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,i,, : ::,:_ EDITÁI PnEGÃO ETETRÔNICO : REGISTRO PREçO PARA AQUISIÇãO :

PREGÃO ELETRÔNICO Ng 9/2022-045 PMEC
pROCESSOADM Ne1/ZOZZ-O4S-pMEC TIAGO PEREIRA i:;ii"^""fiflã*Ul"ili'"*

DArA DE ABERTuRA: 3L/Lo/2o22'"" coSTA:oo g1g4 
[:fU:üC+*rlut;,

MoDo DE DrspUTA: ABERT, 26247 i:*§lifl'Jl.::;rÂ{m2ó247

o MUNIcÍpIo DE ELDoRADo oos cnneJÁs, ToRNA púBrrco, pARA coNHEcrME-r;;rEREssADos,
QUE A PREFEITURA MUNICIPÁL, RS,ATTZRRÁ TICITRçÃO, PARA REGISTRo DE PREços NA M0DALIDADE
PREGÃo, NA FoRMA ELETRÔNICA coM crurÉRto DE IULGAMENTo MENoR pREÇo poR ITEM, Nos
TERMOS DA LEI Ne 10-520, DE 17 DE IULHO DE 2OO2, DO DECRETO Ne 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE
2019,DO DECRETO Ne7.746, DE 05 DE IUNHO DE2072, DO DECRETO No 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE
2015, DECRETO7892, DECRETO Ne 9.488/18 APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEt Ns 8.666, DE2t
DE JUNHo DE 1993, s Rs sxtcÊNclAs EsTABELEcTDAS NEsrE EDrrAL. LEr coMeLEMENTAR Ne 123106 E
147 /2014, SUBSIDIARIAMENTE, PELII LEI Ne 8.666193 E DEMAIS LEctsutÇÃo, soB AS C0NDIçOES
ESTABEIECIDAS NEsrE ATo coNvocRróRIo E ANExos.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e
monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica
www.porlaldecompraspuhlicas.cem.tlr. O servidor terá, dentre outrâs, as seguintes atribuições: coordenar o
processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da propostacom
os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapâ de lances; verificar e julgar as condições de habilitação;
receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão;
indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente
instruído a autoridade responsável pela adjudicação e propor a homologação.

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para sistema de Sistema de registro de

preço para contratação de empresa para aquisição de gênero alimentício, pârâ atender a

Prefeitura Municipal e fundos municipais de Educação, Saúde e Assistência Social e Fundo

Municipal do ldoso, Fundo Municipal de Meio ambiente de acordo com as especificaçôes conüdas

neste Termo de Referência.
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0 critério de julgamento adotado será o menor preço do ITEM, observadas as exigências contidas neste Edital e

seus Anexos quanto às especificaçÕes do objeto.

3. DOREGTSTRODEPREçOS

3.L. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais aclesões são as que

constam da minuta de Ata de Registro de Preços

4. DO CREDENCIAMENTO.

4.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRÁS PUBUCAS que permiLe a

participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÂO, em sua FORMA ELETRÔNICA

4.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sÍtio www.part*ltlecomprnqxiltlitçs.t*xr.br:

4.3. 0 credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu

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

Pregão.

4.4. 0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assurne como

firrnes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praricados diretamente ou por seu

representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistelna ou do órgão ou entidade promotora da

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

+.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAJ, DE COMPRAS

PUBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem

desatualizados.

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

habilitação

s. DA PARTTCTPAçÃO ruO PREGÃO.

5.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de arividade seja cornparÍvel com o objeto desta

licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

5.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei na 11.488, de 2007, para o microempreendedor

indiüdual - MEl, nos limites previstos da Lei Complementar ns 1Z3,de 2006.

5.3. NÃO PODERÃO PARTTCTPAR DESTA LTCTTAÇÃO OS TNTERESSADOS:

5,3.3. Proibidos de parücipar de licitações e celebrar contratos ad,ninistraüvos, na forma da legislação ügente;

5.3.4. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(sJ;

5.3.5, Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e

responder administrativa ou judicialmente;

5,3.6. Que se enquadrem nas vedações preüstas no artigo 9e da Lei ng 8.666, de 1993;

5,3.7. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou Iiquidação;

5.3.8. Entidades empresariais que estejam reunidas ern consórcio:
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5.3.9. Organizações da Sociedade Ciül de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão no

7 46 /20 I4-TCU-Plenário).

5.4. CoMO CoNDIÇÃO PARA PARTTCTPAÇAo N0 PREGÃo, A LTCTTANTE ASSINALAnÁ "StU" OU "NÃ0" EM CAMPO

pRópRro Do srsrEMA ELETRôNrco, RELATTvo Às securlIrES DECI,ARAÇÕES:

5.4.3, Que cumpre os requisitos estabelecidos no arügo 3" da Lei Complementar nq 723, de 20A6, estando apta a

usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.42 a 49;

5.4.3.7. Nos itens exclusivos para participação de microelnpresas e ernpresas de pequeno porte, a
assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;

5.4.3.8. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno

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

favorecido previsto na Lei Complementar ns L23, de 20O6, mesrno que microernpresa, empresa de pequeno

porte.

5,4.4. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

5.4.5. Que curnpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposti apresentada esú em

conformidade com as exigências editalícias;

5,4.6. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar

ocorrências posteriores;

5.4.7. Que não emprega menor de LB anos ern trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de

16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do arügo 7., XXXIII, da

Constituição;

5.4.8. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normaüva SLTI/Mp ne 2,

de 16 de setembro de 2009.

5.4.9, Que não possui, em sua cadeia produüva, empregados executando trabalho degradante ou forçado,

observando o disposto nos incisos lll e IV do arl 1e e no inciso III do art. 5s da Constituição Federal;

5'4.10' Apresentar o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores. SICAF, |unto a documentação de

habilitação devidamente atualizado sem pendencias.

5.5' A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em

lei e neste EditâI.

.ú,,', , :,u**rBfsEnr4ç{O,DAPnomstÂ,uoosDo(uMENTosDEHAEIITTAçÃ0.,, i,,,,, I :l

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitant"-"n," com os

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descriqão do objeto ofertado e o preço, até a data e o

horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de

envio dessa documentação,

6.2. 0 envio da proposLa, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá ptr meio de

chave de acesso e senha,
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6.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda

que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1e da LC ne 123, de 2006.

6,4, Incurnbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,

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

erniüdas pelo sistema ou de sua desconexão.

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

habilitação anteriormente inseridos no sistema;

6.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classiflcação entre as propostas apresentadas, o que

sornente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

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

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

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes

campos:

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

7.L.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as lnformações similares à especificação do Termo de

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

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

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

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,

tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou

serviços.

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade

do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer

outro pretexto.

7.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 9O (Noventa) DIAS, a contar da data de sua apresentação.

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações

públicas, quando participarern de licitações públicas;

7.7. Será desclassificada a empresa que âpresentar idenüficação da empresa tais como razão social ou nome

fantasia que venha indicar a mesma.

8.1. A abertura da presente lici tação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data; horário e

local indicados neste Edital.

8.2. O(aJ Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam

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

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
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8,2.3, Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sisterna, com acompanhamen[o em tempo

real por todos os parücipantes.

8.2.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definirivo em senüdo contrário, Ievado

a efeito na fase de aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostâs classificadas, sendo que sornente estas participarão da fase

de lances.

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a] e os licitantes.

8.5. Iniciada a etapa competiüva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema

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

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

8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as

regras estabelecidas no Edital.

8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior'ao último

por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos

Iançes intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,02 dois centavos.

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

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

descartados pelo sistema os respectivos lances.

8.1-0. Será adotado para o enúo de lances no pregão eletrônico em que os

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

8.1L. A etapa de lances da sessão pública terá duração de clez minutos e, após isso, será prorrogada

automaücamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos úlrimos dois minutos do período de duração da

sessão pública.

4.L2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá

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

intermediários.

8.13, Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública enc.errar-se-á

autornaücamente.

8.14- Encerrada a fase competiüva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a pregoeira,

assessorado pela equipe de apoio, jusüficadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da

consecução do melhor preço,

1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deyerão ser desconsiderados

pelo(a) Pregoeiro(a),
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8.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado

primeiro.

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

lance registrado, vedada a identificação do licitante.

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

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

8.18, Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez rninugos, a

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

parücipantes do certâmq publicada no Portal de Compras Públicas,

http://www.nortaldecompraspuhlicas.com.hr. quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E
será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo(al Pregoeiro(a) aos

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

8,19, Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua propostâ.

8.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresâs e empresas de pequeno porte, uma

vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação autornática, junto à Receita Federal, do porte da

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

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

assim como das demais classificadas, pere o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC ne lZ3, de 2006,

regulamentada pelo Decreto ne 8.53& de 2015.

8.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na

faixa de ate SYo [cinco por cento) acirna da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a

primeira colocada.

A.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para

desernpate, obrigatoriarnente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cincol minutos

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

8.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no

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

enconkern naquele intervalo de 5o/o (cinco por cento], na ordem de classificação, para o exercício do mesmo

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8'24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se

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

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta,

8'25' Quando houver propostâs beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o

critério de desempate será aplicado exclusivamente enrre as propostas que fizerem jus às margens de preferência,

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

só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lancesJ, ou en[re lances Íinais da fase fechada do

modo de disputa aberto e fechado.

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

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

8.27.3. Produzidos no paÍs;

8.27.4. Produzidos por empresas brasileiras;

8.27.5. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no clesenvolvimento de tecnologia no País;

8.27.6. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos preüsta em lei para

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade

preüstas na legislação.

8.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas

empatadas.

8.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o[a) pregoeiro[aj deverá encaminhar, pelo sistema

eletrônico, contrapropostâ ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor

propostâ, vedada a negociação em condições diferentes das preüstas neste Edital.

8,29.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.29.4. O(a) pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (DUAS) horas, enüe a
proposta adequada ao úlümo lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos

documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.

8.30, Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgarnento da proposta.

9.1. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao márimo estipulado para contratação neste Edital

e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7e e no § 9e do art. 26 do Decreto n.e

70.024/2079.

9.2. Será desclassificada a proposta ou o Iance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo

fixado (Acórdão na L455l20LB -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequÍvel do produto
(cinquenta por cento )art. 48, inciso II, L'a lei: 8666.

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

valor zero, incompaüveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se

referirem a rnateriais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à

totalidade da remuneração,
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9.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade

das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundarnentam a suspeita;

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

saneamento das propostas, a sessão pública sornente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,

no mínimo, VINTE E QUATRO HORAS DE ANTECEDÊNCIÀ e a ocorrência será registrada em ata;

9.5. O(a) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digitâl complementar, por meio de

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

9'5.3, O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelofa) Pregoeiro(a) por solicitação escrita e justificada do

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

9S4 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(aJ, destacam-se os que contenham as

caracterÍsticas do material ofertado, tâis como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras

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

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

sisterna eleEônico, sob pena de não aceitação da proposta

9.5,4.7. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à

realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em lÍngua portuguesa, necessários ao seu

perfeito manuseio, quando for o caso.

9.6' Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) exarninará a proposta ou lance

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

9.7. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(al suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para

a sua conünuidade.

9.8. O(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que

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

condições diversas das previstas neste Edital.

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

negociar com o licitante para que seja obüdo preço melhor.

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

9.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a

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

eventual ocorrênciadoempateficto,previstonosartigos44e45 daLCno 1,23,de2006,seguindo-seadisciplina

antes estabelecida, se for o caso.

9.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o[a) pregoeiro(al verificará a habilitação do licitanre,

observado o disposto neste Edital.

2.L' Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada

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

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

10.1.3. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas;

t0.1.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e o e o Cadastro Nacional de

Empresas Punidas - CNEP (wurlv.pr:rtaldatransparencia.goy,br:/ );

1-0.1.5. Cadastro Nacional de Condenações CÍveis por Atos de Improbidade AdministraüvA mantido pelo

Conselho Nacional de Justiça Ir,r rvur.cn j.jus.brlinr 
Fr rr.rbid arle_a rlrn./r:onsui tar_ retlucrido. ph p ).

10,1.6. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU

h ttps ://i:ont as. tcu. gov. hr/orcl s,/ff n = 1 6 60 : "i : 0

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

majoritário, por força do arügo L2 da Lei n" 8.429, de L992, que prevê, dentre as sanções impostas ao

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

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

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

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

t0.1.7.8. A tentaüva de burla será verificada por meio dos yínculos societários, linhas de fornecimento

similares, dentre outros.

70.1,.7.9. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

10.1.8. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição

de parücipação.

10.1'9. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate

ficto, preüsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar ns !23, de 2006, seguindo-se a disciplina antes

estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

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

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

econômica financeira e habilitação técnica.

2.3. Constatado o atendimento das condições habilitatórias, proceder-se-á a análise das exigências do Termo de

Referência, TERMO DE REFERENCIA, que após realizada e cumprida será expedido relatório pela Equipe Técnica

deste Município, declarando assim o vencedor, sendo-lhe homologado o objeto deste certame peia prefeita

Municipal que procederá posteriormente com a homologação do processo licitatório.

10.1.10. É dever do licitante atualizar preüamente as comprovações constantes do PORTAT DE COMpRAS

PUBLICAS, para que esEejam vigentes na data da abertura da sessáo pública, ou encaminhar, em conjunto corn a

apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
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2.3.3. O descurnprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sÍtios

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

válida(s), conforme arL 43, §3q, do Decreto 10.024,de2079.

2.4. Havendo a necessidade de enüo de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital,

üa sistema, no prazo de 02 IDUAS) HORAS, sob pena de inabilitação

2.5. Sornente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos

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

o Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente

permitidos.

o Se o licitante for a mahiz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial,

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

comprovadarnente, forem emiüdos somente em nome da matriz.

' Serão aceitos regisrros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos

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

contribuições.

o Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos terrnos deste Edital, a documentação

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

10.2. HABI|TAçÃO IURÍDrCA:

10.2.3. No caso de empresário indiüdual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da

f unta Comercial da respecüva sede;

L0.2.4. Em se tratando de microempreendedor indiüdual - MEI: Cerüficado da Condição de

Microempreendedor lndiüdual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenücidade no

síü o wwr,v"l t o rta ld oelrr p rc:etttl erl n r. got;. h r ;

L0.2.5. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, deüdamente registrado na funta Comercial da respectiva

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

L0,2.6. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde

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

L0.2.7. No caso de sociedade simples: inscrição do ato consütutivo no Registro Ciül das Pessoas lurídicas do

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

L0.2.8. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o

aprovou, deüdamente arquivado na funta Comercial ou inscrito no Registro Ciül das Pessoas Jurídicas da

respecüva sede, bem como o registro de que trata o arL 107 da Lei ns 5.7 64, de 197l;

L0,2.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
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t0.2.t0. Os documentos acirna deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação

respectiva;

10.2.L7. Certidão de enquadramento de micro empresa ou empresa de pequeno porte emitida pela

junta comercial do estado da empresa;

10.2.L2. Documentos pessoais com foto dos sócios administradores, o mesmo deverá esta autenticado

per cartório de oficio competente, ou por membros da comissão permanente de Licitação de Eldorado do

Carajás, ou por qualquer outra certificação que seja o mesmo pela internet.

10.3. REGULI\RIDA"DE FISCAL E TRÁBALHISTA:

10.3.3. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas furídicas ou no Cadastro de Pessoas

Físicas juntamente com o QSÀ conforme o caso;

L0,3.4. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão

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

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tribulários federais e à Dívida Ativa da União (DAUJ por

elas adrninistrados, inclusive aqueles relaüvos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunu nq 1.751,

de 02/L0/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.3.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [FGTS);

10.3.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a jusüça do trabalho, mediante a

apresentação de cerüdão negaüva ou posiüva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei ns 5.452,de 1-s de maio de 1943;

t0,3.7. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negaüva conjunta junto aos

Tributos Estaduais e Cerüdão Negaüva da Díüda Ativa, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a

empresa for sediada;

1,0.3.8. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos

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

for sediada;

10.3.9, Certidão negativa junto ao municÍpio de Eldorado do Carajás, emiüda pelo departamento de tributos

do município ou pelo site. htps://eldoradodocarajas-

pa.nobesisternas.com.br/trjbutos/docunrent validator/new#. a mesma também poderá ser

solicitâda através do E-mail: tri trutos@eld orad od ocara,as.pa. gov.hr.

10.3.10. Alvará de funcionamento da sede da empresa.

10.3.11. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de

pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade

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

10.4. QUATTFTCAçÃO ECONÔMrCO-FTNANCEIRÁ,
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10.4.3. Certidão Negativa de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei ns 11.101, de 9.2,2005),

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

esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

10.4.4- Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante emitida nos

últimos 60 dias;

10.4.5. Certidão especifica contendo todos os âtos registrâdos na Iunta Comercial do Estado do domicilio ou

sede da licitante emitida nos úlümos 60 dias;

10.4.6. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados

nâ forma dâ lei, que comprovem a boa situação nnânceira da empresa, vedadâ â sua subsütuição por llalancetes

ou balanços provisórios, podendo ser atuâlizados por Índices oficiais quando encerrado há mais de 3

(três) meses da data de apresentação da proposta;

10.4 6 7. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço

patrimonial e demonstrâções confábeis referentes ao período de existência da sociedade;

10.4.6.8. É admissÍvel o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrâto social/estatuto social.

10.4 6.9 Caso o licitante seia cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria
contiâbil-nnânceira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei ne s.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as

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

10.4,6'L0. Deverâ apresentarjunto ao balanço o termo de abertura e encerramento do mesmo.

70.4.6.77. Certidão de regularidade do profissional (Contador) que arestâ o balanço patrimonial

dentro do prazo de validade;

L0.4 7. A comprovâção da situâção financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de

Liquidez Geral [LG), Solvência ceral (SGJ e Liquidez Corrente (LCJ, superiores a 1 (um) resultántes da aplicação

das fórmulas:

LC= Ativo Circulânte r Realizável â Longo Prazo

SG=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante

LC= Passivo Circulante

10,4.8. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1{um) em qualquer dos índices de Liquidez

Geral (LG), Solvência Gerâl (SGJ e Liquidez Corrente (LC], deverão comprovar, considerados os riscos pâra a

Adminisrração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de
107o (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

10.s. QUALTFtCAçÂo rÉCUlce.

10.5.1. Atestado de capacidade tecnica expedida por Órgão da Administração Pública ou Privada, comprovando a

boa execução de serviços/fornecimento da mesma natureza do obieto licitado, contendo o grau de saüsfação

u!
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quanto ao nÍvel de atendimento e qualidade, para os atestados emitido pelo publico privado o mesmo deverá ter su

assinatura reconhecida a car[ório.

10.5.2, Os atestados deverão conter um quantitativo no mínimo de 30o/o correspondente a cada item coLado.

10.5.3. Declaração que se compromete em entregar os produtos dentro da sede do município denrro do prazo

deterrninado no edital.

DEMAIS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIO JUNTO A HABILITAçÃO IURíDICA

Proposta de preços; (apresentar em papel timbrado da empresaJ.

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

da habilitação; (apresentar ern papel timbrado da empresa).

Declaração nos termos do inciso XXXIII, art. 7e da constituição íêderal; [apresentar em papel timbrado da

empresaJ.

Declaração de elaboração independente de proposta; (apresentãr em papel timbrado da empresa).

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

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

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

L0.6. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez quc atenda a

todas as demais exigências do editâ|.

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

10.7. Caso a proposta mais vantajosa seia ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de

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

trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,

comprovar a regularização, O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública,

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificatirza.

10.8. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anEerior acarretará a inabilitação do

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes

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

de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será

concedido o mesmo prazo para regularização.

10.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documerrtos exigidos, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a

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

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

documentos exigidos, ou apresenBá-los em desacordo corn o estabeler'ido neste Edital.

10,11, Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá

nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do ernpate ficto, preüsto nos artigos 44 e 45 da LC ns 123,

de2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
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1.0.12, Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado

vencedor.

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (DUAS) HORAS a

contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:

11.1.3. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou

ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as dernais rubricadas pelo licirante ou seu representante legal.

Ll.1'.4. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

17.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução

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

L1.2.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e

procedência, vinculam a Contratada.

11.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário ern algarismos e o valor

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

11,3,3. 0correndo divergência entre os preços uniüários e o preço global, preyalecerão os primeiros; no caso de

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

71.4. A oferta deverá ser firrne e precisa, limitada, rigorosamente, ao obieto deste Edital, sem conter alternaüvas

de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de

desclassificação.

11.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não

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

11.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão

disponíveis na interneÇ após a homologação.

77.7. A administração quando entender que os valores esüio inexequível poderá solicitar das empresas declaradas

como arrematantes a planilha de composição, encargos sociais, encargos trabalhista, despesa com pessoal, frete

iuntamente com notas fiscais de entrada ou de saída de acordo o itens já arrematados.

11.8. A empresa que eventualmente for detentor do menor valor do ultimo lance fica impedida de pedir a

desistência do mesmo podendo ser penalizada na forma da lei,

12,1, Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da Iicitante qualificada como

microernpresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo rrinta minutos,

para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forrna rnotivada, isto é, indicando contra qual(is)

decisão[õesJ pretende recorrer e por quais moüvos, em campo próprio do sistema.

L2.2. Havendo quern se manifeste, caberá o(a) Pregoeiro(a) verificar a tempestividade e a existência de motivação

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

de admissibilidade do recurso.

L2,2.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência

desse direito.

t2,2.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar

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

apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada üsta irnediata dos elementos indispensáveis à defesa

de seus interesses.

723. O acolhimento do recurso invalida üio somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.4. Os autos do processo perrnanecerão com üsta franqueada aos interessados, no endereço constante neste

Ediral.

13. DA REABERTURA DA §E§SÃO PÚBLICA.

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

13.1.3. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão

pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos

anulados e os que dele dependam,

13.7.4. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor

não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e

trabalhista, nos termos do arL 43, §1s da LC na 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2. Todos os licitantes rerranescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

L3.2.3. A convocação se dará por rneio do sistema eletrônico ["chat'J, ou e-mail, ou de acordo com a fase do

proced i mento licitatóri o.

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

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

1;1;: DÂ ADIUDICAçÃO E HOMOLOGAçAO.':''
t4.L. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do[a] Pregoeiro[à), caso não

haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

14.2, Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o

procedimento licitatório.

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

DAATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
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L5.3, Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicaúrio o prazo de até 05 (CINCO) dias uteis, contados a

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

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

15.4. Alternafivamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de

Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, medianLe correspondência postal com

aüso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de até 24 horas , a

contar da data de seu recebimenLo.

15,5. A empresa vencedora deverá assinar a ata de regisEro de preço no prazo máximo de 24 horas a parti do

seu enüo podendo a mesma ser assinada digitalmentg o não cumprimento desta clausula a empesa

sofrera sanções administrativas conforme a lei.

.16. P.OTERXIO DECOTTR.ATO OU IHSTRUMf,NTO EQUIVATENTE.

16.1. Após a homologação da licitação, ern sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou

emitido instrumento equivalente,

L6.2. O adjudicaúrio terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para

assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta

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

Edital.

1,6,2.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do

Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encarninhá-lo pâra

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

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

L6,2.4. O prazo preüsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação

jusüficada do adjudicatário e aceita pela Adminisuação.

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

reconhecimento de que:

16.3.3. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as

disposições da Lei nq 8.666,de 1993;

L6.3.4. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

L6.4. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e78 da Lei nq

8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos arLigos 79 e 80 da mesma Lei.

16.5. O prazo de ügência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da assinatura do mesmo e

poderá ser prorrogado conforme preüsão no instrumento contratual ou no termo de referência.
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16.6. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão

temporária de participação ern licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder

Público, bem corno ocorrências impediüvas indiretas, observado o disposto no arL 29,d,a Instrução Normativa ns

3,de26 de abril de20L8, e nos termos do art. 6e,ll1, da Lei na 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao

CADIN.

L6.7. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação

consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo lici[ante duran[e a ügência do conErato.

L6.7.3. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no

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

16.8, Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de

habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a ügência do contrato ou da ata

de registro de preços.

16.9. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou

se recusâr a assinar o contrato ou a atâ de registro de preços, a Administração, sem prejuÍzo da aplicação das

sanções das dernais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem

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

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

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de

Referência, anexo a este Edital,

a, Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de Íiscalizaç:ão estão previstos no Termo de Referência.

19. DAS OBRTGAçÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRÂTADA.

b. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelec;,las no Termo de Referência.

20. DO PAGAMEÍ{TO.

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

zi. pm snxçÔEa .{DIr{rNrsTRÁTrvÁs.

3.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei ns 10.520, de 2002, o licitante/adjudicaüírio que:

2L,L.3. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/reürar o instrumento equivalente, quando convocado

dentro do prazo de validade da proposta;

21.7.4. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabÍvel;

21.L.5. Apresentar documentação falsa;

2L.L.6. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

2t,7.7. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

2L.1.A. Não mantiver a proposta;

2L7.9. Cometer fraude fiscal;
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21.7.L0. Comportar-se de modo inidôneo;

21.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste cer[ame sujeitará a empresa, a

juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de l0o/o (d.ez

por cento), conforme determina o art. Ns 86, da Lei Ns 8666/93.

2t.2.L. A multa preüsta neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura

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

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 Ns 87, da Lei Nq 8.666/93:

r Advertência por escrito;

o Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 200/o [vinte por cento) sobre o valor total

do contrato;

o Suspensão temporária de parücipação em licitação e impedirnento de contratar com a Prefeitura Municipal de

Eldorado dos Carafás, por prazo não superior a 02 fdois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem

jusüficativa aceita pela Administração da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Caraiás, será aplicado o limite

máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cincoJ anos;

o Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos

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

penaf idade, de acordo com o inciso IV do art Ns 87 da Lei Ns 8.666/93, cf c arL Ns 7e da Lei Ns 10.52 O/02 e arr. Ne

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 ciência da

intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão r)u nesse prazo encalninhá-lo devidamente

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

21.5. Serâo publicadas na Imprensa Oficial, as sanções administrativas previstas neste edital, inclusive a

reabilitação perante a Adrninistração Pública.

21.6.DA FRAUDE E DA CORRUPçÃO - os licitantes e o contratado devem observar efazer observar, por seus

fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de éüca durante todo o processo

de licitação, de contratação e de execução do objeto conffatual.

2T.6.I. PARAOS PROPÓSITOS DESTA CúUSUIÁ, DEFINEM-SE As SEGUINTES PR}íTICAS:

a) PRI(TICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

objeüvo de influenclar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;

b) PRÁTICA FRAUDUTENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de

licitação ou de execução do contrato;

c) enÁftCa CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo en[re dois ou mais licitantes, com ou sem o

conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis

artifi ciais e não-competitivos;
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a; enÁUCe COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

propriedade,visando influenciar sua parücipação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) PR/íTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer dsclarações

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

apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do

direito de o organismo financeiro mulülateral promover inspeção.

2.t Após o encerramento da etapa competiüva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta

do licitante mais bem classificado.

2.2 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação

ao licitante melhor classificado.

2.3 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor,

estes serão classificados segundo a ordern da última proposta individual apresentada durante a fase competiüva.

2.4 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será

uülizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses

preústâs nos artigos 20 e 2L do Decreto n" 7 .892 /20!3.
23. DÂ lMfwtrr-Açdo AO EDtTÂr. E DO PEDTDO DE ESCLARECTMENTO.

2.5 Até 03 [três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá

impugnar este Edital.

2.6 A IMPUGNAçÃO DEVERÁ ser realizada EXCLUSMMENTE por FORMA ETETRÔNICA no sistema

www.portaldecom prâsrrut l isâs.cüm.br.

2.7 Caberá o(a) PregoeirofaJ, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir

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

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

2.9 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, exclusivamente

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

www. portaldecom praspubl icas.com. br.

2.10 O[a) pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, conrâdo da

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

dos anexos.

Z.tL As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos preüstos no certame, salvo quando

se amoldarem ao art 2L parâgrafo 40, da Lei A.666/93.

2.tL.3 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo(a)

pregoeiro[a), nos autos do processo de licitação.
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Z,LZ As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e üncularão os participantes e a

administração.

2.L3 As respostas às impugrrações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral,

serão cadastradas no síüo www.portaldecomprasoublicas.com.br. sendo de responsabilidade dos licitantes, seu

acompanhamento.

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

que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para

responder pela proponente.

2.L5 A peüção de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a

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

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

pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital),

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

2.17 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça arealização do certame na

data marcada, a sessão será automaucamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesrno horário

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

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

- DF.

2.19 No julgamento das propostas e da habilitação, o[a) Pregoeirofal poderá sanar erros ou falhas que não

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,

regisrado em ata e acessível a todos, atribuindolhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

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

2.27 As noÍTnas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da arnpliação da disputa entre

os interessados, desde que não comprometam o inLeresse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e

a segurança da contratação.

2.22 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração

não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do

processo licitatório,

2.23 Na contagern dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o

do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

2.24 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que

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

2.25 O licitante é o responsável pela [idelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos

apresentados em qualquer fase da licitação.
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2.25.3 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele conüdas

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

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

2.26 Em caso de divergência entre dispo§ções deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o

processo, prevalecerá as deste Edital.

2.27 A Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, poderá revogar este Pregão por razões de interesse público

decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidacle, de

offcio ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado,

desde que observados os princÍpios da ampla defesa e contraditório.

2.27.3 A anulação do pregão induz à do contrato.

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

2.28 É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a

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

deveriam ter sido apresentados para Íins de classificação e habilitação.

O Edital esta disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecomprasoublicas.com.br. e

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

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

e período no qual os autos do processo administraüvo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

2.29 lntegram este Editâ|, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

TERII,IO DE REFERENCIA

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE pREÇOS;

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇAO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS No EDITAL E DE

INEX§TÊNCM DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO;

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO nhilt, ART. 7e DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇAO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PRoPOSTA;

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMpRESA;

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇAO DE TDONETDADE;

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;

ANEXO VIII - DECLARAÇÂO DE NÃO VÍNCULO COM ÓRGÃO PÚBLICO

ANEXO IX- MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

ANEXO X - MINUTA N.O CONTRATO;
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Pregoeiro Municipal
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TER]IIO DE REFERENCIA

1. DO OBIETO

1'1. O presente Termo de Referência tem por objeto a Sistema de registro de preço para contratação de

empresa para aquisição de gênero alimentício, para atender a Prefeitura Municipal e fundos municipais

de Educação, Saúde e Assistênciâ Social e Fundo Municipal do tdoso, Fundo Municipal de Meio ambiente

de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA

Secretaria Municipal de Saúde: Sabe-se que o município de Eldorado do Cara.iás vem trabalhando para

melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população, procurando atender com qualidade a

população eldoradense e atender à demanda crescente por estes serviços, aprimorando cada vez mais o

sistema oferecido à população. Neste aspecto, ó de fundamental importância a aquisição de gêneros

alimentícios para atender as necessidades dos pacientes, acompanhantes e funcionários que estejam em

serviço o hospital fornece 05 refeições diárias, garantindo uma alimentação balanceada, saldável,

preservando qualidade nas refeições oferecida, que auxilia na recuperação dos enfermos, além de

fornecer alimentâção para equipes de atendimentos itinerantes nas unidades básicas de saúde, seja zona

urbana ou rural. Essa aquisição se faz necessária, inadiável e de fornecimento continuo durante todo o
ano, de acordo com a demanda, haja vista sua importância e utilidade para o interesse público.

Secretaria Municipal de Educação: Sabe-se que o município de Eldorado do Carajás vem trabalhando

para melhor a qualidade dos seruiços da educação, com isso, há a necessidade de aquisição de Gêneros

Alimentícios, justifica-se, considerando a necessidade de abastecer as unidades administrativas para

atendimento das necessidades mínimas dos servidores, quando da realização de força tarefa de lrâbalho

e reuniões, de modo a tornar o ambiente garantido de uma alimentação balanceada, saudável,

preservando a qualidade nas refeições oferecidas. Tal aquisição se faz relevante, inadiável e de

fornecimento contínuo durante todo o ano, de acordo com a demanda, haja vista sua importância e

utilidade para o interesse público,

Secretaria Municipal de Assistência e promoÉo Social:

Essa solicitação se faz necessária devido à necessidade de fornecimento de Gênero Alimentício ofertada

nos espaços ünculados a Assistência Social. A presente aquisição visa o fornecimento de alimentos

variados, seguros, perecÍveis e não perecíveis que contribuanr para o crescimento e desenvolvimento

saudável dos usuários nos espaços vinculados a Secretaria de Assistência Social, alguns alimentos em

especial são direcionados a casa de passagem que funciona 24h, permitindo que crianças, adolescentes e

adultos possam ficar permanentemente instalados. Os alimentos solicitados são para garanti melhoria da
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segurança alimentar e nutricional, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção

especifica e em situação de vulnerabilidade social,

Prefeitura Municipal: A presente solicitação tem por obietiv(,a aquisição de gênero alimentÍcio que se

faz necessário para o bom funcionamento da cozrnha que tem como prioridade chás, cafés, entre outros,

para melhor atender as necessidades diárias da secretaria Municipal de Administração e suas

dependênciag bem como, manter os serviços públicos em níveis âceiúveis ao funcionamento dos

trabalhos, para o cumprimento de sua finalidade com eficiência, continuidade e economia.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

A presente aquisição destina-se ao atendimento das necessidades nas ações e eventos da Secretaria

Municipal de Meio Ambiente, proporcionando um melhor atendimento aos munícipes que procuram os

serviços desta secretaria SEMA, bem corno melhores condições de trabalhos dos nossos servidores da

mesma

Fundo Municipal do Idoso

lustificamos a necessidade de gêneros alimentícios de acordo com as observações abaixo, para a

manutenção do Fundo Municipal do Idoso, em observância as atividades desempenhadas com os idosos

que acontecem dentro do CRÂS, onde oferece âos participantes refeições/ lanches diárioq como também

oferece atendimento especifico ao idoso e sua família, nas áreas de assistência social, psicológica, física e

sócio comunitário; promovendo sua autonomia, integração, independência ffsica e psÍquica e

participação na sociedade.

3. FUNDAMENTAçÃO rrCar
3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, nas Leis Federais

na 10.520/2002 ene 8.666/L993, Lei Complementar ne 723/2006 e demais legislações aplicáveis a este

evento e nas condições e exigênciâs descritas no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis ao

assunto.

4. DESCRTçÃo DOS PRODUTOS/SERVIçOS

4.1, O quantitativo e a descrição técnica dos produtos/serviços estiio descritos abaixo:

Ns DESCRIçÃO DO MATERIAL UNID QUANT
ABAar\XITÉROLÀ' d" pnmeir" e primeira qualidade, in naturá, apresentando grau de
maturação que permita suportar â manipulação, o transporte e a conservação em
condjções adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parâsites e larvâs.

UND
2.77 0

2 ABÓBoRA: itália ou jâponesâ ou moranga e primeirâ quâlidede, irl neturâ, âpresentândo
grau de mâturação que permita suportâr â manipulação, o transporte e â conserváção êm
condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, pârasitos e larvâs

KG
2.220

3
ABÓBRINHA VERDE tradicional frutos grandes de formato alongado e com pescoço a

casca é lisa de cor verde com estrias creme inÍcio da colheitâ 140-160 dias

KG 1,150

4
AÇAFRÁO: integro sem irregularidades no produto, embalagem pacote com 50 grâmas ó

fino e homogêneo; com aspecto cheiro aromático e sabor próprios, livres de sujidades e

UNI] 2,47 0
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materiais estranhos a sua espécie. cheiro e âromâ característico, contendo idenlificação
do produto, marca do fabricante, data de fabricação eprazo dc validade. embalagem 50
gramas, saco plástico transparente e atoxico.

5. ACHOCOLATADO EM PÓ: pacote com 4009 apresentação pó, sabor tradicional, prazo
validade mínimo 18 meses, carac[erística adicional açúcar, cacau em pó, sal, vitaminas
[a,d3, b1, b2, b3, b5, b6,b7,b9,bLZ), minerais (ferro e zinco), emulsificante lecitina de soja
e arometizânte. alérgicos: contém derivado de soja. pode conter derivado de leite. não
contém glúten. pacote com 4009

PCT

2.200

6. AÇÚCAR: cristalizado, na cor branca, cristal pacote de 2kg s 1a qualidade, sacarose da
cana, açúcar livre de impurezas, pacote açúcar, em polietileno, prazo de validade mÍnima
de 12 [doze) meses a contâr com a daLa de fabricação. a parlir da data de enrega. deverá
epresentâr velidade. similar: sonora, açúcar. embalagem plástica de 2kg [dois quilosl.

KG

19.100

ADOÇANTE: dieteüco 1000/o natural, embalagem de 100m1, com identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e validade,

UND 420

8.
ALFACE: americana pé, apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor
próprias, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

UND 2.4t0

9. ALHO IN NATURA, de primeira, em réstia, sem casca, bulbo inteiriço, de boa qualidade,
firme e intacto, sem lesões, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, sem

sujidades, parasitos e larvas, com idenüficação do produto.
AMIDO DE MILHO: fahricado â pârtir de matérias primas sãs e limpas isenta de mâtériâ
terrosâ e de parasitas, não podem estar úmidos, fermentados ou rânçosos, devem
produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. embalagem resistente,
atóxica de 500e

KC
1.390

10. EMB

2.000

11. ARROZ: integral: de lkg lasse longo fino, üpo 1, beneficiado, com empacotâmenLo sem
contáto manual, livre de impurezas, grãos lnteiros, apresentação e sabor característico do
produto. embalagem: pecote de 1 kg, plástico trenspârente, atóxico, incolor,
hermeticamente vedado e resistente, prazo de validade mínima de 06 meses a partir da
data de entrega.

UNID

2.330

12. ARROZ: subgrupo polido pacote de Skg lasse longo [ino, tipo 1, beneficiado, com
empacotâmento sem contâto manual, livre de impurezas, grãos inteiros, apresentâção e

sabor caracterÍstico do produto. embalagem: pacote de 5 kg, plásüco trensparente,
a!óxico, incolor e resistente, hermeticamente fechado, prazo de validade minima de 06
meses a partir da data de entrega.
AVEIA: em flocos ou farelos finos, produto resultante da moagem de grãos de aveia após
limpeza e classificação. composição centesimal: l2gde proteÍnas,8g de lipÍdio e 639 de
carboidrato. embalagem: pâcote de 5009, hermeticemente vedado e resistente, prazo de
validade mínima de 12 meses a partir da data de entrege.

EMB

18.880

13. EMB

2,+80

14. AZEITE DE OLiVIÁ: 500 ml puro, extra virgem, sem colesterol. embalagem: em vidro,
contendo no mínimo 500 ml, com identificação do produto hermeticamente vedado e

resistente, prazo de validade mÍntma de 06 meses a partir da daür de entrega.

UND
295

15. AZEITONA VERDE: com câroço, em conserva, embalagem devidro, Eânsparente e incolor,
rotulada segundo legislação vigente, declarando mârce, nome e endereço do fabricante,
lote, prazo de validade, conteúdo líquido e registro no órgão competente. frasco 500g

EMB
470

16. BALAS: sabores variados embalagem de 6009 descrição. classificação: balas sabor de
truuls pere dietas com restrição de açúcar. composição: edulcorantes: isomalte e
glicosídeos de esteviol, acidulante.

EMB
1.360

t7 BANANA PRATA: tamanho médio, produtos sãos, limpos, sem defeitos, suficientemente
desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da varieclade e uniformidade no
tamanho e nâ cor.
BATATA DOCE - Roxa de 1a qualidade, sem râmâ, tamanho e coloração uniformes, fresca,
com polpa compactâ e firme, devendo ser bem desenvolvidas, sem lesões de origem,
rachaduras e cortes, sem danos fÍsicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
Acondicionadas em sacos de 5Ke ou 3Kg

KG
3.710

18. KG

1.760

79. BATATA INGLESA: DE 13 qualidade inteira acondicionada em rede plástica com
idenüficação de peso validade de 15 dias a contâr da data de entrega sem broto em grâu
de amadurecimento médio

KG
6.300
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20. BETERRABA: de primeirâ qualidade, nâo perfurâdas, sem parâsitas aderidos. bulbos de
tamanhos médios, uniformes, sem ferimentos, firmes, sem corpos estranhos ou terra
aderido à su erfÍcie

KC
2,900

BISCOITO CREAM CRACK: amanteigado, integral amanteigado, integral, fabricada a partir
de mâtérlas primas sã e limpa, isenta de material terroso, parasitos e em perfeito estâdo
de conservâção, íntegros e crocântes, nâo quebrediços, com cocção edequada pârâ o
consumo, embalagem: pacote 4009 (caixa com 20 unidades) hermeücamente vedado e
rêsistente, primária de polietileno. validade mínima de 06 meses â partir da datâ de
entrega,

2t.200

BISCOITO DOCE: tipo maisena,leite, marla, rosquinha ou similar, submetidos a processos
de âmâssãmento e cocção, fermentâdâ ou não, fâbricâdâ a pârtir de mãtériâs primas sâ e
limpa, isêntâ de materiel terroso, pâresitos e em perfeito estado de conserveção, íntegros
e crocantes, não quebradiços, com cocção adequada para o consumo. embâlâgem: pacotr
com 4009 (câixa com 20 unidades) hermeticamente vedado e resistente, primária de
polietileno, prazo de validade mínima de 06 meses a parür da dala de enLrega.

UND

2t.200

23. BISCOITo tipo rosquinhe:, sabor coco, leite e chocolate, pct 4009 deve constâr na
embalagem a datã de validade e fabrjcação do produto.

PCT 2.2t0

BRO COLIS De 1a qualidade, compacta e firme, sem lesôes de origem fisica ou mecânica,
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento í.le sujidades, parasitas e
larvas. Acondicionadas em sacos de 5 Kg ou 3Kg

KG
1.280

25 CAFÉr EM PÓ TORRÂDO, embalado a vácuo, pacote com 500g âpresentâção torrado e

moído sem misturas embalagem selo adicionais 1a qualidade com câracterÍsücas aspecto
cor odor e sabor próprios, deve constar na embalagem a data de validade e fabricação do
prod uto.

EMB

11.9 0 0

26. CAFÉ: torredo e moÍdo 25Og embâlâgem; à vácuo, pacote de 250 grâmas, de primeira
qualidade, hermeticamente vedâdo, com selo de pureza da âssociação brasileira da
indústria do café.

UND
92rJ

CANELA EM Ú; pó fino [pct 40 s),

UND 485

CANIICA DE MILHO: amârela 5009 - cânjicâ de milho, grupo misturâda, subgrupo
despeliculado, classe branca, tipo 1, isento de insetos, impurezas, matérias e odores
estranhos, admitindo umidade máxima de 1370 por peso, acondicionado em saco plástico
transparente, atoxico. pacote com 5009 deve constar na embalagem a datá de validade e

fabricaÇão do produto.

UND

7.250

29. CARNE BOVINA MOÍDA: mâgra de 2a congelada, aspecto próprio, não amolecidâ e nem
pegarosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com âusênciâ de
sujidades, parasitos e larvas. devendo conter no máximo 1070 de gordura deve ser isenta
de cartilagens e de ossos e conter no máximo de 3% de aponevroses, com registro no sif
ou sisp, embalagem: pacote de 1kg, transparente, hermeticamente vedado e aúxico, data
de fabricação e o prazo de vâlidâde.

KG

16.560

30. CARNE BOVINA: (conua filél in natura congelada, aspecto próprio, não amolecida e nem
pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas. devendo conter no máximo 100/0 de gordura deve ser isenta
de cartilagens e de ossos e conter no máximo de 370 de aponevroses, com registro no sif
ou sisp. embâlâgem: pácote de 1kg, transparente, hermeücamente vedádo e etóxrco, dâtá
de fabricação e o prazo de vâlidâde.

KG

5.900

CARNE BOVINA: (coxão molel primeira qualidade, sem osso, lirnpa, cortada em bifcs ou
pedaço/peÇÃ, com registro no sif ou sisp, embalagem: transparênte ou saco plástico
t[ansparente, hermeticamente vedado e atóxiÇo, data de fabriÇaÇão e o prazo de validade.

KC
6.900

32. CARNE BOVINA: (lagarto) peça inteira, limpa, de primeira quelidâde, com registro no sif
ou sisp. embalagem: hanspârente ou sâco plástico transpârente, hermeticamente vedado
e atoxico, data de fabricaÇão e o prazo de validadc.

KL

33, CARNE BOVINA: (músculol e primeira qualidade, em pedaço, com registro no sif ou sisp.
embalagem: transparente ou saco plástico transparente, com identificação do produto e
prazo de vâlidade.

KL
7,020
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34. CARNE SUÍNA: de La peça/pedaço inteiro resfriadâ limpa com aspecto cor cheiro
próprio sem gordura embalado em saco plástico transparente atóxico com identificação de

e sabor

peso evalidade na embalagem

KG
7.200

CEBOLA NACIONAL: de primeira e primeira qualidade, jn natura, casca protetora,
âpresentândo grâu dê mâturâção, tâl que lhe permitâ suportâr â manipulâção, o
transporte e a conservação em condiçôes adequedás pârâ o consumo, com âusênciâ de
sujidades, parasitos e la rvas.

KG

4.200

36. CEBOLINHA: maço fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenyolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades,
pâresitos e lârvâs.

UND
1,970

37.
CENOURA: de 10 qualidade para o consumo, sem parasitas aderidos, raízes de tâmânho
médio, uniforme, sem ferimento, tenra, sem corpos estranhos aderidos à superfície

KG

38.
CHÁ EM SACHÊ; sabores variados. embalagem: caixa com 15 gramas, individual, com
idenüficação do produto e prâzo de validâde. Câixâ com âte 12 sâches

EMB 1.t40

39 CHEIRO VERDE: fresco, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo
ser bem desenvolvida, firme ê intáctâ, isentâ de enfermidades, sujidades, parasitos e

Iarvas,

UND
2.030

40 CHOCOLATE EM BARRA branco de 1kg, açúca1 leite em pó, mânteigá de câcâu, lactose,
gordurâ vegetáI, emulsificântes lecüne de sojâ e ricinoleâto de glicerina e aromatizante.
contém glúten.

K6
680

47. CHOCOLATE: em barra de 1l<8, meio amargo ingredientes. açúcar, mássa de cacau,
gordura vegetâI, leile em pó, manleiga de cacau, emulsificantes lecitina de soja e
poliglicerol polirrlcinoleato e aromatizante. deve constar na embalagem a data de
validade e fabricação do produto,

1.1 10

42. CHUCHU: de 1ê qualidade inteira acondicionadâ em rede plástica com identificação de
peso validade de 15 dias a contar da data de entrega sem broto em grau de
amadurecimenlo médio

KC
2.47 0

43 COCO RALADO: embâlâgem de 1009r âspecto: desidratádo, gránulado solto. cor: brânco.
aroma: caracterÍstico decoco, livre de rãnço. sabor: caracterísüco decoco, livre de
ranço.

PCT
2.03 0

44. COLORÍFICO: em pó pacote de 2509 base de urucum, com cor e odor próprios, sem
presençâ de umidade e material estrenho à sua composição que comprometam a

qualidade do produto. embalagem: pacote de 250g, âúxico, incolor hermeticamente
vedado e resistente, prazo de validâde mínimâ de 06 meses a partir da datâ de entregâ.
pacote com 2509 em pó de primêirar caracleísücas: obtido de frutos maduros de urucum,
limpos, dessecados e moído, de primeira, constituÍdo de matéria prima de boa qualidade e

apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto, acondicionados em saco
plásbco fansparente, resis@nte, hermetiÇamente vedado; contendo 250s

UND

2.690

45 COUVE FRESCA: firme, com colorâção e tâmanho uniformes e Lipicos da vâriedâde, sem
sujidades ou outlos defeitos que possâm alterar sua aparência e qualidade, livres de
resíduos de fertilizantes, de Çolheitá recente, maço com 200g

UND
2.520

46.
COUVE-FLOR De 1ê qualidade, compacta e firme, sem lesôes de origem fÍsica ou mecânica,
perfuraÇões e cortes, tãmanho e coloração, isento de sujidâdes, parâsitâs e lârvâs.

1.280KC

47 CREME DE LEITE: de 2009r o produto é obtido do desnate de leite de alta qualidade,
contendo um ótimo sabor, consistência e cremosidâde, pode ser combinado com muitos
ingredientes diíerentes, sendo utilizado em receitas doces ou salgadas, pode ser
combinado com muitos ingredientes diferentes, sendo utilizâdo em receitas doces ou
salgâdâs.

1.03 0

4A FARINHA DE MÁNDIOCA: fina, seca üpo 1, branca ou amarela. embalagem: pacot€ de 1 kg
em saco plástico transparente e atoxico, hermeticamente vedado e resistente, prazo de
validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

4.340

FARINHA DE MILHO: âmârelâ, de mesâ, fabricadâ com materiâs primâs sãs e limpes,
obtidâs dos grãos de milho, sem fermentâção e sebores rânçosos (pctde l kgl

49 ENÍB 1.020

50.
FARINHA DE TRIG0: especial com íermento; contendo farinhâ de trigo especial, brancos,
com glúten, sem conservantes ou aditivos [pct de 1 ksl.

EMB 1.320

Í.e,.j\ ,1L2r: "Pafi q{., ,a.)o.rj L/EdrB â lríLtaâ . o ôúo d: S§NíôR íez isL,

Rus ds Fjo vemelho ' 0l - C€ntro . km t00. CEP: 68524-000 - Eldcíado do CaÍâjáe?A
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35.

4.020

UND

UND

I

EMB
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FARiNHA DE TRICO: pecote com 1 kg, sem fermento, enriquecido com ferro e ácido fólico,
isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de conscrvação, não pode estâr úmida,
fermentada nem rançosa. embalagem em sacos plásticos de poiietileno,
b"ansparentes/âto)(ico, limpos, não violedos, resistentes, que garântám a integridede do
produto até o momento do consumo, acondicionados em fardos lacrados. deve constar na
embalagem a data de validade e febrjca ção do produto

1.5 04

FECULA DE MANDIOCA: derivado de mandioca, isento de parâsitas e sujidades, branco,
acondicionado em embalagem plástica (polietilenol de 1kg, com registro no ministerio da
agricultura validade mÍnjma de 06 meses de enLrega. deve constar na embalagem a data
de validade e fabricação do produto.

PCT

3.780

FEUÁO CARIOCAT tipo 1, selecionados e inteiros, sem perfuraçío,.om .oloraçào, odo. e
sabor característicos, livae de impurezas, canrnchos, sujidades, larvas e pârasitas, com
empacotamento sem contâto manual. embalagem: pacote de 1kg, saco plástico
transparente, aúxico, incolor, hermeticamente vedado e resi:tente, prazo de vaiidade
mÍnima de 06 íseisl meses a Dartir da datá de en trega
FEUÃO PRETO: pacote de 01 kg, hovo, tipo 01, constituÍdo de grãos dâ mesma coloreção,
inteiros, aspecto brilhoso, liso. admitindo-se no máximo 5yo de nistura de outrâs classes,
isento de matéria terrosa, parasitas, pedaços de grãos ardidos, t'rotãdos, chocos, imâturos
ou mofados. deve constar na embalagem a data de validade e fabrjcalão do produto.
FERMENTO BIOLOGICO: 500 gramâs cârâcterísticâs técnices: termento biológico, sêco,
instântáneo, para pão. isento de mofo e substânciâs nocivâs. embâlagemt herlneticâmente
fechada (vácuo), contendo 500g em envelopes aluminizados. prazo de vâlidade mínimo 10
meses a contâr a parür da data de entrega
FILE DE PEIXE, ulápia de primeira qualidade, limpo, sem espinha, fatiados em bifes de
1009 em média, congelados a ("18'c), isentâs de aditivos ou substáncias estrânhas que
seiâm imprópriâs âo consumo e que âlterem suas caracterísücâs nâturâis lfisicâs,
quÍmicas e organolépticasl. deverá ser acondicionada em embalagem primárie constituída
de plástico aóxico transpârente, isentâ de sujidades e ou ação dc mrcroorgânismos.
devidamente seladâ, com especificação de peso, validade, dc produto e procedênciâ.
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedências,
informações nutricionâis, número de lote, datâ de validâde, peso do produto, número do
registro do ministério da agricultura sif.
FLoCÃO DE ARROZ: farinha de arroz flocada, com coloração, od(,r e sabor próprios, iscnto
de umidade e de material estranho à sua composição, que comprometem a qualidade do
produto. embalagem: pacote de 500g, embalado em saco plásticD transparente, aloxico, e
hermeticamente vedado e resistente. o produto deverá apresentâr validade mínimâ de 06
meses a partir da datâ de entrega.
FLOCÃO DE MILHO: p/ cuscuz, ne cor amarelo, com âspccto, cor', cheiro e sabor próprios
com ausência de umidade, fermentáção, ranço, isento de sujidades, pârasitas e Iarvas. peso
líquido de 5009, Fardo 10 unidades, Farinha de milho 06 mr:ses a partir da data de
entrega. deye constâr na embalagem a datâ de validade e Fabricação

EMB

9.60 0

54. KG

2.410

55. EMB

530

56. KG

2.000

57 EMB

5.07 0

UND

5.210

59. FRANCO: inteiro clâssificáção cerecteristicas gerâis não deve conter pé cabeça congelado
com no máximo 0,59o de água com miúdos 0470 de gordura apresentado cor âmârelo
rosado sem escurecimentos ou manchas esverdeadas acondrcionamento em embalagem
plástica registro no ministerio da agricultura - sif informâções do fabricante especificação
do produto de data de vencimento estâmpadâ nã embálagem

KC

t0.230

60. FUBÀ MIMOSO: 500 g produto feito com a fârinhâ de milho moida e enriquecidâ com fêrro
e ácido fóliço, a embalagem do produto deve conter registro da lata de fabricação, peso e
vâlidade estampadâ no rótulo da embalagem.

EMB
350

61.

GELATINASABORES Pó pâra prepâro gelatina sabores vâriâdo:. emb. 359

UNID 620

62 LARANIA: de primeira e primeira, ir natura, üpo pêrâ, apresentando grau de maturâção
que permitá suportâr a manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasito5 e larvas.

KG
4,700

LEITE CONDENSADOT longe vidâ de 3959 ingredientes: leite int€grâ1, aÇúcâr e lactose, não
con!ém glúten. embalagem tetra pak de 3959r deve constãr na embâlegem a data de
validade e fabricaÇão do produto.

I]N D
2.740

5B

lactast 4rr!:'P§!o qüo to<t!:. vejía,n a s<rsarit.. o rrio d::5€NHOn í€,, ,íâ
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51. EMB

63.
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64. LEITE DE COCO: 200 ml - leite de coco, nâtural, intêgral, concentrado, isento de sujidades,
parasitas, larvas, com aspeclo, cor, cheiro e sabor próprios. acondicionados em vidros
apropriados com 200 ml deve constar na embalagem â datá de validâde e fabricação do
produto.

UND

1.460

65 LEITE EM PÓ, integral, obtido por desidrãtâção do leite de vâca inregral, sem adição de
soro de leite, mediante processos tecnológicos adequâdos, devendo ter boa solubilidâde,
sem umidade, sem fermentação, sem ranço e sem grumos, com pó de aspecto branco
amarelado, sem 91úten, com especificações de acordo com a portaria 369/97 do minisÉrio
de agriculLura. embalagem: pacote de 1kg, saco laminado, atóxico, hermeticamgnte vedado
e resistente, prazo de validade mínima de 06 meses a partir da datâ de entrega.

KC

5.7 40

66. LIMÂO: primeira qualidade in nâturâ, tipo thâih, âpresentândo grau de mâturâÉo que
permitâ suportâr â manipuláção, o transporte e â conservação em condições adequadas
para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas,

KG
1.2 00

67 LINGUIÇA DEFUMADA: tipo calabresa, preparada com carne não mista, toucinho e

condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidâde, não pegâiosa, isentâ de sujidâdes,
parasitzs e larvas, mântida em temperãturâ e refrigerâção adequada, âcondicionada em
saco de polietileno.

KG

910

LINGUIÇA TOSCANA carne suína, não contém glúten. embaiagem: pacote com
identificação do produto e prazo de validade, quilo.

I(G

1.8 70
69 UND +20

'7 0.

LOURO: em folhas secas embalagem
do produto elrrázo develidade.

pacote contendo no mÍnimo 049, com identificação

MAÇÃ NACIONAL: cor vermelha rajada. com um aroma, totâlmente agradável lisa e copa
arredondada fruta in natura, tipo a

KC

3.530
UN t)

7.280

71. MACARRÁO: tipo espâguete. em ovos e/ou integral, à base de sêmola de trigo, enriquecida
com ferro e ácido fólico, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, sem colesterol.
com âspecto, odor e sabor cárâcterísticos do produto. sem a presença de sujidades ou
outro material ou reação que possa alterar a qualidade do mesmo, embalagem: pacote de
5009, plástica transparente, hermeticamente vedado e resistente, prazo de validade
mÍnlma de 06 meses a partir da data de entrega.

EMB
4.++0

't2

73.

MACARRÃO: tipo parafuso e/ou argolinhâ em ovos. embelagem: pâcote de 500g, plásticâ
uansparente, hermeUcamente vedado e resistente, prazo de validade mÍnima de 06 meses

de primeira, in natura, tipo formosa, apresentândo grau de maturação, tal que
lhe permita suportar â manipulação, o h-ansporte e a conservação em condições
adequâdas para o consumo, com ausência de suiidades, parasitos e Iarvas.

a artir da datâ de en
MA KG

1.7 40

KC74. MANDIOCA (AIPIM). e primeira, in natura, descascada, apresentando grau de maturação,
tal que lhe permitâ suportar a mânipulação, o transporte e a conservaÉo em condições
adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e laryas

2.0 50

KC
1. LBO

75 MANGA ROSA: de primeire e primeira, in nâtura, tipo tommy, âpresentando grâu de
maturação, tál que lhe permita suportar a mânipuleção, o trensporte e e conservâção em
condiçôes adequadas pârâ o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas.

76. MARGARINA LIGHT - pote de 500g Margarinâ light sem sal, livre de colesterol e gordura
vegetal hidrogenada (trans)- Pot€ 500 g. Datas de fabricação e validade estampadas na

embalagem.

UND
1.230

77
MÁRGARINA: 500 g margarina vegetal sem sa1, embalagem de 500 gramas- cremosa,
produto que se apresentâ sob forma de emulsão plástica ou fluída contendo
obrigatoriamente os ingredientes: leit€ seus constituint€s sem gordura trans, óleos e/ou
gorduras comestÍveit sal e água, deverá conter no minimo 60yo de lipídios. produzidâ a

pârtir dâ interesterificâção dos ácidos grexos, recebendo âssim, comerciâlmente, a

designação "livre de gordura trans". pode conter vitâminas e outras substâncias
permitidas, desde que estejam no rótulo. margârina fabricada a partir de matérias primas
selecionadas, livre de maÉria Lerrosa, parasitas, larvas e deLritos animais e vegetâis

UND

3.t20

7A MOLHO DE TOMATE SACHE DE 350G Classificação/Cârâcterístjcâs gerajs: molho de
tomate pronto, contendo tomâte, açúcar, sal, amido modificado, espessante e conservânte
de acordo com a legislâção vigente, embalâdo em sachês de 350 gramas
aDroximadamente. Sódio máximo de 17Omg na porção de 30g. Prazo minimo de validade:

EMB

11.780

ijdús4r:,9 -8ü'd que aoo'rs vqa,n r," suúon}. r,,'rldo:Íô.SÉ§trOí i?r rslô.

Rua da Rio venndho o 0l CqllÍo .. knl 100, CEP:68524-000 Eldoado do Carajár?A



FTL
!d

Jl' q-

EtdtütÊiilo
do §arqitr

PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO . CPL

12 meses, data de fabricação: até 90 dias.
79.

MELANCIA: apresentando grau de maturidade tal que permita suporla manipulação
Eransporte e conservação em condiçôes adequadas para o consumo

KG 6.500

80. MELÃO AMARELO: de primeira qualidade, apresentando grau de maturação, tal que lhe
permita suportâr a manipulação, o trensporte e e conservação em condições adequadas
para o consumo, com ausência de suiidades e parasitos.

KG
1.800

81. MILHO DE PIPOCA: emb. de 500g de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento
de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de l4o/o por peso. data de
validade impressa e com no mÍnimo 06 meses a partir da data da enFega

UND
1.030

82 MILHO VERDE: em conserve. drenado, conservado em água, açúcar e sal, com
apresentação, cheiro, sabor e cor peculiar, os mesmos e deverão estâr isentos de ranço e

de outras características indesejáveis. embalagem: peso liquido 200g tetrapak, ou sachê,
hermeticamente vedado e resistente, não podem âpresentâr-se amassadas, prazo de
validade mínima de 06 meses a pertir da data de entregâ.

UND

7.020

83 MINGAU MULTICEREAIS; extraído das partes aéreas comestíveis dos vegetais (sementes e
etcJ, tipo NESTON ou similar, enriquecido com vitaminas e sais minerais. embalagem: latas
ou pacotes de 4009, própria, obedecendo à legislação saniúria vigente, hermeücamente
vedado e resisEenle, não podem apresenLar-se amassadas, prazo de validade mÍnima de 06
meses a partir da data de entrega.

PCT

1.540

84. ÔLEO DE SOIA; refinado, com antioxidantes, tipo 1, transparente, rico em vitamina e, com
apresentação, cheiro, sabor e cor característico ao mesmo, isentos de ranço livre de
impurezas, embalagem: pet de 900 ml, em pet transparente, hermeticamentê vedado e
resistente, prazo de validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega

EMB

20.2r0

85.
ORÉGANO: embalagem: pecote contendo no mínimo 40g com identificação do produto e

prazo de validade,

UND 4.645

86. OVOS: de galinha casca lisa, embalagem com 30 unidades, em caixa de papelão, com
registro no ministerio da agricultura, sif, cispoa. os ovos deverão estar limpos e não
trincados.

CARTEL
A

4.665
B7 PEITO DE FRANGO: inteiro resfriado, embalagem intacta, constando data de validade e

número do lote do produto, não apresentar superfície úmida, pegajosa ou inconsistência
anormal. constando a comprovaÇão de inspeção.

KG
2.O70

88. PÊRA: de primeira e primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturação que
permitâ suportâr a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas
para o consumo, com ausência de suiidades, parasitos e larvas.

KG
540

UND89.
PIMENTA-DO-REINO - 110 g Realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato
dissódico, aromatizantes e corante caramelo III que não contenha glúten.

530

KG90. PIMENTÃO VERDE: de primeira qualidade, in nâtura, apresentando grau de maturação
que permitâ suporter a manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larva

1.040

97. P0LPA DE ACEROLA: e primeira qualidade, embalagem individual, com 1 kg, saco plástico
Eransparente, hermeLicamente vedado e aúxico, com especificação dos ingredienles, daEa

de fabricaÇão e o prâzo de validade.

KG
1.950

92. POLPA DE CAfÁ: e primeira qualidade. embalagem: individual, com 1 kg, saco plástico
transparente, hermeücamente vedado e atóxico, com especilicação dos ingredientes, data
de fabricacão e o DÍazo de validade.

KG
1.750

93. POLPA DE CAfU: e primeira qualidade. embalagem: individual, com 1 kg saco plástico
transpârente, hermeücamente vedado e atóxico, com especificação dos ingredientes, data
de fabricação e o prazo de validade

KG
1.560

POLPA DE CUPUAÇU: e primeira qualidade. embalagem: individual, com 1 kg, saco plástico
transparente, hermeticamente vedado e atoxrco, com especilicaÇão dos ingredientes, data
de fabricacão e o Drazo de validade.

KG94.
1.500

95. POLPA DE GOIABA: e primeira qualidade. embalagem: individual, com 1 kg, saco plásüco
transparente, hermeticamente vedado e atóxico, com especilicação dos ingredientes, data
de fabricação e o prazo de validade

KG
1.470

96.
POLPA DE GRAVIOLA: e primeira qualidade. embalagem: individual, com 1 kg, saco
plásüco trenspârente, hermeticamente vededo e atóxico, com especificação dos

KG 1.220

lscír?§ {1..âí'' 
-pi:,"§ 
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ingredientês, dâtâ de fabricação e o prazo de velidade,
97. POLPÁ DE MANGA: e primeira qualidade. embalagem: individual, com 1kg, saco plástico

transparente, hermeücamente vedado e atoxico, com especificação dos ingredientes, data
de febricâção e o prazo de validâde

1.190

98. POLPA DE MARACU|Á: e primeira qualidâde. embalagem: individuâl, 
"orn 

t kg, .""o
plásüco b'ansparente, hermeticamente vedado e atoxico, com especificação dos
ingredientes, data de fabrica ção e o prazo de validade,

KC
1.7 20

QUIABO de tamanho regular de 1a quâlidade, âpresentando tâmanho, cor e com íormação
uniforme, devendo ser bem desenvolvido, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
mânuseio e trânsporte

KG

100. REFRIGERÁNTE: em garrâfa descarúvel de 2000 ml. os sabores devem ser variados,
contendo as seguintes composiçóes: cola - (águâ gaseificada, e>ftrato de noz de cola,
cafeína, corante amarelo iv, acidulante ins 338 e aroma naturai, não contém glúten, não
âlcoólico); laranja - (água gaseificada, açúcar, suco natural de larania, 100/0, aroma
ârtificiâ1, ecidulante ins 330, conservâdor ins 211, estâbilizantes ins ,144 e ins 480, corante
artificiâl ins 110. não contém glúten, não alcoólicol; uva - (água gaseificadâ, âçúcer, suco
natural de uva 10(%, acidulantes ins 330, conservador ins 211, corantes artificiais ins 123,
ins 133 e tratarzina, aroma sintético artiíicial, não contém glútelr não alcoólicoJ; guaraná -

[água gaseificada, açúcar, semenLe de guaraná, 0,025y0, acidu]anLe ins 330, corante
âmareio iv, aroma sintético idêntico áo natural, conservador ins 211, não cohtém glúten,
não âlcoólico) e limáo [águâ gaseificada, âçúcar, suco nâturâl de limão 2,5yo, ârornâ

30, e conservador ins 211. não conÉm glúten, não aicoólico)natural acidulante ins 3

UND

2.6+0

101, REPOLHO VERDE: tamanho médio, primeira qualidade, cabeças fechadas, sem ferimentos
ou defeitos, lenros, sem manchas e com coloração uniforme,livres de maberial terroso nas
folhas externas.

KG
3.480

102. SAL: refinado, iodado, pâra consumo doméstico, embelegem: pacote de 1kg, plástico
transparente, hermeticamente vedado e resistente, prazo de validade minima de 12 meses
a partir da data de entrega.

UND
3.52 0

103, SALSICHAI congelada tipo hot dog, compostâ de ingredientes como: carne mecanicamente
separada de ayes, carne/ gordura suÍna, água, proteÍnâ de sola, sal, condimentos naturais e

outros ingredientes permitidos na legislação vigente que não descaracterizem o produto.
sem pimenta e sem glúten.

KC

3.660

704.
SARDINHA: em conserva, lata, líquido de constituição [âo própno suco), óieo comestível e
sal com 1259 deve constâr na embalagem á dátâ de vâlidáde e fâbricâção do produto.

LTA
7.4+0

105. SUPLEMENTO: orâl pó infântil de 01 a 10 anos, sâbores de baunilhe, nutrição completá,
rico em fibras, sem glutcm. produto de referência, nutren junior, similar ou melhor,
embalagem: latá de 4009r

UND
+70

SUPLEMENTO: oral pó, desünado a diversos tlpos de usuários como idosos e crlanças,
suplemento oral, hipercalórico, hiper proteico, suplemento de geriatria, com fibrâs, sem
glutem. produto de re[el€ncia, nutren senior pó, similar ou melhor, embâlagem: latâ de
,1009r

UND

420

t07. TANGERINA TIPO POCAN: de primeirâ, in natura, apresentando grau de maturação, tal
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conseryação em condições
adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larves.

KG
1,t20

108.
TEMPERO: completo sem pimênta, embâlâgem de 1kg contendo umâ mistura de sal alho
cebola e condimentos sem pimentâ validâde mínima de 06 meses com potes de 1kg.

UND 4.245

TOMATE: tipo extrâ caracte sticas adicionais produto próprio para consumo humano e
em conformidade com e legisleção em vigor.

KG

110.

VINAGRE: de álcool, garrafa de 500 ml líquido límpido, cor, cheiro e sabor próprio.

IRA 595

111. VINAGRE: de mâçã: fermentâdo acético de maçã, águâ e conservânte, ácidez.4,lo/o náo
contém glúten. embalagem: pet de 750 mL, embalagem secundáriâ em plástico forte,
resistente, embalagem intâctâ. vâlidede mínima de 12 meses. demâis condiçôes de acordo
com as normas de saúde/saniúrias úgentes [anvisa, sif e outras].

I.'I{A
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s. pRAzo, FoRluA E LocAL DE ENTREGA Dos pRoDUTos/ExEcuÇÂo Dos sERvtços

5.1.0s produtos/serviços serão requisitados conforme a competente ordem de compra/serviço espedida pela

C0NTRATANTE e deverão ser prestadas e/ou entregues na sede do município na secretaria requisitante ou lugar

defi nido pela contratante.

5.2. A CONTRÁTADÁ, deverá entrega os produtos/serviços no prazo de 05 dias.

5.3. A fiscalização ê âcêitâção do obieto serão do órgão responsável pelos âtos de controle e administrâção do

contrato decorrente do processo de licitação, no caso, das Secrel"arias solicitantes, através de servidores da

Unidade Administrativa em questão, mediante Portaria. Sendo que os produtos e/ou serüços serão recebidos

depois de conferidâs âs especificações e quantidades dos mesmos;

5.4. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos e/ou serúços que estiverem de acordo com as especificaçôes e

quantitativos exigidos, estando sua aceitaçâo condicionada à deúda fiscalização dos agentes competentes. Não

serão aceitos produtos cuias condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias;

5.5. O recebimento se efetivará nos se8uintes termos:

5.5.1. Proúsoriâmente, pâra efeito de posterior verificação da conlbrmidade dos produtos e/ou serviços com a

especificação.

5.5.2. Definitivementê, epós a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitaçào.

6. DO PAGAMENTO

6.1. 0s pagamentos deüdos serão reâlizados após â entrega dos prod utos/execução dos serviços.

6.2. A Contratada deverá apresentar â Nota Fjscâl/Fatura com descrição do ob.ietô e quantidade discriminada e

acompanhada da requisição dos mesmos,

6,3. O Pâgamento somente será eíetivado depois de verificada a regularidade fiscâl da contratada, ficando a mesma

ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas no prazo de seus

vencimentos.

7. VIGÊNCIA DA coNTRATAçÃo

7.1- O Prazo de Vigência será de até í 2Ídozel meses. a partir de sua data e assinaturas prorrogável nos termos

da legislação Vigente.

B. DAS OBRIGAçÔES DA CONTRATADA

8.1. A qualidade dos produtos ou serviços deverá ser rigorosamente àquele descrito no Termo de Referência e

Nota de empenho, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele.

8.2. 0s preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, fretc, encargos fiscais, comerciais, sociais e

trabalhistas ou de qualquer outra nâtureza.

8-3. Durante a Vigência do contrato, a C0NTRATADA deverá atender prontamente às requisiçôes e especificações

deste TERIUO DE REFERÊNCh, a partir da solicitação âtrâvés de ordem de compra/requisição do Setor

solicitante.

8.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais,

quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para gârantiâ de pessoas e equipamentos sob sua

ls?t$r 4\ 2<t: 
-P.ío q!!e í."'atc., VEã,n e tatba.n.. a !r1tç do s§:§fl{}§,íe-i. §ta
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responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de

pagamento e quitação.

8.5. Responder integralmente pelas obrigaçóes contratuais, nos termos do arl 70 do Código de Processo Civil, no

caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra â

Contratante.

8.6. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento de mão de obra, a

quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS.

8.7. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.

8.8. Não prestâr declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE a respeito do

presente contrato e dos serüços a ele inerentes;

8.9. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou omissão no

fornecimento do presente Contrato.

8.10. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante.

9. DAS OBRTGAçÕES DACONTRATANTE

9.1. Responsabilizar-se pela lawatura do contrato ou outro instrumento substitutivo se for o caso, com base nas

disposições da Lei 8.666/93 e suas alteraçÕes.

9,2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.

9.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta atribuição.

9-4.Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a Contratada,

bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação.

9.5. Serão considerados para efeito de pagamento os serviços efeüvarnente executados pela Contratada e

aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

10. DAS INFRAçÕES E DAS SANÇÕES ADMTNTSTRATTVAS

10.1. A disciplina das infrações e sanções administraüvas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela

preüsta neste Termo de Referência.

Eldorado dos

^§ld 
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ANEXO I - PROPOSTA DE PREçOS (MODELO)

sessÂo púsLIce' --- - / - - - - / 2022, Às ---- H -- --rrl rN t -- --) Ho RAS.
LOCAL: PREFEITURAMUNCIPAL DE
IDENTIF DA PROPONENTE

ITEM rsnecrrcaçôts UND QtII
VALOR

urvrrÁruons
VALOR

TOTAL R$

A empresa: declara que:
r Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais,

sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em

embalagens adequadas.

o Validade da proposta: (_) dias.

o Prazo de inicio de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referencia do edital

desse processo.

oQuenãopossuicomosócio,gerenteediretores,servidoresdaprefeituramunicipalde-/uf,eaindacônjuge,

companheiro ou parente âté terceiro grâu.

o Que o prazo de inicio da entrega de 05 [diasJ mediante ordem de serviços dos produtos será de acordo com os termos

estabelecidos no anexo, deste edital a contar do recebimento, por parte da conffatada, da ordem de compra ou documento

similar, na da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás CF,P: 68524-000 - Eldorado do Carajás/PA,

uf todos os equipamentos serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não atenda a

descriminação do termo de referência do referido edital ou de má qualidade.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS. serão desclassificadas âs propostâs que apresentârem cotâções contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou

inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais

licitantes.

Isoros 4r3ir: "Éb,.â que arrd.)s rrei]rlr il s«rbônr . {r rríaio Cê SÊÍ}H#â Í{r"t slÕ.

Rua da Rio vermelho " 0l - Cenlro - km 100, CEP: 68524-000 - Eldmado do CarajávPA

NOME DE FANTASIA:
RAZÀO SOCIAL:
cNPf :

INSC. EST.:

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM
ENDEREÇO:
BAIRRO: CIDADE:
CEP: E.MAIL:
TELEFONE:
CONTATO DA LICITANTE:

FÁX:
TELEFONE

BANCO DA LICITANTE: CONTA BANCARIA DA LICITANTE:
NS DAAGÊNCIA:

NAOí
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ANExo rr - nrclRnaçÃo DE sulElçÃoÀs coruolçors ESTABETECIDAs No EDITAL E DE lNExrsrÊNcrn oe
FATos supERvE NtE NTES rM pEDt nvos DA HABI Lt rnçÃo

pRscÃo nrrrnôrvtco Ne »oü/zozz-snp

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

-/UF

o(A) PREGOETRO(A) E EQUTpE DE ApOrO.

portador do RG abaixo assinaclo, na qualidade de responsável legal da

proponente, CNPJ declara expressatnente que se sujeita às condições

estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo

licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenharn atendido às condições estabelecidas no edital e

que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem preüsto.

declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou

que comprometa â idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2q, e artigo 97 dalei ne 8.666, de

21 de junho d.e L993, e alterações subsequentes.

em,_ de _2022

IASSINATURA DO RESPONSÁVEI E CPFJ

,isc{t}! 41.à.-,: "F{ir'ü qtJo ki{:x).' v"ri,It i L, 5'ú#xrl:r. u ,rl::o rÍl ,§Íisàt}§ íê-:,;a iif(} ..

Rua da Rio vennelho ' 0l - Cenúo - km 100. CEP: 68524-t,30 Eldorado do Carajáv'PA
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ANExo III - MoDELo DE DEcLARAçÃo r.los rERMos Do rNcrso xxxm Do ARTIGo TeDA
coNsrrrurçÃo renrnar

pRgcÂo rtrrRôNrco Ns )oox/2022-sRp

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

lnscrito no CNPJ ns por intermédio de seu representante legal o (a) sr(aJ

portador(al da carteira de identidade na................ e CPF na............................, declara, para fins do

disposto no inc. v do art ns 27 da lei ne 8.666, de 2L de junho de 1993, acrescido pela lei nq 9.854. de27 de

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não

emprega menor de dezesseis anos.

ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ] I.

Idata)

[representante legal)

I Observagão: em oaso afirmativo, assinalar a ressalva aoima.

$Êlü.s,{r.J(}'"I}-rt}qHoí$ú$ryqisr}r *§crb(}lrr.. {rrxílrod$S[§lJi:rS] íê-"/lsf.].
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ANExo rv - DEcrÁneçao or EranonaçÃo TNDEPENDENTE DE PROPOSTA" (MODELO)

pRncÃo nmrRôxtco No )ooo(/zozz-sRp

(identificação completa do representante da licitante), como representante deüdamente constituído de

(idenüficação completa da licitante), para fins do disposto no edital de licitação: pRnCÃO fLgfRÔNICO Ne

,§$X/2O22-SRP, declara, sob as penas da lei, em especial o arL 299 do código penal brasileiro, que:

A) A proposta apresentada para participar do PREGÃO ETETRÔNICO Ns XXXX /2O22-SRP, foi elaborada de

maneira independente (pelo licitante), e o conteúdo da propostâ não foi, no todo ou em parte, direta ou

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO

ELETRôNICO Ne )oOü/2O22-SPIP,por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃO ELETRÔNICo Na )oilx/2022-sRp
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO

ETETRÔNICO Ns ruOfi/âOLz-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 participante

potencial ou de fato do PREGÃo ELETRÔNICo Ns xxxx /2o22-sRP quanto a parricipar ou não da referida

licitação;

D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Ns ><)§{X/ZOZZ-SRp não

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante

potencial ou de fato do PREGÂO ETETRÔNICO Ns )OfiX/2OZZ-SRP antes da adjudicação do objeto da referida

licitação;

E) Que o conteúdo da proposta apresentada para parücipar do PRIGÃO ELETRÔNICO Na ,t/o§U2022-SRp não

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do

rnunicípio de uí 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 flrmá-la.

REPRESENTANTE LEGAL

lliüitls 4*.#ÍJ: 'F{}r'ü 
Euü} í(,{l$s FüyÊr}i. e s$ir}Otit .. ú} i»*€ Ci-t §f}§}{-i1$ ísn iqla,
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ANExo v - DECUTRAçÃo oo poRTE DA EMnRESA (MTcRoEMrRESA ou EMrREsA DE pEeuENo poRTE)

pRrcÃo E r,Etnôntco No )ooo(/2o22-sn.p

[Nome da empresa], [qualificação: üpo de sociedade (LTDA, S.A, etc.J, endereço cornpleto, inscrita no cnpj sob o

ns [XXXX], neste âto representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da carteira de idenüdade

ne [D(XX], inscrito no CPF sob o ne [XXXX], declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3s da lei complementar ns 123 de 14 de

dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em

nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4q do arL 3s da lei complementar ns 123 de 14 de dezembro de

2006.

declaro, para fins daLC L23/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

( ) Microempresa - receita bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e

vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4q do art.

3s da lei complementar ns 123/06 alterada pela LC L47 /2014.
( ) Empresa de pequeno porte - receita bruta anual superior a 360,000,00 e igual ou inferior a 4.800.000,00

valores , estando apta a fruir os beneffcios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma

das vedações legais impostas pelo § 4e do art. 3s da lei complementar ns L23/06 alterada pela LC I47 /20L4.
observações:

. esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como me ou EPP, nos termos da LC

l23,de 14 de dezembro de 2006;

o a não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da licitante como me ou EPP,

nos termos da LC ne L23/2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME E ASSINATURADO CONTADOR
(NO CASO DE ME E EPP)
CPF: )üX.XXX.»O(-XX

CRC:

J:iillo§ ,{:t;li.r: -Il.."ft:} f$j{i lirix} ; r+}j$})t fi .S$i$ori}. i} tr}arü {:!: .§fNiji}§ ír,.: i§lQ.
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ANEXOVI - DE IDONEIDADE

AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAçÃ0, O PROPONENTE DEVERA UTILIZAR ToRT',tuúRIo CoM TIMBRE DA
PROPONENTE.

pRncÃo nlnrRôuIco Ne )ooo(/z0zz-sRp

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE
o(A) PREGOETRO(A) E EQUTPE DE ApOrO.

A empresa ...., inscrita no CNPf ne por intermédio de seu representante legal o

portador da carteira de identidade na................, .... e do CPF ne declara não ter

recebido do município de ou de qualquer outra entidade da administração direLa ou indireta, em

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 contratar

com a administração federal, estadual e municipal.

EM, 

- 
DE D82022

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

tsarr)s 4r.ãí: "&no Í3ue tôdo! vê1,â,71 * so,bonl. {, Drcc ce SâsH#â Írr ísÍ*..
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ANEXO VII - DECLAnAçÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUTSTTOS DE HABILITAçÃO. gUOOET,O;

pRncÃo nrnrnôrulco Ns nxx/zozz-sRp

declara, em conformidade com a lei na 70.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este

certame licitatório na PREFEITURA MUNICIPAL DE

SRP

F - PREGÃO ELETRÔNICO N9 XXXX/2O22.

EM,_DE--D82022

(ASSTNATURA DO RESPONSÁVEI r Cnr;

/sãrõs dI ãü: 'F#râ que f(r-J{'rs vqrorn il xrüror,r . {, rr?aÕ ("l} §[N]rôR íê.,a í!it& .
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ANExovtrr DECLARAçÃo oE ruÃovÍwculo coM óncÃo púsrrco

A ernpresa , , portador do CNPf no tendo como seu sócio

representânte portador do CPF nq- declaro, para os fins que se fizerem

necessários, que não possuo vínculo, direta ou indiretamente, com a Administração Pública de Eldorado do

Carajás-Pa ou, em conformidade com inciso XVI do arügo 37 da ConstiEuição Federal.

EM, _ DE __ DE2022

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

lsÊtâs ,*x J.J: -Fo,,ü ê!c iÕsô . yÊ-iâ,:t d) s$tbo§}. íJ n1í.)ô {.:'{: SáNtí#8 í.Ljr isLl

Rua da Rio vennelho o 0l - CeÍrtro - km 100, CEP: 68524-000 - Eldcrado do Cara.iásiPA



tsiI,,d

,. '.:r, .,
f,;' Ér

EldiüiÊiilo
doCarqiiis

PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE TICITA . CPL

ANEXO IX MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS DE PREçOS N9
pnEcÃo ErErnôxrco Ne

Aos 

- 

dia(sJ do mês de 

-de 

dois mil e vinte e dois, O Município de Eldorado dos Carajás, através da

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, nos termos da Lei Btt66/93 Lei ns 10.52 0, de 17 de julho de 2002,

publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2A02,Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2079, decreto Ns 7.892, DE 23

DE JANEIRO DE 201.3, DECRETO Ns 9.488 DE 30 DE AGOSTO DE 20L8 e das demais normas legais aplicáveis, em

face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços,

OBfETO: Sistema de Sistema de registro de preço para contratação de empresa para aquisição de

gênero alimenüclo, para atender a Prefeitura Municipal e fundos municipais de Educação, Saúde

e Assistêncla Social e Fundo Municipal do Idoso, Fundo Municipal de Meio ambiente de acordo

com as especificações contidas neste Termo de Referência.

tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa(s) cuja(s) proposta(s) foi classificada[s) em primeiro lugar

no certâme supracitado.

As quantidade são estimadas e não constitui qualquer compromisso fuLuro para contratação, devendo ser

entregues apenas as quantidades solicitadas pela Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, de acordo com a

necessidade da mesma, nos locais determinadas nas ordens de compras ou serviços. Empresa:

ffi;C.N.P.I.nsxxxxxxroüxxxxx'representadaneSteatopelo[aJSr(a).
ffi, C.P.F. ns XXXXXXXXXXX e R.G. ns XXXXXXXXXXXXXXX.

SEGUNDA - DAVALTDADE DOS PREçOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura,

durante a ügência da Ata, os preços registrados serão fixos e irrealustáveis, exceto nas hipóteses previstas nos

artigos L7 e 18 do Decreto ns 7.892/2013 e devidamente comprovadas as situações previstas na alínea "d" do

inciso II do arL 65 da Lei ns 8.666/1993.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a contratante não estará

obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços,

podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de

qualquer espécie ao fornecedor, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de

fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assurne o compromisso de

atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na Íntegra, todas as

condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de

quaisquer de suas cláusulas,

liÊ,YIs dr"J$:'piiÍü q§ê lod*ãa'Je*,§,r Ér súi5*Íl . {, n?ác d{ .§€§t.ií)n í{:.i r§li:
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cúusum TERCETRA - DA urrltzAçÃo nn nrn DE REGlsrRo DE pRrços

3.1 Poderá u[ilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Adminis[ração Pública

Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante préüa consulta ao contratante, dcsde que

devidarnente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e enüdades que não participarem do Registro de Preços, quando deseiarem fazer

uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este

indique os possíveis fornecedores e respec[ivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classiÍicação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata,

desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou

enüdade, a cinquenta por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo quarto: Os quantitaüvos referente as adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na

totalidade, ao dobro do quanütaüvo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador

e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

cúUSULAQUARTA - Do LoCAL E PRAzo DE ENTREGA

O recebimento, o |ocal e o prazo de entrega do matéria deverão ocorrer em de 05 dias corridos acordo com as

especificações conüdas na ordem de compras/serviço ou nota de empenho, de acordo com a necessidade e

interesse da secretaria solicitante podendo ocorrer em qualquer parte do município.

cúusulA eurNTA - Do PAGAJT{ ENTo

1. Executadas e aceitas as entregas, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal, medição e Certidões no Protocolo

do na Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, CEP: 68524-000, para fins de pagamento, mediante ordem

bancária creditada em conta corrente do fornecedor, a parür do 15s [décimo quintoJ dia úül do mês subsequente,

conforme planejamento e disponibilidade financeira. As notas deverão ser enrregues entre 15 a 30 de cada mês.

1.1. 0s pagamentos serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso (físico-financeiro) determinado

pela Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, em se tretândo de empresas declaradas como ME ou EPP no

período máximo de 30 (trinta) dias para cada parcela da obrigaçáo, e em consonância com a respectiva

disponibilidade orçamentári a.

2.Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estâr acompanhada das provas de regularidade para

com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e relaüva à Seguriciade Social [CND), ao Fundo de Garanüa por

Tempo de Serviço (FGTS) e à fustiça do Trabalho (CNDT), demonstrando situação regtrlar no cumprimento dos

encargos sociais insütuídos por lei.

3. A Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da

atestâção, os serüços ou produtos fornecidos que não esüvererr em perfeitas condições ou estiverem em

desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

4- A Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás poderá deduzir do montante a pagar os valores corres
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a multâs ou indenizações deüdâs pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão Eletrônico/SRP.

5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de

pagamento.

5.1 - Nos casos de eventuais antecipações de pagamentos, fica convencionado que será aplicado o percentual de

10% (dez por cento) de desconto sobre os valores disponibilizados.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha concorrido de alguma

forma para tánto, fica convencionado que â taxa de compensação financeira deüda pelo Prefeitura Municipal de

Eldorado do Caraiás entxe a data acima referidâ e a correspondente ao efetivo âdimplemento da parcela, será â

seguinte:

EM=lxNxVP

0nde:

EM = Encargos moratórios;

N = Númêro de dias entre â datâ preüsta para o pâgâmento e a do efeüvo pâgamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensagão financeira = 0,0001.644, assim apurado:

r= (Tx)/36s => r = (6/100)/365 => r=0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6010.

6.1 - A compensação financeira prevista nestâ condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

ct./íusuLAsEXTA - DAs coNDtçÔES DE FORNECTMENTO

A execução dos serviços ou fornecimento de produtos só estará caracterizada mediante solicitâção do pedido dos

serviço5.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a

entxega deles decorrente estiver prevista pâra data posterior à do seu vencimento, observando as normas e

obrigações constantes no Edital, no Termo de Referência e nesta Ata de Registro de preços.

cúusul.A sÉTtMA - DÂs PENAL|DADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços, a Administração da

entidade contratante poderá, garantida a préüa defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sânções:

| - Advertência, que será aplicada por meio de notificação úa ofício, mediante contra recibo do representante

legal da contratadâ estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente

iustificativâs para o atraso, que só serão aceitâs mediante crivo da Administração;

II - multâ de O,lo/o (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações

estabelecidas, até o máximo de 10% [dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo

máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oflcialmente;

lll - multa de 100/o (dez por cento) sobre o valor do material não entregue, no caso de inexecução total ou parcial

do objeto contratado, recolhidâ no prazo de 15 (quinze) dias corridog contado da comunicação oficial, sem

riL
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embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pelâ não execução parcial ou totâl do

objeto o qual foi registrado os prazos.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contrâtar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05

(cinco) anos, garantido o direito prévio da citâção e de ampla defesa, enquanto perdurâr os motivos determinantes

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

licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não [ornecer ou prestar serviços, deixar de

entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da

execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se

de modo inidôneo ou cometer fiaude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser

aplicadas iuntamente com as dos incisos "I[" e "lll", facultada a defesa prévia do interessâdo, no respecüvo

processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,

responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual serii descontada dos pâgamentos derzidos pela

AdminisEação ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da

enüdade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período,

sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominâções legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREçOS: Quando, por motivo superveniente, o preço regjsrrado

tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

8.1 Convocar o contratado úsando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo

mercado;

8.2 Frustrada a negociação, liberar o contratado do compromisso assumido;

8.3 Convocar os demais clâssjficados para conceder igual oportunid ad e de negoci ação,

8.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o classificado, mediante oferta de

justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

8.5 Liberar o contratado do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as

iustificativas seiâm motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de compras;

8,6 Convocar os demais contratados para conceder igual oportunidade de negociação.

8.7 Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Atâ de Registro de

Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantarosa.

B.B Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o crit€rio de revisão, como forma de

restabelecer as condições originalmente pactuadas.

8.9 A reüsão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência tia Atâ, desde que a parte interessada comprove a

ocorrência de fato impreüsível, superveniente à formalização .la proposta, que importe, diretarâente, em

majoração de seus encargos.
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8.10 Em câso de revisão, a alteração do preço ajustado, âlém de obedecer aos requisitos referidos no item anterior,

deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de

memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

8.11 Dentre os fatos enseiadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo

caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação dâ proposta, bem como

aqueles decorrentes exclusivamente dâ variâção inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de

reajustamento, modalidade que não será admiüda neste registro de preços, posto que a sua vigência nào supere o

prazo de um ano.

8-12 Não será concedida a reüsão quando:

8.13 Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;

8.14 O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta denniüva

ou após a finalização da úgência da Ata;

8.15 Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte

interessada;

8.16 A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, inciuindo-se, nesse

âmbito, a preüsibilidade da ocorrência do evento.

CúUSULA NoNA - DAs coNDIçÕEs DE R"ECEBIMENTo Do oBJETo DA ATA DE REGISTRo DE PREços

0 recebimento do obieto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações

técnicas, amosúâs, € quando couber embalagens e instrüções, cabendo a verificação ao representante designado

pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os serviços ou produtos deverão ser de ôtima qualidade, e deverão ser executado ou

fornecidos no meio de comunicação constante na ordem de serviços, ordem de compras ou nota de empenho,

acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundor Serão recebidos da seguinte forma:

I - Proüsoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior r,erificação da conformidade dos serviços ou

produtos com as especificâções constântes da proposta da empresa.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos serviços ou produtos e sua consequente

aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em ãté 5 (cinco) dias

úteis após o recebimento provisório.

CúUSULA DÉGIMA. Do CANCELÁMENTo DA ATA DE RTGISTRo DE PREços

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Atâ, por intermédio de processo administrativo

específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

A pedido, quândo:

. comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata por ocorrência de casos fortuitos ou de força

mâior;

. o sêu preço registrâdo se tornâr, comprovadamente, inexeluível em função da elevação dos preços de

t;6$s ét litt 'ÂÍraê qre looo r vel§, a gdib{, ? o .nôc Cé Sf-rI"HOi? /p_J.,sla
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mercado dos insumos que compõem o custo do serviços.

o Por iniciativa do Ministério da fusliça quando:

o não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praücados no

mercado;

o perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

. por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;

o não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

o não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro

de Preços;

o caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de

Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

cúusulA DÉcIMA pRIMEIRA - DA AUToRtzAç^o pARA AeursrÇÃo E EMrssÃo DAs oRDENs DE coMpRA

ou sERvrços

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de serviços ou ordem de compras, sua retificação ou cancelamento, total

ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

cúUSULI\ DÉcIue sEcuNDÁ. Dos AcRÉsCIMos E sUPREssÕEs

0 licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quanütaüvos

superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25Vo (ünte e cinco por cento) de acordo

com o § 1e do arl 65, da Lei ne 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratâção se dará pela ordem de registro e na

razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

Parágrafo Segundo: A supressão dos serviços ou produtos registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a

critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4o do artigo 15 da Lei ns 8.666/93.

cL{usuIJ\ DÉcIMA TERcEIRA - Dos pREÇos Dos ITENs DE FoRNECTMENTo ou sERvrços

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real [R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 fdoze) meses,

contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços,

cúusulA DÉcIMA eUARTA - DAs oBRrcAçÕEs Do FoRNECEDoR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital, Termo de referência e ata de

registro de preços, sem prejuÍzo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

cúusurJrDÉctueeurrrlrA - DAs oBRIcAçÕEs DA coNTRATANTE

São obrigações do contratante, as constantes no edital, termo de Referência e ata de registro de preços:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal[ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva

entrega dos produtos e emissão do Termo de Recebimento.

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto licitado por intermédio do fiscal especialmente

$crt)§.ír,§#r "furü*t.r(jíc'{r'{),.rejr}}} §sü}:(}Çr?}. ürnaio{S:-§fÀtn}r?í{,/iqta.
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designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

cúusulA DÉcrMA sExrA - DAs DrsposrçoEs FrNArs

Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços e a proposta da empresa classificada em

Lo lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições

constantes das Leis ns 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desLa Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição

indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Atâ, que não possam ser dirimidas

administraüvamente, serão processadas e iulgadas no foro da cidade de Eldorado dos Carajás, com exclusão de

qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma,

na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Eldorado dos Carajás - PÀ em _. de

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS
CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL DA EMPREIiA
CNPI N"

CONTRATADA

de _.
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ANEXO X

MINUTADE CONTRATO

0 Município de Eldorado dos Carajás, através da Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, neste ato

denominado contratante, com seguinte endereço Rua da Rio vermclho q 01 - Centro - l<m 100, CEP: 68524-000,

representado pelo Sr,a Prefeita Municipal Iara Braga Miranda, e de outro lado a empresa

inscrita no CNP| [MF) sob o n.e estabelecida doravante denominada

simplesmente contratada, neste ato representada por 

-, 

portador da Cédula de Identidade n.s

e CPF [MF) n.e celebram o presente contrato, do qual serão partes integrantes o

edital do Pregão Eletrônico n.e 

-/ 
e a proposta apresentada pela contratada, sujeitando-se o conrraknte e a

contratada às normas disciplinares das Leis ns 8.666/7993 e 1.0.52012002,Decreto 10.024 de 20 de Setembro de

2079 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

cL{usurJ\ PRTMETRA - DO OBIETO

1'. O presente contrato tem como objeto: sistema de Sistema de registro de preço para contratação de

empresa para aquisição de gênero alimentício, para atender a Prefeitura Municipal e fundos

municipais de Educação, Saúde e Assistência Social e Fundo Municipal do Idoso, Fundo Municipal

de Meio amblente de acordo com as especificações conüdas neste Termo de Referência.

1. Os preços dos serviços são aqueles constantes da Planilha apresentada pela contratada, sendo que o valor total

do contrato é de R$

ITEM ESPECTFTCÂÇÔES I,ND QTJ-T
VALOR

UNITÁRIO RS
VÀLOR

TOTAL R$

2. Os quantitaüvos indicados na Planilha constante do Anexo do edital do Pregão Eletrônico são meramente

estimativos, não acarretândo à Administração do contratante qualquer obrigação quanto a sua execução ou

pagamento.

3. As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária: XXXXXXXXXXXX

CLÁUSUIA TERCEIRA. Dos PRAzos

L. A CONTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela administração

para execução dos serüçoq contado do recebimento da autorização de serviço expedida pela Prefeitura de

Eldorado dos Carajás.

2. Eventuais fornecimento deverão ser iniciados em de imediato para a entrega a contar da notificação da

fiscalização do CONTRATANTE, sem prejuÍzo de outros serviços autorizados para execução

CúUSULITQUARTA - DoAMPARo LEGAL

1'. A lawatura do presente contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico realizado com fundamento na Lei

nq 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei ne 8.666/93 Decreto 10.014 de 20 de Setembro de 2019.

cúusull\ eurNTA - DA ExECUçÃo Do coNTRATo

isgios*Í.ã*: 'paÍrüqu€. le(}a'.irr€)ãrB i}srribcrft. ellraio$'sSfr\HüâíêJislê...
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1. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos

preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Congratos e as

disposições de direito privado, na forma do arügo 54 da Lei n.a 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55,

do mesmo diploma legal.

2. Tal fornecimento devera acontecer de imediato em postos locais com no máximo 20 km distante da sede do

município.

cúUSULA sExTA. DAVIGÊNcIA E DA EFICÁCIA

1. A ügência deste contrato será 

-l 
-/ 

-à -/ 
-/ 

-.- , contados da data da sua assinatura, tendo

início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

2. O Contrato poderá ser prorrogado, alterado ou aditado nos termos do arl 57, inciso IY c/c arügo 65 da Lei

Federal ns 8.666/93 desde que satisfeitas as exigências legais e regularnentares, previamente justificadas.

CúUSULAsÉTIMA. Dos ENCARGos Do coNTRATANTE

1, Caberá ao contratante:

1.1 - permitir acesso dos técnicos da contratada às instalações do contratante parâ execução dos serviços

constantes do objeto;

1,.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da contratada;

1,3 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especiÍicações constantes do

Anexo I do edital do Pregão eletrônico n." _/ t

7.4 - impedir que terceiros executem os serviços objeto deste contrato;

1.5 - solicitar que seja refeito o serviço que não atenda às especificações constantes do anexo i do edital do

pregão n." _/ _ e conforme cronograma da secretaria requisitante.

7.6 - atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da secretaria de serviços gerais

do contratante,

CLÁUSULA OITAVA. DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à contratada:

7.L - responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais

como:

a) salários;

b) seguros de acidente;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

fJ vales-transporte; e

g) outras que porvenEura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

L.2 - manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do contratante quando em trabalho no órgão,

lsoirlli *ri:di: 'Sírs gsü,ÍÕík) , vei),?r * goibcff.. o tlloo {Ji} .S[&tfüÊ íêj: isicr
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1.3 - manter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir

imediatamente qualquer um deles que seia considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do

contratante;

1-4 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos móveis, e outros bens de propriedade do

contratante, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços alvo deste

contrato;

1.5 - arcar com despesa decorrente de qualquer iníração, seia qual [or, desde que praticada por seus técnicos no

recint! do contratánte;

1.6 - repârâr, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensâs, no total ou em pârte, os serviços

efetuados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou

dos materiais usados;

7.7 - refazer os serüços que forem rejeitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da

comunicação;

1.8 - usar a melhor técnica possÍvel para a execução dos serüços obieto deste contrato;

1.9 - submeter à fiscalização do contratante de todos os veículos a serem empregados nos serviços antes da sua

execução;

1.15 - comunicar à secretaria de infra estrutura e obras do contratante qualquer anormalidade de caráter

urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

l.16 - manter-se em compatibilidade com as obrigações a sêrÉ,m assumidâs e com todas as condiçôes de

habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do contrato.

cúusuLA NoNA - DAs oBRrcAçÕEs soctAts, coMERctAts E Fts(:Ats

1. À contratada caberá, ainda:

7.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais preüstos na

legislação socjal e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não

manterão nenhum ünculo empregaücio com o contratante;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigâções estabelecidâs na legislação

especÍfica de acÍdentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no

decorrer do desempenho dos serviços ou em conexão com eles ainda que acontecido em dependência do

contratânte;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista cível ou penal, relacionadas a este contrato,

originariamente ou únculados por prevenção, conexão ou continência; e

f'4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste

contrato.

2. A inadimplência da contratada, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a

responsabilidade por seu pagamento à administraÉo do contratante, nem poderá onerar o objeto deste contrato,

lrirãs {l.l..r :ltro qle íedt } ."€j3rn e gonoEr . o nf <*: §f-NHrÊ /si tstê
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razão pelâ qual â contrâtâdâ renuncia expressamente a qualquer ünculo de solidariedade, ativa ou passiya, com o

contratante.

CúUSULA DÉcIMA - DAs oBRJGAçÔES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

L.L - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do contratante

durante a prestação dos serviços, objeto deste contrato;

L.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver

préúa 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 reúsões durante a garantia.

GúUSULA DÉGIMA PRIMEIRA - Do AcoMPANHAMENTo E DA FIScALIzÁçÃo

1. A execução dos serviços objeto deste contrato será acompanhada e fisçalizada por do contratante, designado

para esse fim.

2. O servidor do contratante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos

serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

3. As decisões e proüdências que ultrapassarem a competêncie do representante deverão ser solicitadas a

autoridade competente da Prefeitura Municipal de Eldorado dos fiarajás, em tempo hábil, para a adoção das

medidas convenientes.

4. A contratâda deverá manter preposto parâ representáJa durante a execução deste contrato, desde que aceito

pela administração do contratânte.

cúUsULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ATESTAçÃo

1. A atestãção da execução dos serviços caberá à serüdor do contratánte desiglado para fim representando o

contratânte,

cLÁUSULA DÉcIMA TERcEIRA . DA DESPESA

1.As despesas decorrentes do fornecimento do objeto licitado correrão por conta da Dotação orçamentária Própria

do(s) órgãos que compõe a Administração Publica Municipal. )OOO(X)OüXXXXXXXX

CúUSULA DÉctMA QUARTÁ - Do PAGAMENTo

1. Executados e aceitos os serviços, a contratada apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Caraiás, situado na Rua da Rio vermelho e 0L - Cenuo - km 100, CEP:

68524-000, para fins de liquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque

nominal âo fornecedor, até o 30s (trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos.

2. 0 contratante reserya-se o direito de recusar o pagamcnto se, n') ato da atcstação, os serviços executâdos não

estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.

3. O contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações

deüdas pela contratâda nos termos deste contrato.

lscrs§ .{reí' 'Forq quê aoorl - 'ldam B aírlbaá . a rhêa àt §ÊNHAA íq isla
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4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação

de penalidade ao contratante.

5. O prazo de pagamento da execução dos serviços será contado a partir da data final do período de

adimplemento de cada parcela.

5.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma

forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira deüda pelo contratante, entre a data

acima referida e a correspondente ao efeüvo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da

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 perünente a ser paga;

I - Índice de compensação financeira, assim apurado:

I=fi ==> I=[6/1.00) ==> I=0,000],6438

365 365

TX - Percentual da taxa anual = 60/o

5.2 - A compensação financeira preüsta nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da ocorrência.

5.3 - 0 pagamento mensal dos serviços sornente poderá ser efetuado após a apresentação da nota fiscal/fatura

atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 daLei n.s 8.666/93, e verificação da regularidade da

licitante vencedora junto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garanüa por Tempo de Serviço - CRF.

cúusu LA oÉcrun eur NTA - DA ALTERAçÃo Do coNTRATo

7. O presente contrâto poderá ser alterado caso haja interesse da administração , nos casos previstos na Lei n.e

8.666/93, desde que haja interesse da Administração com a apresentação das devidas iustificativas.

cúusulA DÉcrMA sExrA - Do AUMENTo ou supREssÃo E REAtusrEs

t. No interesse da Administração do contratante, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado

ou suprimido ato o limite de 25%o fvinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafor 1o s f,e, da

Lei n.e 8.666/93.

1.1 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas rnesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários; e

\.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as supressões

resultantes de acordo entre as partes.

1.3. Os valores contratados poderão ser reajus[ados a cada período de 1,2 (doze) rneses de execução do Contrato,

mediante solicitação da Licitante Vencedora, considerando o IPCA.
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L.4. O reajuste deverá ser solicitado mediante Processo AdministraEivo protocolado na secretaria de Finanças,

anexando documento que o justifiqug devendo ser aposülado ao Contrato nos termos do § Be do ar[igo 65 da Lei

Federal ns 8.666/93.

1.5. Toda alteração de valor contratual devera acontecer mediante fundamentação na lei 8666/93 e demais

legislação ügentes, sempre motivada e justificada.

cLÁUsULA pÉcIua sÉTIMA . DAs PENALIDADES

1. 0 atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato

sujeitará a contratada à multa de 0,5% fzero vírgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de

loo/o (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no pri(zo rnáximo de 1-5 (quinzeJ dias corridos, uma

vez comunicada ofi cialmente.

2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a administração do contratânte poderá, garantida a

préüa defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:

2.1- advertência;

2.2 - multa de tlo/o (dez por cento) sobre o valor total do conrrato, no caso de inexecução total do objeto

contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

2.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 [dois) 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 que

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a adrninistração do contratante pelos

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada corn base no subitem anterior.

3. Pelos moüvos que se seguem, principalrnente, a contratada estará sujeita às penalidades tratadas ncs itens 1 e

2 desta cláusula:

3.1 - pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito;

3.2 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos serviços, que vier a ser

rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da rejeição;

e

3.3 - por recusar refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a rnedida não se eferivar no

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de rejeição.

4. Além das penalidades citadas, a contratada ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no cadastro

de fornecedores do contratante e, no que couber, às demais penalidades referidas no CapÍtulo IV da Lei n.s

8.666/93.

5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, deüdamente justificado e aceito pela administração do

contratante, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta cláusula, a contratada ficará isenta das

penalidades mencionadas.
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6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar ern licitação e impedimento de contratar com a

Administração do contratante, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública

poderão ser aplicadas à contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

cúUSUUT DÉcIMA oITAvA . DA REscIsÃo

1,. A inexecução totâl ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a8O da Lei

n.e 8.666/93.

7.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o

contraditório e a ampla defesa.

2. A rescisão deste contrato poderá ser:

2.1 - determinada por âto unilateral e escrito da adrninistração do contratânte, nos casos enumerados nos incisos

I a XII e XVII do artigo 78 da lei n.e 8.666/93, notificando-se a contratada corn a antecedência mínima de 30

(trinta) dias corridos;

2.2' amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniêrrcia para a administração do contrâtante; ou

2.3 - judicial, nos termos da legislação ügente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da

autoridade competente.

cLÁusuLA DÉcIMA NoNA - DA vlNcuu\ÇÃo Ao EDTTAL E Á pRoposrA DA coNTRATADA

l. Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico n.e _/ 
- 

e aos termos das propostas da

contratada.

cúUSULAvIGÉ$MA . Do FoRo

L. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,

serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Eldorado dos Carajás, com exclusão de qualquer outro, por mais

privilegiado que seia.

2. E, para firmeza e validade do que 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 contratada, e pelas testemunhas abaixo.

Eldorado dos Carajás - PA, ern _ cle 2022

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNEIAS:

2.
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