as exigências da legislaçào sanitária em vigor no pais ANVISA/MS. Produto deve
conter data de fabricação de até 120 dias anteriores a data de entrega. Embalagem primária:

com 4009. Embalagern secundária: Caixa de papelão de 4kg.Plástiça atóxica
BISCOITO SALGADO INTEGRÂL - dçverá ser fabricdo a partir de matérias primas sãs e
limpas, não devem estar mal assados ou com caracteres organolépticos anormais. Ingredientes :

farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido folico, gordura vegetal, fibra de trigo, açúcar.
extrato de malte, sal, glicose, fermentos químicos: bicabomato de amônio, bicabomato de sódio e
fosfato monocálcico, estabilizante lecitina de soja. Embalagem: na embalagem deve constar os
ingredientes, tabela nutricional, data de fabricação, data de validade, número do lote; devem estar
acondicionados em embalagem primária plástic4 tansparente, envoltos por embalagem
secundária de polietileno metalizado, atóxico, resistente, lacrado, contendo no mínimo 04 pcts e
peso globaf de no minímo 1209. Praza de validade minimo l0 meses a contar a partir da data de
entrç

t7

r8

l9

tran te

esÍanhos. Sacas pesando aproximadanrente 50 kg.

do produto.

l6

CAFÉ TORRADO E MoiDO - Tipo l, rradicional, torado e moido, com cenificado de selo de
purezz ABIC, certificado com selo de pureza ABIC. tsento de sujidades, parasitas, lawas e
material estranho. Validade mínima dc 04 (quatro) meses a contar da data dç cntrega. Devem estar
de açordo com as exigências da legislação sanitária em vigor no pais ANVISA^IS. Embalagem
primária: Empacotado a vácuo, pa(x)tç contendo 2509. Apresentando selo ABIC. Embalagem
secundáriâ; Caixa de papelão resistente de 5 kq com 20 unidades.

i.500 I

3.500

-lr)

,t0

Quilograma

-----.1

t0.000

lsdios 4L2o: 't\ic que lod,s lejoã e 5:jtl,a.r., .l rrr.' o.' !'
Rua da Rio verÍnelho o 0l - Centro - km 100, CEP: 68524-000- Eldorâdo do CâÍajás/I,^



I
... ,i.,..'1.

i,L
Etdtíititlo

do Carqiás
PREFEII'URA DE ELDORADO DO CARAJÁS

DEPARTAMENTO DE LTCTTAÇÃO - Cpr

20

2t

DA - (came moida dianteira (l' qualidade), ll% de lipídeos. Com
etiquetas de idenrificação (validade, peso, procedência, número do registro SlE, SIF e StM).
Devem estar de acordo com as exigências do Ministério da Ag'icultura, Pecuária e Abastecimento.
Validade: O produto deve conter data de fabricação de até 30 dias anteriores à data de entrega.
Embalagem primária: Plástic4 atóxica, transparente, não violado, resisrenre que garanta a
integridade do produto até o momento do consumo de até 1000g mantido sob congelamento a

CEBOLA IN NATURA - de primeir':r qualidade, tamaúo caixa 3 e coloração uniforme, isentam
de enfermidade material terroso e urnidade extema anormal. sem danos fisicos e mecânicos

CARNE BOVINA MO

l8'C. Embala secundária: Caixa de lão resistente com âté 20 k

do roximadamente 50koriundos de manuseio e trans orte. Sacas

)'l
CENOURA MEDIÀ 2A - de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme. isentanr de
enfermidade material terroso e umidâde externa anormal. sem danos fisicos e mecâniços oriundos

_trlglqq Iesl!19!1!,p9§ q roximadamente 20kgde manuseio e transporte. Caixas de

24

CHOCOLATE EM PÓ 30% ou 50rl/o - composto por até 50yo de cacau, se,n aaiçao ae-çl'lc.-,
conseryantes, aromas ou de nenhrrm ingrediente aíificial. A embalagem dev€rá conter
exlçmamente os dados de identificaçâo e procedênci4 informações nutricionais, número do lote.
quantidade do produlo e número de regisfo. Fabricado de acordo com a legislação. Deverá
apresentar validade minima de 06 mers a partir da data de entrega. Pacotes com embalagem de
0l ke

25

CHUCHU lN NATURA - Aparência fresca e sã, ótima qualidade, compacto, firme de coloração
uniforme, arom4 cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão
permitidos danos que lhc alterem a conformação e aparência. lsento de: sujidade, insetos parasitas.
lawas, rachaduras, cortes e perfürações. Peso e tamanho padrão. Embalag€m primária: Caixas
de papelão resistente pesando aproximadamente 20kg.

26

27

Couve Manteigs (Regional) - Fresca, firme, limpa com coloração verde escuro e tamanhos
uniformes, separados me maços padronizados, proceder de espécies genuínas e sãs, sem lesões de
origem fisica, mecânica ou biológicas sem substâncias terrosas, sem sujidades ou corpos estranhos
aderindo a superficie extsrna, insctos, parasitas ou larvas, e outros defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade. Embalados em maços de até 3009 e acondicionados em embalagens
apropriadas para cada maço.
EXTRATO DE TOMATE - Molho elaborado a partir de partes comestíveis de tomate,
adicionado de especiaÍias, sal e açúcal. Características Técnicas; tomate, polpa de tomate, amido.
óleo vegetal, cebola, alho em pó, açricar e sal. Não c.ntém glúten. Deve apresentar cor, sabor,
odor çaracte.ístico, consistência pastora. Devem estar de acordo com as exigências da Legislaçâo
Sanitária em vigor no país (ANVISA^4S). Validade: o produto deve conter data de fabricação de
até 120 dias aoteriorcs à data de entrega. Embâlrgem primária: Sachê de 3409. Embâlagem
sc!q4444!igqlla de papelão ondulado com 8.160 kg com 24 unidades.

28

29 Quilograma

CHARQUE TIPO DIANTEIRO - cuÍada, seca, a base de: carne bovina / sal, embalado a vácuo.
Não será aceito JERKED BEEF. C),lor: Característico; Sabor: próprio, apresentar-se livre de
parasitas e de qualquer outras substancia contaminante que possa alteraJa ou encobrir alguma
alteração com etiquetas de identificaçrio (validade, peso, procedência, número do registro no SIF.
SIE ou SIM). Devem estar de acordo com as exigências do Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento e Anvisa. Validade: 0 produto deve conter data de fabricaçâo de até 30 dias
anteriores à data de entrega. Embalagem primáriâ: embalagem a vácuo de 5 ks. Embalagem
secundária: caixa de elào resistenle de l0 contendo 6 acotes de 5k

Farinha de mandioca-seca, fina, iienta de matéria terrosa, fungos ou parasitas c fragmentos
estranhos, não fermentada ou rançosa, sendo do Tipo l, gÍupo secq subgrupo grossa, classe
branca,/amarela, obtido das raízes de mandioca, devidamente, acondicionada em embalagem de
polietileno atóxiço transparente, contendo 0l (um) kg, com identificação na embalagem (rótulo)
dos ingredientes, valor nutricional, peso, fomecedor, data de fabricação e validade, minima de 06
(seis meses a contar da data de entre Acondicionados em fardos de l5 a 30 k
FARINHA DE MILHO FLOCADÁ - farinha fiocada pré-cozida, produto obrido pela toraçàcr

Zea L ,. des inado ou n rgYiamonte macerado, socado e
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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 Inspeção
Estadual ou SIM (Serviço de Inspeçâc, Municipal) de lKg,2Kg,3Kg,4Kg ou 5kg. Embalagem
primária: Plá6tica" atóxic4 transparcnte, nâo violado, resistente que garanta a integridade do
produto ate o momento do consurno de até 10009 mantido sob congelamento a - l8'C.
Embalagem secundária: Caixa de papelão resistente com até 20 kg.
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PREFEII'URA DE ETDORADO DO CARAIAS
DEPARTAMENTO DE LTCTTAçÃO - Cpl

FEC LA DE MANDIOCA A embalagem deverá conter extemamente os dados dc
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação. dara de
validade, quantidade do produto. Embalagem papel kraft branco/cores ou de polietileno de 2009 a
500
FEIJ O CARIOCA - Feijão tipo 1, carioquinha, grâos de tamanho e formas naturais. claros
maduros, limpos, isento de mateÍial tcrroso, sujidades € mistura de outras variedades e espécies
devem estar de acordo com as exigên:ias da legislação sanitária em vigor no pais ANVISA/MS.
Validade: o produto deve conter data de fabricação de até 120 dias anteriores â data de entrega.
Embalagem primária: PlásticA alóxica, termossoldado, resistente, de lkg. Embalâgem
secundária: Fardos trans ternlcssoldado- resistente de 30
FRÂNGO INTEIRO - Frango inteir,), congelado, de l" qualidade, pesando individualmente no
miíximo 2kg, em embalagem tmnspar.:nte, à vácuo ou bem lacradas, com denominação do nome
do prodúo, fabriÇante, endereço, registro no Ministério da Agricultura (SIF, SIE OU SIM). data
de e validade.

secundária; Caixa de lim radas e resistentçs de 4.800

MACARRÃO PARAFUSO - Macan ão parafuso com ovos, enriquecido com feno e ácido folico,
pâcote transparente polietileno atd,xico, resistente termossoldado. Com identiticação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fomecedor, data de fabricação e
yalidade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mÍrima de l2 (doze)
meses a contar da data de entreea. Embalagem primária: P!ástic4 atóxica com 5009.

m secundárisr Fardos es termossoldado, rgsistente, do até 5
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33

LEITE EM PÓ INTEGRAL (FORTIFICADO) - Aspcato; pó fino, uniforme e homogêneo.
iserta de particulas queimadas, e de substancias estranhas. Cor: coloração branca amarelada.
caÍacteÍísticas sabor e odor: agraCável, semelhante ao leite fruído, caraÇterístico, não
caramelizado, queimado ou rançoso. Ingredientes: leitç fluído integral fortificado conr ferro e
vitaminas. Deyem esta. de acordo com as exigências do ministério da agricultura, pecuária e
abastecimento. Validade: o produto deve conteÍ data de fabricação de até 120 dias anteriores à

data de entÍega. Embalagem primária: Embalagem aluminizada contendo até 200g. Embalagem
secundária: Fardo de papel de até l0 kg.

35

36

LEITE EM PÓ SEM LACTOSE ( FoÍilicrdo) - Leite UHT sem lactose (0%), indicado para
crianças com intolerância a lactose. O produto deve apresentar cor branca interior e sabor
característico. Deyerá trazer informações gerais, data de fabricação e validade bem visiveis e
claras. O produto não deverá apreseni sinais de sujidade, corpos estranhos ao produto. cor não
característica do produto, sabor ácido intenso ou problemas de vedação da embalagem.
Embalagem primária: EMBALACEI1 DE 400 G. Embalagem secundária: Caixas de papelão
resistente.

lN NATURÂ NÀCIONAL.. limpas de boa qualidade, sem defeito, pouco maduro, que
apresentem taÍnanho n' 180, uniformr;. Não serão aceitos manchas ou defeitos na casca. Caixa de
papelão resistente lacrada pesando aproximadamente l8 kg.

MAÇÃ

37

MACARRÃO SEMOLA TIPO ESPAGUETE - Contendo, sêmola de Trigo enriquecida com
Ferro e ácido fólico e corante de urucum. Contém glútçn. Com identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fomecedor, data de fabricação e validade. lsento
de sujidades, parasitas, larvas e matsrial estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar
da data de entrega. Embalagem Priraária: Plástica- atóxica com 5009. Embalagem Secundária:
Fardos transparentes termossoldado, rçsistente, pesando até 5kg.

38

MACARRÃO ESPAGUETE SEM GLÚTEN E SEM OVOS - Macarrão de arroz
Especificaçâo técnica: (aproximadam.:nte 5009) macarrào de arroz tipo fusilli/penne. sem ovos,
sem glúten, rico em vitamina A

39

Embâla
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peneirado. Embalagem primária: enrbalagem plástica de I kg. Na embalagem conter dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, de acordo as
Normas e Resoluções vigentes da AN\flSA,MS

LEITE DE COCO - Leite de coco rÍlatural integral, çonc€ntrado, isento de sujidades. parasitas.
larvas, com aspecto cor, çheiro e sabor próprios. A embalagern deverá conter eÍernamente os
dados de identificação, procedênci4 informações nutricionais, número do lote, data de validade.
quantidade de produto € atender as especificações técnicas da ANVTSA e Inmetro. Prazo de
fabricação: até 120 dias anteriores á data de entrega. Prazo de validade de no minimo 6 m€ses a
partir da entlega do produto. Embilâgem primária Carrafa plástica dc 250m1. [mbalagem

kg com 24 unidades.
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MACAR O PARAFUSO SEM LEITE E OVOS - o produto deverá estar de acordo com as
seguintes oricntações. In$edientes: massa seca de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, com corantes naturais. Deverá ser isento de leitç e derivados e ovos. Poderá conter outros
ingredientes desde que aprovados pela legislação vigente e que não dçsçaracterizem o produto, os
quais deverão ser declarados. Embalagem primfuia: pacote plástico de 500 gramas; intacta.
resistcnte, transparentes, atóxicos terÍnossoldado; contendo data de fabricação, validade e número
do lote de forma indelével. Embahgem secundária: fardo de filme plástico (PE) atóxico
termossoldado, reforçados e resistentes, hermeticamente selado, pesando até l0 kg. Após
cozimento o produto deveú manter a integridade do cone solicitado. Não será aceito produto

uçbrado ou com em suas caracteristicas.
MAM O PAPAIA - Tipo formosa. com 707o de maturação. Sem danificações fisicas. cascit
integra. Com cor, sabor e aroma característicos da espécie. Isenta de substâncias terrosas.
sujidades, parasitas, larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estanho. Peso e
tamanho padrão. Embalagem primária: Caixa de papelão resistente lacrada pesando

roximadamente I 8

MELANCIA - Frescas de ótima qualidade, Çompacta, firme de coloração uniforme. aroma. cor e
sabor típico da espécie, em perêito estado de desenvolvimento. Com 7070 de maturação. Nâo
serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade. insetos
paÍasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. Peso e tamanho padrão. Embalagem primária:

dem vir soltas denao do rte desde ue este a li ehi enizado

MILHO VERDE - Grãos de milho, água e sal. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, ilformações nutricionais, número de lote, data de fabricação.
data de validado e uantidade do uto. Lat sachê ou tetr ack de 200 a3k

LEO DE SOJA - Características 'lécnicas eo de soja Íefinado, 10070 natural. Não deve
apresentar embalagem iiágil, mistura de outros óleos, cheiro forte e inlenso, volume insatislatório.
A rotulagem dçyç conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes.
data de validade, lote e informações nutricionais. Prazo de validade: Mínimo dç l0 nleses. Data de
fabricação: Máximo dç 30 dias. Embalagem primária: Açondicionada em recipientes de plástico
de 900 ml, não apresentado amassamento ou vÍvamento. Embalagem secundárial Caixa de

elão resistente de l8 litros com 20 unidades

T-

Quilograma
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P O PARA HOT DOG - Peso de 5Cg cada unidade. Preparado a partir de matérias-primas sâs,
de primeira qualidade, isentas de mak;ria lerrosa e parasitas e em perÊito estado de conservação.
Sení rejeitado pão queimado ou mal r:,rzido, com odor e sabor desagradável, presença de fungos. e
não sená permitida a adição de farelos e de corantes de qualquer natureza em sua confecção.
Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, prazo de valjdade, data
de embalagem, peso liquido. ValiCrde mínima de 05 dias a contar da entrega. Embalagem

de lietileno resistente e atóxico com 20 unidades cada

L]ND

Lnidade

,10

4l

12

43

14

45

46

47

OVO DE GÀLINHA - produto liesco de ave galinácea, tipo grande (50g), íntegro, tamanho
unifome e cor branca, proveniente de avicultor com inspeçào oficial, cor. odor e sabor
característico, casca lis4 pouco poros4 sçm manchas ou sujidades, sem rachaduras. isento dc
podridão e fungos. A gema deve se apresentar translúcida firme, consistente, livre de defeito.
ocupando a parte central do ovo r sem gerÍne desenvolvido. A clara deve se apresentar
transparente, densa, firme, espessa, límpid4 sem manchas ou turvação e intactas. Embalagem
primfuia: resistente de papelão, plástico ou isopor. Contendo na embalagem a Identiflcação do
produto, marca do fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e selo de inspeçâo do
órgão competente. Validade mínima de 30 dias a contar no ato da entrega. Embalegem com 12
unidâde. -Obs: o preços deverá incidir na unidade

a: Em

l'oics 4\eo,'Í& que tdos rejarl ? saib<r a hloo ,;t, :.! t;t \)q {!2 ,.'<
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MARGARINÀ - Cremosa com sal, com 65%0 de lipídeos e 0% de gorduras trans. Enriquecida de
vitaminas. Apresentando aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares, isento de ranço e de bolorcs.
Validade mínima de 06 (seis) meses p contar da data da entrega. Embalagem primária: Potes de
plistico de 2509. Embalagem secundária: Caixa de papelão resistente de ó kg com 2,1 unidades.

Quilogran,t

MILHO BRANCO PARÀ CANJICÀ - Tipo l, Classe Branca, Categoria misturada. Isento de
parasitas, mofo, odores estrdnhos, subitáncias nocivas, materias terrosas e outros. Devem estar de
acordo com as exigências da legislaçãc Sanitíria em vigor no país ANVISA,MS. O produto deve
conter data de fabricação de até t20 dias anteriores à data de entrega. Embalagem primária:
plásticA transparente, atóxica, resistçnte, dc até 500g. Embalâgem secundária: Fardo ptástico
transparente de até l0 kg.

Quilogranta
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19

50

PEITO DE FRÂNGO - Peito de franl;o came de frango tipo peito congelado, não temperado com
pele, com adição de água de no máximo 4yo. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa. cor
própria sem manchas esverdead4 cherro e sabor próprio, com ausência de sujidades. parasitos e
larvas. Com etiquetas de identificação (validade, peso, procedência, número do registro no SIF.
SIE ou SIM) em cada embalagem. t)evem estar de acordo com as exigências do ministério da
agricultur4 pecuária e abastecimento. Validade: o produto deve conter data de fabricação de até
30 dias anteriores à data de entÍega. Embalagem primária: Pliístic4 atóxica, termossoldado.
resistente, de até 3kg. Embalagem secundária: Caixa de papelão resistente com até l5kc.

5l
PEPINO - limpo, de boa qualidade, sem defeitos, aroma e sabor caracteristico da variedade. cor e
tamanho uniformes. Sern lesôes de crigem fisica, mecânic4 perfurações e cortes. De colheita
recente. Acondicionado em saco pkástico atóxico, hansparente e resistente. lsento de sujidades.

52

53

REPOLHO - Aparência frescas e sã, ótima qualidade, compacto, firme de coloração uniforme"
aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado dç desenvolvimento. Nâo serão permitidos
danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos parasitas, larvas.
rachaduras, ÇoÍes e perfurações. Peso e tamanho pad.ão. Embalagem primária: Caixa de

SAL LIGHT. Deve apresentar em sua composição 50yo menos sódio. lsento de sujidades.
parasitas, larvas e material estranho, Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de
cntrega. Embalagem primíria: Emhalagem de lkg. Embalagem secundáriâ; Fardo plástico
resistente.

ão resistente lacrada sando madamente 20 kg.

54

SAL IODADO - Não devem aprese,,ttaÍ sujidade, umidade, misturas inadequadas ao produto.
Prazo de validade: Mínimo de I I meres. Data de fabricação: Máximo de 30 dias. A rotulagem
deve conter no mínimo as seguintes in1'ormações: nome e/ou marca, ingredientes. data de validade.
lole e informações nutricionais. Embalagem primáriâ: Pacotes de 1kg. em polietileno
transpaÍente. Embalagem secundária. Fardos com sacos resistentes de polietileno com l0 ke.

55

TAPIOCA GRÂNULADA - Produro oriundo da mandioc4 liwe de resíduos sólidos, e sujidades.
Embalagem plástic4 atóxica, transpar€nte, termosoldado, resistente de até 5009. contendo data de
fabricação, e prazo de validade acondicionadas em fardos transparente, rcsistente, suportando o
bansporte sem perder sua inlegridade, totalizando peso líquido de 20 kg. Embalagem primáriâ:
plástica transparente c/ até 5009, conterdo data de fabricação, e validade.

Quilograma

Quiiograma

56
TEMPERO ACAFRÃO - Cúrcurna torrada em pó, isenta de impurezas e urnidade.
Acondicionada em saco de polietileno, íntegro, atóxiço, resistente, vedado hermeticatnente e
limpo, contendo de 50g a lkg

57

TEMPERO COLORÂU - Produto constituído pela mistura de fubá de milho com urucum em pó.
com identificação na embalagem (rotulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fomecedor.
dala de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas ç material estranho, Validade
mínima de 06 (seis) meses a contar da data de enfega. Embalagem primária: Embalagem
resistente de polietileno atóxico '[ ransparente, contendo 5009. Embalagem secundária:
Emb acotes.nl com 12ca resistente de 6

58

TOMATE IN NATURÂ TIPO R^{STEIRO - de primeira qualidade, rarnanho e coloração
uniforme, isentam de enfermidade malerial terroso e umidade exlema anormal, sem danos fisicos
e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Caixas de papelâo resistente pesando

madamente 20

59

PÃO SEM GLÚTf,N - Podendo jer de uma ou misturas das seguintes tàrinhas: amido
de arroz, milho, araruta fécula de batata, polvilho ou fécula de mandioc4 óleo vegetal.
fermento biológico, podendo ter ovos, leite, açúcar e sal. Pacote de 400 (quatrocentos)
gamas.

VINAGRE. Fermentado acético de âcool, acidez 4o/o. Praza de Validade: Mínimo de 8 meses.
Data de Fabricação: Máximo de 30 dias. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes
informações: nome e/ou marca, ingreCientes, data de validade, lote e informaçôes nutricionais.
Embalagem primáriâ: Garrafas pltisticas resistentes, contendo 750 ml. f,mbalsgem secundárial
Plástico resistente atóxico. de 9 litros c;m l2 unidades.
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a.1. O (s) licitante (sJ vencedor (esJ ci.everão entregar os produtos, conforme especificado em cada item, em cad:

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

emitidas pelas Secretaria Municipal de Educação de Eldorado do Carajá/PA, por meio da Técnica Responsávei IttTj

iunto a FNDE e o DAE (Departamento de Alimentação EscolarJ.

4.2. A entrega dos produtos será realizada, conforme cronograma enviada as licitantes vencedoras, por nteir: i:r

Ordem de Fornecimento, que deverá ser assinada em conjunto com um (aJ dos (asJ nutricionistâs da Equipc, a sLr-.1

deverá se identificar por meio de carimbo e assinatura, a atual deverá se identificar tendo a proponente o pr:izo

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

obedecendo os respectivos horários de das 08h00 às 12h00 de 2a a 64 feira e ou no caso de feriados e ii;rr:i- de

semana com o horário que atenda às necessidades do respectivo Departamento de Alirnentação Escolar pala qLre

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

previamente informado pela Secretafia Municipal de Educação de Eldorado do Carajá/PA.

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

Alimentação Escolar - PNAE, para atender os 6.658 (seis mil e seicentos e cinquenta e oitol alunos matriculaclos rr:i

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

alunos do Ensino Médio, acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Eftlorado cio

Carajá/PA.

4.4 - Havendo necessidade de adequações, o cronograma das datâs e periodicidade poderá sofrer alteraÇíles Irara

garantir o fornecimento dos gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para execução do Progranra Nacio:ral

de Alimentação Escolar - PNAE ;

4.5 - A entrega dos gêneros alimenl:ícios perecíveis e nâo perecíveis para execução do Programa Nacional .ie

Alimentação Escolar - PNAE, deveráo ser transportados de forma adequadas e em condiçôes corrctas (1É

acondicionamento, temperatura, embalagem e demais exigências previstas e necessárias de pt'otecão contra

contarhinação e deterioração dos gêneros alimentícios, considerando os dlspositivos da Lei nq 11,.947 /2n01) tle

16/07 /2009 e na Resolução FNDE/CD na 26 de 17 /06/2013 e Resolução FNDE/CD np 04 /2015 e demais norinas

que regem o Programa nacional de Àimentação Escolar - PNAE, no que couber, no sentido de garantir a Segurança

Alimentar e Nutricional dos BeneÍiciários.

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

Programa Nacional de Alimentação llscolar - PNAE, precisam estarem cientes que no ato da entrega, nas unidacss

escolares da rede municipal de educação, será realizada "a aferição do peso" dos produtos da alimentaçáo escoiai-

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

Eldorado do Carajás/PA.

4.7 - Os produtos alimentícios proce5sados, adquiridos através Termo de Referência para a devem atender âo

disposto na legislação sanitária vi8ente, estabelecidas pelos serviços de sanidade, tais como ANVISA/Minis terlo da

Saúde, Vigilância Sanitária locais ou r.:staduais e os Sistemas de Inspeção [SIF, SIE ou SIM);

lsatos l].2o:'Púrc que todos vE'ôr: e,c,l)ol]j ô n\cc,):": i;tt:).;.1íe.. t.1
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4.8 - A não entrega dos gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para execução do Programa Nacional cle

Alimentação Escolar - PNAE, no prazo especificado suleita a contratada às sanções previstas neste Termo dr.

Referência em conformidade com a Lei Complementar na101, de 24 de maio de 2000, na Lei CompJementar nll

9.394, de 20 de dezembro de L996, na Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, na rneclida

provisória n02.178-36,de 24 de agosto de 2001, nas Resoluções do FNDE/MEC/CD nq 23, de 24 de abril de 200 6 e

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

77 /06/2073 e Resolução FNDE/CD na 04/2015 e Resolução CDl FNDE ne 2l/2OZl, oferecendo reforço alimeriar

e nutricional aos educando, garantindo-lhes alimentação saudável e em quantidade suficiente, confonne previsa,r

na Portaria Interministerial ne1.010, de 08 de maio de 2006, dos Ministérios da Educação e da Saúde.

4'9 Os gêneros alimentícios perecívejs e não perecíveis deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao (iisposio

na legislação de alimentos com carâbterística de cada produto (organolépticas, físico-químicas, microbiokigic:rs,

microscópicas, toxicológicas), estabelecjda pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, M inisterio |,r

Agricultura/Pecuária e Abastecimento e pelas Autoridades Sanitárias Locais para cada gênero descrito conforire

tabela de especificação e quantidades e registro no órgão fiscalizador quando couber (SIM, SIE, SIFJ.

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

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

proponente o prazo máximo de 72 (setenta e duasJ horas a contar do recebimento da solicitação, para erltreg:rf rl

produto no local indicado.

4.11. A aquisição dos gêneros perecíveis e não perecíveis para a alimentação escolar se dará de forma fi'acionari2

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

. Derivados lácteos e refrigerados, se;nanalmente;

. Produtos de panificação, de acordo.com cârdápio;

. Carnes e derivados e produtos congelados, quinzenalmente;

. Aimentos Estoque-Seco (não-perecíveis), entregues nas unidâdes escolares mensalmente ou entreBues ,rij

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

. As verduras e legumes deverão ser de boa qualidade

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

o As folhas deverão se apresentar intactas e firmes;

. Deverão estar isentas de:

. Substanciasterrosas;

. Sem sujidades ou corpos estranhos aderidos à superficie externa.

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

. Sem umidade externa anormal;

. Isentas de odor e sabor estranho;;

lsaiçs 4l2o 'pgro qt e todos lejaê: e sc,lrc.r o n).rr) í., i:,.\i,-r{)i? lc,a:i:i
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Isenta de enfermidades;

Não deyerão estar danificadas por lesões que afetem a sua aparência e utilização.

A(s) licitante(s), devem está cientes que a entregue de alguns produtos no Depósito Central de Melt.|tlrr

Escolar, não retira a responsabilidade da (s) licitante (s) vencedoras de realizar as entregas ern lorirs .r.

unidades escolares, conforme o item 3 e subitem 3.1, atráves das orientações e acompanhamento do [)Â[r ,, t:.r ;

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 aceito 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;

. embalagem originâl e intacta; :

. data de fabricação;

. data de validade;

. peso líquido;

. Número do Lote;

. Nome do fabricante;

. Registro no órgão fiscalizador (SlM, SIE e SIFJ quando couber;

4.14. A entrega dos gêneros alimentícios será entregue de maneira parcelada, a critério do contratant,. ;r

Secretária Municipal de Educação de Eldorado do Caralás/PA, considera oportuno e conveniente à entrega a parrir

do momento de sua solicitação;

4.15. o recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultanles

da incorreta execução do contrato.

5 DA GARÁNTIA DO PRODUTO

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

5.2 Os gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis deverão oferecer prazo de garantia legal, a contar do

recebimento dos mesmos;

5.3 Não serão aceitos produtos com'ralidade vencida ou com datâ de fabricação defasada que comprometa a sua

utilização.

6 DA QUALIFICAEÃO TÉCNICA

6,1 Apresentação de pelo menos 01(um) Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido (s) por pessoa juiídicr rlt.

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

devidamente identificados com o nonre completo e cargo, que comprove que a empresa Iicitante forneceu/prestoLr

ou fornece/presta os materiais/serviços em quantidades e características similares ao objeto desta licitaçâo;

lsaos 4L2O. 'F\no que to.Jos !€i'4,1 e so,aYrn: o nro.) irí, :
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6.2, As proponentes deverão apresentâr cópia do Alvará de Vigilância Saniúria atualizado, sendo esse rL-qüisrr{)

mínimo de qualidade higiênico-saniúria para a fabricação/produção/comercialização de gêneros perecíveis e làc
perecíveis.

6.3 O(sJ Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido por pessoa iurídica de direito privado deverá constar iirrna

reconhecida em cartório;

6.4 O (a) Pregoeiro (a) poderá solicitar a qualquer momento documentos que comprovem o aaesra.lo Lle

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

6.5 Certificado ou declaração ou Alvará Sanitário, emitido pelo Órgão competente, que comprove que a Enr1,.,r,sa

licitánte foi vistoriada pelo serviço de Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, ou pelo Serviço de lnsper-âo

Federal ou Estâdual ou Municipal do Setor de Agricultura no prazo estabelecido, oficialmente demonstrandcr clrre

eslá apta para o seu funcionamento regular;

6,6 Pôderâo ser exigidos outros docuihentos de Comprovação de Qualificação Técnica, caso necessário.

7. DA FTSCALTZAçÃO

7'1. Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela Administração da

CONTRÁTANTE, para represenfá-la sempre que for necessário.

7,2. A frscalízação e acompanhamento da entrega dos produtos e execução deste contrato será exercido pela

Secretária Municipal de Educação de Eldorado do Carajás/PA, através de Servidor, devidamente designaclo, que se

responsabilizará entre outras atribuições:

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

encontra em conformidade com a entlega dos produtos;

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

c) Observar todos os aspectos estipulados (prazo de entrega, local de entrega, observância acerca da qualiriaile t
marca dos produtos contratadosl.

7.3. A equipe de Nutricionistas da SEIUED, também realizará visita de rotina no local de armazenamento/prod uçâc

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

conforme legislação sanitária ügente, podendo solicitar adequações caso necessário, estipulando prazos pal a as

devidas correções.

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

condições de armazenamento e trânsporte não sejam satisfatórias.

8. DAS AMOSTRAS

8.1. As amostras solicitadas pelo Departamento de Aimentação Escolar Municipal deyerão ser apresentarias

nas embalagens constantes no edital, até 48 (quarenta e oito) horas depois de declarada vencedora na íase Lanccs

verbâl,e habilitada no certâme.

8.1.1 A amostra deverá vir etiquetâda com os seguintes dados:

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

. Pregão 9 /?022-027 FMEporltem.

-\
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. Ns. do ltem - Especificação do produto.

. Nome do Licitante

8.2. As embalagens serão abertas e testádas, sendo os produtos avaliados da seguinte forma:

8.2.1. Atendimento ao solicitado no Edital, conforme especificâções 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 preparo; embalagem com informações do produto. No mínimo 02 (doisl

avaliadores emitirão nota de 0 a 10 para cada item de avaliação, sendo que a média final abaixo de Bfoito)

reprovará o produto ofertado;

8,3, O Departamento de Alimentrção Escolar emitirá parecer quanto avaliação das Amostras, sendo qrir cs

itens cu.ias amostrâs tiverem sido reprovadas serão desclassificadas do certame.

8,4. Os licitantes que não apresentarem amostras no prazo indicado, terão suas prol.roste5^

automaticamente desclassificadas, e'serão solicitadas as amostras parâ o licitante remanescente para aqueles

itens.

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

8.6. O Departamento de Alimentação Escolar poderá dispensar a avaliação da amostra, se a lnesma j;i

estiver sendo utilizada no preparo da merenda escolar, ou for do amplo conhecimento quanto a aceitabiljdacir, i:
marca ofertada.

8.7, O recebimento definitivo do obieto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejrrízos

resultantes da incorreta execução do contrato;

8.7, O período de fornecinlento dos gêneros alimentícios será de 10 (dez) meses - obedecenikr a.r

calendário de 200 dias letivos conforme a Secretaria Municipal de Educação de Eldorado do Carajá/PA pare o a!ii

de 2022 e deveráo ser entregues seguidos a periodicidade.

8.8. A Adiudicarária obrigar-se-á a entregar o (s) obletofs) estritamente de acordo com as especificaceres

constântes de sua proposta, observadas as características exigidas neste Termo de Referência, responsabilizanclo-

se pela substituição total ou de partes, na hipótese de se constatar desacordo com as citadas especificaçôes;

8.9. Se a contratada não cumprir as exigências constantes do contrato, da nota de empenito e;'oir

consignadas na sua proposta, ressaivados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justiiicádo". c

comprovados a juízo da Administraçâo da Secretaria Municipal de Educação, fica sujeito às penalidades reíeridas

no contrato;

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

Eldorado do Carajás para o forner:imento do objeto desta licitação, através de declaração fornecida irelas

Secretárias competentes;

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

9.3 - Não serão aceitos produtos com validade vencida ou em desconformidade com as especiflcações deste ter,

de referência.
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10.1. Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela Administracão (l,l

CONTRATANTE, para representá-la st mpre que for necessário.

10.2. A fiscalização e acompanhameirto da entrega dos produtos e execução deste contrato será exertido pci.r

Secretaria Municipal de Educação de Iildorado do Carajá/PA, através de Servidor que será devidamente desigpa,16,

e se responsabilizará entre outras atribuições:

a) Pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como também, realizar a devida conferência, para rreriiicai sr

encontra em conformidade com a entl ega dos produtos;

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

c) Observar todos os aspectos estipuiados (prazo de entrega, local de entrega, observância acerca da qualidade rlos

produtos contratados).

10.3. A equipe de Nutricionislâs da SEMED, também realizará visita de rotina no local cle

armazenamento/produção dos gênei:os a serem fornecidos pela contratada, para supervisão das atividades e

verificação de boas práticas conforme legislação sanitária ügente, podendo solicitar adequações caso necessário,

estipulando prazos para as devidas ccrreções.

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

cuias condições no que diz respeito controle de qualidade e transporte não sejam satisfatórias.

10.5. A equipe do almoxarifado central será responsável pela conferência dos produtos no ato do recebi 'rent(i, qLre

informarão ao Fiscal do contrato/SEIVIED eventuais inconsistências.

11.1. As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entregâ do produto, é de totl:i

responsabilidade da proponente. 
,

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

devendo ser previamente higienizados e não conter qualquer substância que possa acarretar lesão física, qriínrica

ou biológica aos alimentos.

11,3. Os produtos deverão estar sobrepostos em paletes e/ ou em caixa de polietileno higienizadas ouanrlo

necessário, com exceção dos ovos que poderão ser acondicionados em embalagem de papelão e/ou isopor, e,/or:

polietileno atóxico.

11.4,. Caso seia detectado alguma lalha no fornecimento, que esteia em desconformidade com o contrato, a

contratada deverá efetuar â troca satisfatoriamente no prazo máximo de 24 (vinte e quâtro) horas, após a

notificâção, sem preiuízo das sanções preüstas.

11.5.. Demais obrigações em conformidade com a Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

11,6.. Nos preços deverão estâr inclusas todas as despesas tais como: despesa com funcionários, xrateii:.is

utilizados, impostos, transportes, taxas ou outras.

11.6.. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constântes no Edital, seus anexos e sua propostâ, assutni,rdo

como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeitâ execução do objeto e, airrria

10. DA
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12.1. Efetuar o empenho da despesa, no qual constará da dotação orçamentária específica de forma a garânti:- o

pagamento das obrigaçôes assumidas;

l2,ZYerifrcar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente corr as

especificações constantes do Edital e. da proposta, para fins de âceitâção e recebimento definitivo;

12,3 Receber provisoriamente o (s) obieto (sl 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 escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no obleto

fornecido, para que seia substituído, reparado ou corrigido;

12.5 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão,/servidor

especialmente designado;

- !5aks 4120:'pg,ú que lodasvior: í'r(-:rlc.: o l):íi !.':i.!r';i!.)r?aí.'1i1
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11.7.. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do obieto, de acordo com os artigos 12, 1,3 e 17 a 27 . iio

Código de Defesa do ConsumÍdor (Lei ns 8.078, de 1990);

11.7.1 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto corn

avarias ou defeitos;

11.7.2 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entreÉia, os

motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo preüsto, 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 quâisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais rie

acidentes de trabalho, bem como alir,entâção, transporte ou outro benefício de qualquer natureza, decôrrentes (i:r

aquisição de bens e com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros en

decorrência da sua condição de empregadora.

11,7.5. Executar o fornecimento, inclusive acompanhado dâ garantia (se for o caso), sem transferência de

responsabilidade ou subcontratâção.

11.7.6. Se após o recebimento definitivo do produto for encontrado algum defeito, o fornecedor substituirá o itenr

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 Carajá/PA;

11.7.7. lnformar nome, número de telefone e e-mail do responsável, a Íim de atender as solicitações da Secretat'ia

Municipal de Educação de Eldorado lo Caraiá/PA" bem como parâ atendimento a assistência técnica durante a

garantia;

11.7.8. Arcar com todos os encargos ílecorrentes da presente aquisição, especialmente os referentes a írete, taxas,

seguros, encargos sociais e trabalhistas;

11.7.9 Dispor de meios necessários ao transporte, para a deüda entrega de mercadoria no local de destino.

12 DA§ DA
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12.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com tcrceiros,

ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a tercei r'os

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 contirlas nesse

termo de referência.

12.8 efetuâr o pagâmento à Contratáda no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e lorma

estabelecidos no Edital e seus anexos;

13.1 0 pagamento será feito de acordo com os recursos disponíveis, não superiores a 30 (dias) após o etesro o:i

NF. As notas fiscais serão devidamente atestadas pelo fiscal designado pela Secretaria Municipal de Educaçâr; cle

Eldorado do CaraiálPA;

13.2 Nenhum pagamento será efetüado a CONTRATADA na pendência de qualquer uma das situações abaixo

especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira;

13.3 Conferência e aprovação do pré-faturamento mensal e atestação de conformidade com o fornecimenro;

13,4 O pagamento referente a cada mês fica condicionado à comprovação de regularidade fiscal perarnre a

Administração. A contratada fica ciente de que deverá apresentar à Contratante, ao fim de todos os meses:

a) Certidão de regularidade para com a fazenda Federal/União;

b) Certidão negativa 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 com o FGTS;

{l Certidão negativa de débito trabalhista (CNDT);

13,5 Na Nota Fiscal deverão constar a descrição exata dos produtos ora fornecida, informações sobre o númelo da

nota de empenho bem como a descrição exata da Dotação Orçamentária especifica, bem como acompanhada da

cópia do empenho.

13.6 É vedada a antecipação de pagamento.

13.7 Havendo erro na nota fiscal/fatura, preenchimento incompleto referente às notas de ernpenho inclusive rros

casos de omissão de informações sobre a dotação orçamenlária e ou outras circunstâncias correlatas qr.le impeçanr

a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas saneanclo-

as.

13,8 A contagem do prazo para paguijnento será reiniciada e contada da reapresentação e protocolização jurto i
Secretaria Municipal de finanças do documento fiscal com as devidas correções, fato esse que não poderá aeai,-..,tlr'

qualquer ônus adicional a CONTRA'IANTE, nem deverá haver prejuízo do fornecimento dos prodLrtos oel:t

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, realizarrdo o pagamento de acordo com o fornecimento efetuado;

13,10 O pagamento será creditado em conta corrente da CONTRATADA, através de ordem bâncária, indicada na

proposta, tendo assim como: agência ns- Conta Corrente na 

- 
Banco: 

- 
em que deverá ser efetuado ri cretl,tri.

Não se permitirá, portanto, outra forma de pagâmento que não seja a de crédito em conta, o que vent curnp:'ir rr

normativas do Decreto da Presidência da República 6.170 de 25 de julho de 2007;

13.11 Todos os custos com imposto taxas, pedágios, fretes e demais despesas que porventura ocorrenl \eri.. ri

responsabilidade da empresa contratada.

14.1 Não serão admitida a subcontratação do objeto licitatório
I

15.1 O acordado será devidamente empenhado conforme § 3e, do Art. 60 c/c do art. 61, da Lei 4.320/64 Serir

como ao disposto Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar 101/00 e pago pela contraLante à contrâtâri:i

de acordo com a previsão de dotação originária de recursos, conforme a aquisição dos itens de que trata o objeto,

mediante a emissão de nota de empenho, correrá a conta do elemento orçamenlário a ser indicado nc mornenro cl.r

contratação conforme as seguintes especifi cações.

15.2 Uma vez que o Registro de Preço denota eventual e futura contratação, pautada na oportunidade e

conveniência da Administração, a dotação orçamentária só será informada quando da possível contraraçào cr1

utilização da Ata de Registro de Preço por instrumento congênere permitido.

15.3. Nas licitações para Registro de Preços não se faz necessário indicar previamente dotâção orç3rn.3ntári3 :'

qual somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme disposto 11o 11 r.i.

7q, § 2q do Decreto Federal nq 7.892/2013

16.1Comete infração administrativa nos termos da Lei ns 8.666, de 1993 e da Lei ns 10.520, de 2002, Dec|eto

Federal nc L0,024/2019 aContratadá que:

16.1'2 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decor.rência da

contratação;

1ó.1.3 ensejar o retardamento da execução do obieto;

' 1.6.1.4 fraudar na execução do contrato;

16.1.5 comportar-se de modo inidôneo;

16.1,6 cometer fuaude fiscal;

16,1.7 não mantiver a proposta.

16.2 A Contratâda que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem pr.ejuizo

da responsabilidade civil e criminal, às; seguintes sanções:
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16.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem pr.eluízr::;

significativos para a Contrâtante;

16.2.2 multa moratória observada os seguintes limites;

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos itens

solicitados e não entregues;

b) 2olo (dois por cento) sobre o valot'total do contrato, em caso de descumprimento das clenrais

obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente;

c) 20016 (vinte por cento) sobre o valor dos itens solicitados e não entregues, no câso .ie atr;so

superior a 30 (trinta) dias, ou entrega do obieto com vícios ou defeitos ocultos uu Íir|ir Cas

especificações contrat6das;

16.2,3 em caso de inerecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual dgs stibiteq:,

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

16.2.4 suspensão de llcitar e impedimento de contratar com a Administração Pública llstaduat

pelo prazo não superior a dois anos;

16.2.5 declaração de inidoneidade para licitar ou contratár com a Administração públir:a,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja prornoviria a

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sernpre qLie

a Contratada ressarcir a Contratante pelos preiuÍzos causados;

16.3 Também ficam su,eitas às penalidades do arL 87, Ill e IV da Lei ns 8.666, de 1993, .r

Contratada que:

16,3,1 tenha sofrido condenação definitiva por prâticar, por meio dolosos, fraude íiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

16.3.2 tenha praticâdo atos ilícitos visando a frustrâr os objetivos da licitação;

16'3.4 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude tle aio-s

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, observando-se o procecliir:ent,r

previsto na Lei ns 8.60à, de 1993, e subsidiariamente a Lei ne 9.784, de 1999.

16.3.6 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidarie rl;r

conduta do infrator, c caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administraçà1,,

observado o princípio da proporcionalidade.
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17.1 De acordo com oart.79 da Lei ne.8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser:

I - porato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVMo

arügo 78 dâ citada Lei;

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde que'h.r;a

conveniência para a Administração;

III - iudicial, nos termos da legislação.

No caso da rescisão unilateral, o CONTRATANTE não indenizará o CONTRATADO, salvo pelos serviços e.recut::rl.-l

e aceitos pelo CONTRATANTE.

18.1 Para a contratação em tela será. formalizado Contrato Administrativo, estabelecendo em suas clár.rsulas tcdas

as condições, obrigações e responsabilidades entre as pârtes, em conformidade com o Edital de iicitação, Teflr:o cie

Referência e Proposta de Preços da Licitante considerada vencedora.

18.2 O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinaturâ; em reiação ii s,.;.:

prorrogação, ficará a critério do órgão solicitante mediante o procedimento devidamente motivado acerca ri.t

imperiosidade do atendimento à neiessidade publica de a despesa ser gerada de acordo com o Art. 57 da i-ei

8.666/93, com validade e eficácia após a publicação de seu extrato.

18.3 O momento de contratação será um ato unilateral da administração pública, e será definida confbnn(, seus

critérios de oportunidade e conveniêircia, não cabendo ao licitante vencedor a exigência de inediata col]rrât:, â{l

dos itens licitados.

19.1 A Secretâria Municipal de Educação de Eldorado do Caralás/PA reserva-se o direito de liberar a nôta liscal

para pagamento, somente após o ar€ste de recebimento do Servidor responsável designado como fiscal Co

contrato em tela, após aferir a quantidade, especificações, qualidade e adequação dos materiais enrregues com as

do Termo de Referência.

19'2 A Administração poderá revogar a licitação ou rescindir o contrato, por motivo de interesse público e deverá

realizar a anulação da licitação quando houver ilegalidade, sendo de ofício ou mediante provocação de terceiro;

19.3 Os casos omissos no Termo de Referência, deverão ser supridos pela Lei na. 8-6661'1993 e suas alterações,

bem como as dúvidas suscitadas deverão ser esclarecidas na Coordenação de Licitação e Contratos na secie da

Secretaria Municipal de Educação de Eldorado do Carajás/PA;

19.4 Fica estabelecid

oriundas das avenças

o o Foro da Conrarca de Eldorado do iás, Estado do Pará, para dirimir quaisquer dúvidas

Eldorado do Carajás-PA 20 de Maio 2tl}?

RES EL

lsaiesÁl2o

Rua da Rio vennelho ' 01 -Cenlro knr 100, CEI,:6E52,1-000 LldoÍtulo do (arrlxs,,l,:

@
7 DOS CÁ§OS DÍ RE§CISÂO

18 DOCOIIITXÀTO E

il
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A EXO I - PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)
pREc_Ão ELETRôNrco N, noü/z022.sRp
SESSAO PUBLICA: ---/---/2022, AS ----ll-*-MIN (----) HORAS.

LOCAL: PREFEITURÁ MUNCIPAL DE 
- 

-/UF

IDENTIFICA O DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA:
SOCIAL:

CNP
INSC. EST.:

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM NÂ.O

ENDERE
BAIRRO: CIDADE:

E-MAIL:
FAX:
TELEFONEI
CONTA BAN DA LICITANTE:

N9 DÂ AG NCIA:

VALOR
TOTAL R$

A empresâ ......... declara que
I Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais,

sociai§ trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em

embalagens adequadas.

2 Validade da proposta: _ ( ) dias.

3 Prazo de inicio de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de reterencia do cditai

desse processo.

4 Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da pr€feitura municipal de _/uf, e ainda côn juge

companheiro ou parente até terceiro grau.

5 Que o prazo de inicio da entrega de imediato mediante ordem de serviços dos produtos será de acordo cont os tcímos

estabelecidos no anexo, deste edital a contar do recebimento, por parte da conkatada, da ordenr de compra ou docuoir-1to

similar, na das diversas secretariai de Eldorado dos Carajás CEP: 68524-000 - Eldorado do Caralás,/pA

uf todos os equipamentrts serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não atenli.t a

descriminação do termo de referência do i'eferido edital ou de má qualidade

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
OBS. serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de vabr. zeri, i,rr
inexequíveis, na forma da legislação em ligor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos ticrleis
licitantes.

lsotos 41.20:'fhro q@ tdos I'eon: e sorr:o,rr o ir:on i:., .

Rua da Rio vermelho o 0l - Centro - km 100, CEt,: ó852{{00 - ÊldorâJo do CÀraiáVt,A

CEP:
TELEFONE:

ITENS DESCRIçÃO

CONTATO DA LICITANTE:
BANCO DA LICITANTE:

QUÂNT. UNIDADE
VALOR

UNITÁRIO
R$

1

MARCA

TOTAL POR EXTENSO:

il
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ANExo II - DECIItRAçÂo DE sulElÇÃo Às coNDIçôEs ESTABELECTDAS No EDTTAL s oE rwExrsrÊr.rcr.q os
FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVoS DA HABILITAÇÃ0

portador do RG abaixo assinado, na qualidade de responsável legal rh

proponente, CN PI declara expressamente que se sujeita às condiÇi,cs

estábelecidas no edital acima citado r- que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomatl:i pel,r

licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no eililr:l c

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 habilitaçâr, ,rl
que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2q, e artigo 97 da lei nq 8.666, rle

21 de lunho de 1993, e alterações subsequentes.

em,_de_2022

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPFJ

lsoios 4120. 'Pqg qLE túcs vqaal e scbotj o ora.',,.o i!^;íôt? Ie: rsra

Rua da Rio vermelho o 0l - CentÍo - km 100, CEP: 68524{00 - EldoÍado do Cârâiávt,A

PREGÂO ELETRÔNICO N9 Xxxx/202 z-sRP

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

-.-/UF
O(A) PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO,



PREFEI'I'URA DE ELDORADO DO CARA'AS
DEPAR.TAMENTO DE LICITA çAO - CPL

ANEXO III - MODELO DE DECTARAçÃO NOS TERMOS DO INCTSO XXXItl DO AR',rrcO 7í] DA
coNsTrTUrÇÃo FEDERAL

PREGAO ELETRONICO N9 XXXX/202 2-SRP

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

..............., inscrito no CNPf no por intermédio de seu representante legal o[a] sr(al

portador(a) da carteira de Ídentidade ne ................ e CPF nq declara, para fins do

disposto no inc. v do aft. ne 27 da lei ne 8.666, de 21 de lunho de 1993, acrescido pela lei nq 9.854, de 27 de

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nàg

emprega menor de dezesseis anos.

ressalva: emprega menor, a partir de quato(ze anos, na condição de aprendiz ( Jr.

(representante legalJ

lsoos 1120.'p(,c Qt/ê' lodos verdrr pso,L'or:, ú ârcor.. \:r.l,L)Êit,.,r: ,

Rua da Rio ve.melho o 0l - CeolÍo - km 100, CEP: 68524-000 - tldoÍado do CarajáVl,Â
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ANExo Iv - oEcr,aneçÃo »E rr"enoReçÂo TNDEnENDENTE DE pRoposrA. (MoDELol

pREGÂo elErnôrurco Ns xxxx/2022-sRp

(identificação completa do representante da licitánte), como representânte devidamente constituÍdo (iú

(identificação completá da licitanteJ, para fins do disposto no edital de licitação: PREGÃO ELETnÔrutCO t,tn

X)Oü/2022-SRP, declara, sob as penas da lei, em especial o arL 299 do código penal brasileiro, que:

A) A proposta apresentada para participar do PITEGÃO ELETRÔNICO Na xxxx/2022-SRP, fol elaboratl: iit

maneira independente (pelo licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, dlret:t i,ri

indiretamente, informado, discuüdo ou recebido de.qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÀo

ELETRÔNICO Ne Ifi)O(/2022-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃ0 ELETRÔNICo Ne xXXx/z022.SRp

não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do PRDGÀO

ELETRÔNICO Ne )fr)ü/z022-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

C) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participaxre

pot"niirl ou de fato do PR-EGÃO ELETRÔNICO Ns )frXX/2022-sRP quanto a participar ou não da relerid:

licitação;

D) Que o conteúdo da propostâ apresentada para participar do PREGÂo ELETRÔNlco Ns xxxx/2022-SRp iai,
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participarit.

potencial ou de fato do PREGÂO ELETRÔNICO Ne XDO(/2022-SRP antes da adjudicação do objeto cia ref-erir1,r

licitáção;

E) Que. o conteúdo da propostá âpresentada para participar do PREGÃ0 ELETRÔNIC0 Ne XXXX/2022-SRp I:-10

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de quaiquer iniegrant6. ii,,

município de uf, antes da abertura oficial das propostas; e

F) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações

para firmá-la.

REPRESENTANTE LEGAL

lsobs1120,'p@A qtP' tOdOS l.qronr e s.':rl\cn.' c nror-r oo :

Rua da Rio vermelho o 0l - Centro - km 100, CEP: 68524400 - Êldo.ado do Carôjás/l,A
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ANExo v - DECUTRAÇÂ0 Do ponrE DA EMPRESA (MrcRoEMpREsA ou EMPRESA DE pEeu[iNo poR r ; ,

pnEcÃo ErErRôNICo Ns xxxx/20?z-sRp

[Nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (LTDA, SA, etc.), endereço completo, inscrita no cnpi sr)i) r]

ne [$OO{], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da carteira de icic,nticl.rrle

ne p0OO{, inscrito no CPF sob o na [DOü], declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra conro

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art.3q da lei complementar nq 123 de 14 de

dezembro de 2006, estando aptâ a fruir os beneficios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar enr

nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4e do art.3e da lei complementar nq 123 de 14 de dezembro de

2006.

declaro, para fins da LC 123 /2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

( ) Microempresâ - receita bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 e estândo apta a fruir os benefÍcios o

vantagens legalmente instituídas por. não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4e rio aIt.

3e da lei complementar ne 123/06 alterada pela LC 147 /2074.
( ) Empresa de pequeno porte - receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inl-erior a 4.800.0i10,()0

valores, estando apta a fruÍr os benefÍcios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar ent nenhrrrrra

das vedações legais impostas pelo § 4e do an. 3e da lei complementar nq 123/06 alterada pela LC 147 /2011.
observações:

o esta declaração poderá ser preenchida somente pela Iicitante enquadrada como me ou EPP, nos termos (ia [.(.

723, de 14 de dezembro de 2006;

. a não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da licitante como me ou !lPp,

nos termos da LC ne L23/2OO6,ota opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.

LOCAL E DAT.\

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LECAL

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR
(NO CASO DE ME E EPP)

CPF: XXX.X/ü./Jü-)ü
CRC: 

-

isaies a 20 'poro que logos yeiorr Í, ío/l,orr, ú:|,ii.i,:i,.
Rua da Rio vermelho ' 0l - Centro - km 100, CÊ1,: 68524-000 - Eldorarlo do Carajâs/PA

{

il
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ANExo vl - DECLARAçÃo DE IDoNETDADE

Ao REDIGIR A eRESENTE DECLARAçÂo, o pRopoNENTE oEveRrí urtLtzeR FoRMULÁRlo coM TrtvlBRE D.\
PROPONENTE.

pREGÃo ErErRôrulco Ne xxxx/202.2-sRp

À
PREFEITURÁ MUNICIPAL DE F

O(A) PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO.

A empresa inscrita no CNP| ne ................ por intermédio de seu representante leg:l o

Sr....................................., portador da carteira de identidade ne...................... e do CPF na declara não ter

recebido do município de uf ou de qualquer outra entidade da administração direta ou inciir.eta, etu

âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de

contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contr':râr

com a administração federal, estadual e municipal.

EM, _ DE __ DE 2022.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

lsOiOS 4120: 'Pí'A 4p tdos vdofi e s4iboo', a, fiaoat.t ..itiltt),Í?!e..It (

Rus da Rio veÍmelho " 0l - Centro - km 100, CEP: ó8524.000 - Eldorado do CâmjáspA
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ANExo vrr - DECTARAçÃo DE cuMpRrMENTo Dos REeursrros DE HABTLITAÇÀo. {MoDEt,o)

pREGÃo sLernôNIco Nq )üxx/202:z-sRp

declara, em conformidade com a lei np 10.520 /02, que cumpre todos os requisitos para habilitação l)arn esr!

certame licitatório na PREFEITURÂ MUNTCIPAL DE IUF - PREGÃO ErrrnÔrulCO Ns XXXX/2022-

SRP

(ASSTNATURA no nEseonsÁvul e cenl

lsoigs 4120.'pan qE lodos vgorl . *íbcrt o nroo !,'. >a.\ra(:)P /e.: /ii(

Rua da Rio rcrmelho " 0l - Centro - knr 100, CEP: 6E524-000 - Eldoüdo do Carajís/tlA

EM, _ DE _ DE 2022.

l,t
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ANExo vrrr DEcurRAçÃo DE NÂo vÍNcur,o cotr óncÃo púsLrco

representânte portador do CPF ne_ declaro, para os fins que se Íizer.cnr

necessários, que não possuo vínculo, direta ou indiretâmente, com a Administração Pública deEldoradod()

Carajás-Pa ou, em conformidade com inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal.

EM, _ DE _ DE 2022

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

A empresa , 

-- 

portador do CNPI na . tendo como seu sór r, r

lsaios 4120:'u@o que t&osv4oo. e sci:c,:t .r rnr.,.j1, Sat:ií_rÂli!,-.,:.í

Ruâ dâ Rio vermelho o 0l - CentÍo - hn 100, CEP: ó8524{00 - Eldorado do Cdraiáv I'À il
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ANEXO rX MINUTA D_AATA DE REGISTRO DE PREçOS DE PREÇOS Ne

PREGAO PRESENCIAL ELETRONICO NS
Aos 

- 

dia(s) do mês de 

--de 

dois mil e dezessete, O Município de Eldorado dos Carajás, âtrar./és da :io

Fundo Municipal de Educação, nos tr:rmos daLei A666/93 Lei nq 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada nr.r

D.O.U. de 18 de julho de 2002, Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, deffeto No 7.892, D8 23 DE lAN a tRa D;-

2013, DECRETO Ne 9.488 DE 30 DE AGOSTO DE 2018 e das demais normas legais aplicáveis, .:m iat c|,

classificação da proposta apresenta(la no Pregão Eletrônico para Registro de Preços, Sistema de Registr-o de

preço para contrataÉo de empresír especializada para funcionamento de gêneros alimenticios perecivt,is

e não pereciveis, para execução do programa nacional de alimentação escolar - PNAE aos alullos

matriculados na creche, pré-escola, AEE, ensino fundamental, educação de iovens e adultos c os ensitios

médio, conforme as especificações bontidas no termo de referencia, tendo sido os re[eridos prt:ços oterecirlts

pela empresa(s) cuja(s) proposta(s) iiri classificada(s) em primeiro lugar no certame suplacirado.

As quantidade são estimadas e não constitui qualquer compromisso futuro para contratâção, dev:ndo .ei

entregues apenas as quantidades solicitadas pela Fundo Municipal de Saúde de Eldorados Carajás, de acordir cont a

necessidade da mesma, nos locais determinadas nas ordens de compras ou serviços. Empresa;

XXXXXXXXXXXXXX)()0ü»OOfi; C.N:P.f. no X)0(XXXXXXXXXXXX, representada neste ato pelrr(a 1 S, ia).

XXXXXXXXXXXXXX)0üX, C.P.F. ne HXXXXXXXXX e R.G. nq XXXX)(XX)OO(XXXXX.

DESCR,/ESPE( IF. VL. UNIT VL TOTAi,

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDAT'E DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços teÉ validade por L2 (doze) meses contados a partir da sua assinirtrrra.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a contratânte niio esraril

obrigada a adquirir os produtos cita los na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preçc.s,

podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recürso ou indenização cle

qualquer espécie ao fornecedor, sendo, entretânto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência rit,

fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o complomisso de

atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as

condições estabelecidas, ficândo suieito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprinrento de

quaisquer de suas cláusulas.

cúusulA TERCETRA - DÂ urlltzÁÇÃo DA ATA DE REcrsrRo DE pREços

Poderá uülizar-se desta Ata de Registlo de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal

que não tenha participado do certame Iicitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que deviclamente

comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarern I

fsqio§ lWO:'{bt1 qúe tOdO§ vqdnl. € 5ortO,t I o orir.,.rr, ii5aiHol? fêr 
^:r

Rua da Rio vermelho o 0l - Ce úo - km l0O, CEP: 68524-000 - Eldorado do C arajás/PA

ITEN UNID. QUANT.
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uso da presente Ata de RegÍstro de Preços, deverão manifestar seu interesse iunto ao Contratante, para que e::tr

indique os possíveis fornecedores e respecüvos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classilicaçào.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condiçôes r ela

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registra(los em Ar.i.

desde que este fornecimento não preiudique âs obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições aàicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgiro oLi

entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CúUSUIA QUARTA. Do LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega do matéria deverão ocorrer em de 72 horas corridos acorCo corn as

especificações contidas na ordem de compras/servlço ou notâ de empenho, de acordo com a necessidade e

interesse da secretâria solicitante pqdendo ocorrer em qualquer parte do município tanto na ária urbana quantrr

na zonà rural.

CúUSULA QUINTA. Do PAGÂMENTo

1, Executadas e aceitas as entregas, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal, rnedição e Certidões no Prorocolo

do na Prefeitura de Eldorado dos Carajás, Rua da Rio vermelho s 01 - Centro - km 100, CEP: 68524-000, para íins

de pagamento, mediante ordem bancária creditâda em conta corrente do fornecedor, a partir do 154 (décirno

quinto) dia útil do mês subsequente, conforme planeiamento e disponibilidade financeira. As notas tieverão ser'

entregues entre 15 a 30 de cada mês.

1,1. Os pagamentos serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso (físico-financeiro) determinaCo

pela Fundo Municipal de Saúde de Eldorado dos Caraiás, em se tratando de empresas declaradas como ME oLr EPP

no período máximo de 30 (trinta) dias para cada parcela da obrigação, e em consonância com a rcspec vr

disponibilidade orçamentária.

2. Para efeito de cada pagamento, â nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das provas de regularidade plla

com as Fazendas Federal, Estadual ê Municipal e relativa à Seguridade Social (CNDJ, ao Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço (FGTS) e à Justiça.do Trabalho (CNDTJ, demonstrando situação regular no cumprimento dos

encargos sociais instituídos por lei.

3, A Fundo Municipal de Saúde de Eldorado dos Cara.jás reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da

atestação, os serviços ou produtos fornecidos que não estivêrem em perfeitas condições ou estiverent ein

desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

4. O Fundo Municipal de Saúde de Eldorado dos Caraiás poderá deduzir do montantc a pagar os valort,s

correspondentes a multas ou indenizações deüdas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregà0

Eletrônico/SRP.

5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidaçâo qualquer obrigaç;to

Íinanceira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso (!e

pagamento.

5.1 - Nos casos de eventuais antecipações de pagamentos, fica convencionado que será aplicado o percentu

lsoic§ 41,20 'tloÉ que lodos !,Ebr' e 5o/bof)r o ôrr,lÍj dl) ...r fjrr()R le,a /irr

Rua da tuo vennelho o 0l - Centro - km 100. CEP: 68524{00 - Eldorado do Caraj:is,/PÀ

le



t"

4+-
Etdõiâfrlo

do Carqjás
PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJAS

DEPARTAMENTO DE LICTTAÇÃO - Cpr

100/o (dez por centoJ de desconto sobre os valores disponibilizados.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha concorrido de algrrnte

formâ para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação Íinanceira devida pelo Fundo Municipal de SaLrile

de Eldorado dos Carajás entre a dat:t 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 datã 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)/365 => I=0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6%0.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posterlormente.

cúusulA sExrA - DAs coNDrçôEs DE FoRNEctMENTo

A execução dos serviços ou fornecimento de produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido Ltcs

serviços.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, rtesmo qrre a

entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento, observando as nor.ntas e

obrigações constantes no Edital, no Termo de Referência e nesta Ata de Registro de Preços.

cúUsULÂ SÉTIMA - DAs PENÂLIDÁDES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços, a Administnrc;o ci:r

enüdade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I'Advertência, que será aplicada por meio de notificação via oÍicio, mediante contra recibo do represontanre

legal da contratâda estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis pará que a empresa licitânte aprescnte

justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de O,lo/o (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das ohrigaçoes

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, lma vez comunicada oficialmente;

III - multa de 109o (dez por cento) sobre o valor do material não entregue, no caso de inexecução totâl oLr parcial

do obieto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze] dias corridos, contado da colnunicação oficial, s--m

embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao contmtânte pela não execução parcial or! tota: ilo

obieto o qual foi registrado os prazos.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de ate 05

(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos deternrln.iptes

da punição ou até que seia promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penaltr!rr:;

lsatcs Átz1 'Wo eue lodosveat|' r j(lii,c, ' .r /),i:-.!:.
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licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não fornecer ou prestar serviÇos, iieixai rle

entregar a documentáção exigida paiâ o certáme ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardarnento da

execução do seu obieto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, coIrlirortai-se

de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso Ie no parágrafo primeiro desta cláusula porrt'r:io se:'

aplicadas juntamente com as dos incisos "ll" e "lll", facultada a defesa prévia do interessado, no respecriv,r

processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa íor 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 der.,idos;el:

Administração ou, quando for o caso, r:obrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornececiores rla

entidade contratante, e no caso de strspensão de licitar, o licitãnte deverá ser descredenciado por igual períod.,,

sem prejuízo das multas previstas no;ldital e das demais cominações legais.

CúUSULÂ oITAvÂ. Do REAJUSTAMENTo DE PREç0S

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, (1.1 Lei tr!

8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados n(,

mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornâr-se superi\rr.dr)

preço praticâdo no mercado, o Contralante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução cle preços e

sua adequação ao praticado pelo mercado.

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Querto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visancl,-r

igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preçc de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o Íirlrrecedor..

mediante requerimento devidamente iomprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante podirá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a ver.acidade rios

motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento ou set.viçosi

ll - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Paúgrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação dâ Ata de liegistro rir

Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantaiosa.

CúUSULA NoNA . DAs C0NDIçÔES DE RECEBIMENTo Do oBJETo DA ATA DE REGISTRo DE PREÇos

O recebimento do objeto constante da presente ata esú condicionado à observância tle suas especiiicaçôes

técnicas, amostras, e quando couber, embalagens e instruçôes, cabendo a verificação ao representantc desigr:at1,r

pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os serviços ou produtos deverão ser de ótima qualidade, e deverão ser execlrt.i Ot1

lsàias q2o:'fuú que todos vejon\ e so/Lro41 . o r)oo ob S: N|lCe fe., t.:t
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fornecidos no meio de comunicação constante na ordem de serviços, ordem de comprâs oü nota de entpr,'rlr,r,

acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços rru

produtos com as especificações constantes da proposta da empresa.

II - Definitivamente, após a verificaçâo da qualidade, da quantidade dos serviços ou produtos e sua consaqrir.rii(,

aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cincoj tlr:s

úteis após o recebimento provisório.

CtÁUsUtA DÉCIMA - Do CANCELAII{ENTo DA ATÂ DE REGISTR0 DE PREçoS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo adminjstrarivo

específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

A pedido, quando:

I. comprovar a impossibilidade «le cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de íorçrr

. maioc

II. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de

. mercado dos insumos que compõem o custo do serviços.

IIL PoT iniciativa do Ministério da lustiça, quando:

IV. não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados r,r

mercado;

V. perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

Vl. por razões de interesse público, deúdamente, motivadas e iustificadas;

VII. 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 Reglstro

de Preços;

IX. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata ile

Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

clÁusulÂ DÉcrMA PRIMEIRA - DA AUToRTzAçÃo PARA AeurstÇÁo E EMrssÂo DAS oRDENS DE coMpRA

ou sERvrços

As aquisições do obieto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso â caso, pelâ contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ord<,ns de serviços ou ordem de compras, sua retificação ou cancelamento, total

ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

cúusurA DÉcrMA sEcuNDA - Dos ACRÉsclMos E supREssôEs

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantit.iriv()\

superiores àqueles registrados, em fu:rção do direito de acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) ce acorriL,

com o § 1e do art.65, da Lei na 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela orclem de rtgisrrc, .

i9AF5 aL2 o.' Írarc qúe todos yelon' r 5crl]d,,,,', )i.)r',ri, -
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razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

Parágrafo Segundo: A supressão do§ serviços ou produtos registradas nesta Ata poderá ser total ou Dârcirl, a

critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4e do artigo 15 da Lei ne 8.666/93.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Dos PREços E LoTEs Dos ITENS DE FoRNE(TMENT0 oU sERvIços

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signalária da presente Ata de Registro dc Preços.

Paúgrafo Único: Os preços, expressos em Real (RS), serão fixos e irreajustáveis pelo perÍodo de 12 [doze) neses,

contado a partir da assinatura da presente Atá de Registro de Preços.

cúusulÂ DÉcrMA QUARTA - DAs oBRrcAÇôEs Do ToRNEcEDoR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital, Termo de referêncirr e .rr.t rlt
registro de preços, sem preiuízo das decorrentes das normas, dos anexos e dâ natureza da atividade.

CúUSULA DÉCIMA QUINTA - DÂs oBRIGAçÔES DA C0NTRATANTE

São obrigações do contratante, as constãntes no edital, termo de Referência e ata de registro de preços:

Parágrafo Primeiro; Efetuar o(sl pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a eieti\.il

entrega dos produtos e emissão do Termo de Recebimento.

Parágafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto licitado por intermédio clo fiscal esper.ialnretre

designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

cúusulÂ DÉcrMA sExrA - DAs DrsposrçÕEs FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços e a proposta da empresa classilicada err

1q lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das clisposições

constantes das Leis no 8.666/93 e 10.520 /2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oíicial, condit-âo

indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização dâ presente Ata, que não llossam ser. rlirirnjrias

administrativamente, serão processarlas e julgadas no foro da cidade de Eldorado dos Carajás, com exelusàc de

qualquer outro.

E, por estârem assim, iustas e contratâdas, firmam o presente instrumento em 2 fduasJ vias de igual teor e ior.rtra,

na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Eldorado dos Carajás - PA, em _ de de-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORÁDO DOS CARAIÁS
CONTRATANTE

RÁZÂO SOCIAL DÁ EMPRESA
cNPl N" _._.J_-_

Isotos a.?o:'fuo que lodos vdorl e so/tlo.rr c,:cc,rÍ,5..i,.1(-)í?..a'tl:1
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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, nesr,-' :t11)

denominado contratante, com seguinte endereço Rua da Rodoviária nq 30 - Centro - km 02, CEP: 68524-0t]0

representado pelo Sre Severiano Sampaio Nascimento Macedo Municipal, e de outro lado r c.ilplesa

inscrita no CNPI (MF) sob o n.q

denominada simplesmente contratada, neste ato representada por

estabelecidâ , dorava rr tt

portador da Cédula dt

Identidade n.s e CPF (MF) n.e celebram o presente contrato, do qual serâo partes

integrantes o edital do Pregão Eletrô iico n.q _/_ e a proposta apresentada pela contratada, :,^u jeitando-se o

contraránte e a contratâda às normas disciplinares das Leis nq 8.666/1993 e 70.520 /2002, Decreto 10.02+ rle 2C

de Setembro de 2019 e suas âlteraçõei posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguenl:

CúUSULA PRIMEIRA. Do oBIETo-

1. O presente contrato tem como obieto: Sistema de Registro de preço para contratação de empresa

especializada para funcionamento de gêneros alimentícios perecíveis e não pereciveis, para execução rto

programa nacional de alimentaçâo escolar - PNAE aos alunos matriculados na creche, pré-escola, -AliE,

ensino fundamental, educação de iovens e adultos e os ensinos médio, conforme as especificaçôes

contidas no temo de referencia.

1. Os preços dos serviços sâo aqueles constantes da Planilha apresentada pela contratada, sendo que o valor toiiri

isa,.o,s 4r2O 'PGa qte t}dos r.€rorr e sort\olr, ô ôr(,.'.,o.

o " 0l - Centro - kn 100, CEI,: 68524.000 - Eldorâdo do Ctüljás/l,Ah

I

I{Lra tla Rio rcrmel

do contrato é de RS _
2. Os quantitativos indicados na Planilha constante do Anexo I do edital do Pregão Eletrônico são rne.âmenti,,

estimativos, não acarretando à Administração do contratante qualquer obúgação quânto a sua cxecucào (,r!

pagamento.

3. As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária: XXIüXXXXXXX

CúUSULA TERCEIRA . Dos PRAzos

1. A CONTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos apresentâdos em sua proposta e aceitos pela adminisrracão

para execução dos serviços, contado do recebimento da autorização de serviço expedida pela Prefeitura rle

Eldorado dos Carajás.

2. Eventuais fornecimento deverão ser iniciados em de72 horas para a entrega a contar da notificaçãrJ rla

fiscalização do CONTRATANTE, sem prejuízo de outros serviços autorizados para execução

CúUSULA QUÁRTÂ . Do ÂMPARo LEGAL

1. A lavratura do presente contrato decorre da realizaçâo do Pregão Eletrônico realizado com fundarnento n:i Ler

ne 10.520, de 17 de iulho de 2002 e nâ Lei nB 8.666/93 Decreto 10.014 de Z0 de Setembro de 2019.

CúUSULÁ QUINTÁ - DA ExEcUçÂo Do coNTRATo

1. A execução deste contrato, bem ccmo os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e lrelos
preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Ceral dos Contratos e as
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disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.o 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55,

do mesmo diploma legal.

cúusulA sExrA - DA vrcÊNclA p lrn Enloícra

1. A vigência deste contrato seÍá 
--./ /- à-,/-/-,contadosdadatadasuaassinirtrrn,tcn(iil

início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

cúusulÂ sÉrrMA - Dos ENcARcos Do C0NTRATANTE

1. Caberá ao contratante:

1.1 - permitir acesso dos técnicos da contratâda às instalações do contratante para execução dos ser-viços

constantes do objeto;

1.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da contratarlâ;

1.3 - reieitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes dc

Anexo I do edital do Pregão eletrônicb n." -------_.,/ :

1.4 - impedirque terceiros executem os serviços obieto deste contrato;

1.5 - solicitâr que seia refeito o serviço que nâo atendâ às especificações constantes do anexo i do eclital cio

pregão n." ------]/- e conforme cronograma da secretaria requisitante.

1.6 - atestar as faturas correspondertes e supervisionar o serviço, por intermédio da secretaria de serviços gerais

do contratante.

CLÁUSULÂ 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 sen,iços, tais

como:

a) salários;

b) seguros de acidente;

c) tâxas, 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.2 - manter os seus técnicos sujcitos às normas disciplinares do contratante quando em traballlo no órqão,

porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - manter os seus técnicos idcntificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo 5-.ubstitLrir

imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciolinares co

contratante;

1.4 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos móveis, e outros bens de proprieilacle do

contratante, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços alvo deste

contrato;

lsa?os 4 20.'Ptrc ate todos L€jo;r' r, 5..-/oor)_ r, r"r:.,;:.
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1,5 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seia qual for, desde que praticada por seus técnicos nr,

recinto do contratante;

1.6 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os ser.viqos

efetuados referentes ao obieto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução oLr

dos materiais usados;

1.7 - refazer os serviços que forenr rejeitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento dr

comunicação;

1.8 - usar a melhor técnica possível para a execução dos serviços obieto deste contrato;

1.9 - submeter à fiscalização do contratante de todos os veículos a serem empregados nos serviços antes da srrr

execução;

1.15 - comunicar à secretaúa de infra estrutura e obras do contratante qualquer anormalidade de car.itlr

urgentê e prestar os esclarecimentos iulgados necessários;

1.16 - manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as condições tle

habilitação e qualificação exigidas neite contrato durante todâ a execuçâo do contrato.

cúusulA NoNÂ - DAs oBRrcÂçôEs socIAIs, coMERcrArs E FrscÂIs

1. À contratada caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos preüdenciários e obrigações sociais previstos na

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados lão
manterão nenhum vínculo empregatício com o contratante;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as proüdências e obrigações estabelecidas na legisla(âo

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 tlrr

contratante;

1.3 - assumir todos os encargos de possÍvel demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a este contr.rt{),

originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência; e

1,4 ' assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultântes da execução Icsrc

contrato.

2. A inadimplência da contratada, tom referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfcre :l

responsabilidade por seu pagamento à administração do contratante, nem poderá onerar o objeto deste contr:to
raáo pela qual a contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, âtiva ou passiva, L oiI ()

contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA. DAs 0BRIGAçÔES GERAIS

1. Deverá a CONTRÁTADA observar, também, o seguinte:

1.1 - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do

durante a prestação dos serviços, obieto deste contrato;

§

rY
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cúusum oÉclue qUARTA - Do pAcAMENTo

1. Executâdos e aceitos os serviços, a contratada apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da Fr.lnrio

Munici.f,al de Saúde de Eldorado dos Carajás, situado na Rua da Rio vermelho q 01 - Centro - km 100, CEP: 68521-

000, para fins de liquidação e pagarnento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente o'.r cheiti,e

nominalao fornecedor, até o 304 (trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos.

2. O contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestaÇão, os serviÇos executados nãô

estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.

3. O contratante poderá deduzir do montânte a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizaci't-l;

devidas pela contratada, nos termos deste contrato.

4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquei obi'igacão

financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteraçâo de preços, compensação financeira olr âplicaçãil

de penalidade ao contralante.

5. O prazo de pagamento da erecução dos serviços será contado a partir da data final do perÍcdr, ,-le

adimplemento de cada parcela.

lsaias 41.20;'M qüe tcdos r.ejan) a sqibort . .J ,]{ií i;.: si srioi /e..t r:.
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1.2 - é expressamente proibida, ta.mbém, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo sc houyei

prévia autorização da Administração do contratante;

1.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação dos serviços objeto deste contrato.

1.4- Arcar com todas as revisões durante a garantia.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA . Do ACoMPANHAMENT0 E DA FISCALIZAçÂo

1. A execução dos serviços obieto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por do contratante, desiglr.i(r

para esse fim.

2. O servidor do contratante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dcs

serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dc,feitos observados.

3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitacias a

autoridade competente da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, em tempo hábil, para a adoção cas

medidas convenientes.

4. A contratada deverá manter preposto para represenfá-la durante a execução deste contrato, desde que aceito

pela administração do contratante.

CLÁUSULA DÉCIMÂ SEGUNDÁ - DA ATESTAÇÃo

1. A atestação da execução dos serviços caberá à servidor do contratante designado para fim representanCtr o

contratante.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA . DA DESPESA

1. As despesas decorrentes do fornecimento do obieto licitado correrâo por conta da Dotação Orça.relltlril

Própria do(s) Órgãos que compõe a Administração Publica Municipal. XXXXXXXXXXXXXXXX
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5.1 - Nos casos de eventuais atrasüs de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de aiguma

forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo contratante, entre a dat2

acima referida e a correspondente aô efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a apiicaçJru l.-r

seguinte fórmula:

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 pertinente a ser paga;

I = ÍndÍce de compensação financeÍra, assim apurado:

t=Tx ==> t=(6/100) ==> I=0,00016438

365 365

TX - Percentual da taxa anual = 60lo ,

5.2 - A compensação financeira prevtsta nesta condição seÉ incluída na fatura do mês seguinte ao da ocorrência,

5.3 - O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota fiscai/ra.,ur:

atestada por servidor designado, confonne disposto no ârt. 67 da Lei n.e 8.666/93, e verificação da regulaririace cla

licitante vencedora junto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF.

cúusulA DÉCIMA QUINTA - DAALTERAçÂo Do coNTRATo

1. O presente contrato poderá ser alterado caso haja interesse da administração, nos casos previstos r.a Lei n.!

8.666/93, desde que haja interesse da Administração com a apresentâção das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA sExTÂ - Do AUIIENTo oU sUPREssÃo

1. No interesse da Administração do contratante, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aunen!:.i!.;

ou suprimido ato o limite de 250lo (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1q e 2!, Ca

Lei n.e 8.666l93.

1.1 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressõei qr p sc

fizerem necessários; e

1.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusulâ, exceto as supressôes

resultantes de acordo enFe as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA . DAS PENALIDADES

1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no conrrato

suieitará a contratada à multa de 0,50/o (zero vírgula cinco por cento] por dia e por ocorrência, até o máxinro de

10% (dez por centol sobre o valor totll do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corricios, urn:

vez cornunicada ofi cialmente.

2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a administração do contratante poderá, gar.antida a

prévia defesa, aplicar à contratada as rieguintes sanções;

2.1 - advertência;

lsaids41.20:"Poreauetctlosr4afi.e,chctt.rr1itcj\11.::t:i'li\ttt,.,t-.1
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2.2 - multa de llVo (dez por cen@) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total (lo ohjcto

contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

2.3 - r suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Admiitistreção d(,

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (tiois) anos;

2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punição ou até que seia promovida a reabilitação perante a própria autoridade qLre

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratâda 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 irens i e

2 desta cláusula:

3.1 - pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito;

3.2 - pela recusâ em substituir qualquer mâterial defeituoso empregado na execução dos serviços, que v,er e ser'

reieitado, caracterizadâ se a substituicão não ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da rejeiçâu;

e

3.3 - por recusar refazer qualquer serviço que vier a ser reieitado caracterizada se a medida não se efetivar no

prazo de 5 (cinco] dias úteis, contados da data de rejeição.

4. AIém das penalidades citadas, â contratada ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no catlastlo

de fornecedores do contratante e, no que couber, às demais penalidades referidas no CapÍtulo lV da Lei rt.!l

8.666/93.

5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e âceito pela administraçâo do

contratante, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta cláusula, a contratada ficará isenta tias

penalidades mencionadas.

6. As sanções de advertência, suspensão tempoÉria de participar em licitação e impedimento de contratar corl a

Administração do contratante, e declaração de inidoneidade para licitâr ou contratar com a administração pública

poderão ser aplicadas à contratada iuntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serenr

êfetuedos.

CúUSUIÂ DÉCIMA oITAvA. DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseia a sua rescisão, conforme disposto nos artigosTT a 80 rla L.t'r

n.e 8.666/93.

1.1 - .Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegrrr;rcio o

contraditório e a ampla defesa.

2. A rescisão deste contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da administração do contratânte, nos casos enumerados nos incisos

I a Xll e XVII do arügo 78 da lei n.e 8.666/93, notificando-se a contratada com a antecedência mínima cte 30

(trintal dias corridos;

2.2 - amigável,por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a administraçâo do contratante; o,.l

lsaics 1!,2o 'M qre todosveJant ar so,ôdrir.. 1, ,)d.)..-i1 5Í rltl,R le/ E t
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2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundanrentada d.r

autoridade competente.

cúusulÁ DÉcrMA NoNÁ - DA vrNculAçÂo Ao EDrrar n Á pnoposrA DA C0NTRÁTADA

1. Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico n-e 

-/- 
e aos termos das p!-opostas (li

contratada.

CúUSULA uGÉsIMA . Do FoRo

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativa nlentc,

serão processadas e iulgadas no Foro da cidade de Eldorado dos Carajás, com exclusão de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

2. E,paru firmeza e validade do quç.foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e

forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,

contratante e contratâda, e pelas testemunhas abaixo.

Eldorado dos Carajás - PA. em _- dc

@

l0tl

TESTEMIJNHAS:

CONTRATANTE CONTRAl'ADA

2
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