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PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE TICITAÇÃO . CPL

PREGÃO ELETRONICO Ng g /2O?,3-OO6-SRP
PRoCESSO ADMINI5TRATM Ne 9/ZOZ1-006-SRP TIAGO PEREIRA iã'ii'1"'t"JiiliX'fl:li:r1'*"

DATA DEABERTURA: z4loz/zozzouo- 
u.'(''!'r\r 

cosrA:oo9r14, iü'I:H;í::,Fff:f,di;il1

MODO DE DISPUTA: ABERTO 6247 :Hffi,!["'ál,

o MUNIcÍPIo DE ELDoRADo Dos cARAfÁs, ToRNA púBlrco, eARA coNHEctMENTo Dos rNTEREssADos
QUE A PREFEITURA MUNICIPÁL, REALIZARÁ LICITAçÃO, PARA REGISTRO DE PREÇOS NA MODALIDADE
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, COM CRITÉRIO DE IULGAMENTo MENoR PREço PoR ITEM, NOS
TERMOS DA tEl Ne 10.520, DE 17 DE f UIHO DE 2OO2, DO DECRETO Ne 10.024, DE 20 DE SETEMBRO D[,
20L9,DO DECRETO Na 7.746, DE 05 DE |UNHO DÊ,2012, DO DECRETO No 8.538, DE 06 DE OUTUBRO D[
2015, DECRETO 7892, DECRETO Ne 9.488/18 APLICANDO-SE, SUBSTDIARIAMENTE, A LEI Na 8.666, DE 21
DE IUNHO DE 1993, E AS EXIGÊNCIAS ESTABETECIDÁS NESTE IDITAL LEt COMPLEMENTAR No 123106 rj
147 /2014, SUBSIDIAR|AMENTE, pELl\ LEI Ne 9.666/93 E DEMAIS LEGISLAçÃo, son ns coruuçôns
ESTABELECIDAS NEsrE ATo coNvocRróRro 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.portaldecompraspublicas.com.br. 0 servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o
processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta coni
os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitaçâc;
receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quândo manüver sua decisãr,;
indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamentr
instruído a autoridade onsável ad udica or a homo

SECRETARIA DE DE ELDORADO DO

.RIO DE

08 H:01 M DoDIA 2+/02/2023

wt l,vy.porlâ ld eco mlt ras p ub i ica s.corn.b r

SIGILOSO
ABERTO

O objeto da presente Iicitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Sistema de Registro de preço par*

contratação de ernpresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não

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

na Creche, Pré-escola, AEE, Ensino Fundamental, Educação de fovens e Adultos e os Ensino Médio,

conforme as especificações contidas no termo e as orientações da Secretaria Municipal de Educação de

Eldorado do Carajás representando a Entidade Executora.

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

licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

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

Edital e seusAnexos quanto às especificações do objeto.

il:i§l*{ !{.l,.n'L!: "Ê*Íü (iri}(il k}i:i$,i rit}r'i:!}i. § sút§âfi) , {i l}}{J{", l]!t .Sh§FiY}l í§"r í9t*.
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2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que,

constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DO CREDENCIÀMENTO.

3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRÁS PUBLICAS que permite ;:

participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃ0, em sua FORMA ELETRÔNtCA.

3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio w*W.Bnrttrglgrcsry lisfrseflmÁ2ü

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de se.,

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esl.-

Pregão.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume comi,

firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inçlusive os atos praficados diretamente ou por serl

representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promogora cl r

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

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a eNatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMPRAj)

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

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornel-rl

desatualizados.

3'5.1.4 não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da

habilitação

4. DA PARTTCTPAÇÂO trtO PREGÃO.

4.1. Poderão parücipar deste Pregão interessados cujo ramo de aiividade seja compatÍvel com o objeto dest.r

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

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

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

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar ne l23,de 2006.

4.3. NÃo PoDERÃo PARTICIPAR DESTA LICITAÇÂ0 oS INTERESSADOS:

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

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

4.3.3.Estrangeiros que não tenham representação legal no BrasiI com poderes expressos para receber citação cr

responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4.Que se enquadrem nas vedações previstas no arügo 9s da Lei nq 8.666, de 1993;

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

4.3.6. Enüdades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.3.7.Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão rr

7 46 / 20 74-TCU-Plenário).

l$ílrtlr4.i;:i:r:"i&rfdl{giili{\tiâ ,.$ia",I!) r,rs{'il}er3}. {:.,$}{:i$*{lsf,r\Ffr.}§}í€;ítlif.
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4.4. coMo coNntçÃo PARA PARTIcrraçÃo tto pRrcÃo, A LrctrANTE ASSTNALARÁ "srM" ou "NÃ0" EM cAMp.i
pRópRto Do stsrEMA glgrRôrutco, RELATIvo Às sgcutrures oncLeRaçÕts:

4.4.1.Que cumpre os requisitos estabelecidos no arügo 3" da Lei Complementar ne 123, de2O06, estando apta ..

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

4-4.1.t. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, .r

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

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

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

favorecido preüsto na Lei Complementar ne t23, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequen ;

porte.

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

4.4.3.Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está er-,t

conflormidade com as exigências ediralícias;

4,4.4.Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar

ocorrências posteriores;

4.4.5.Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor cle

L6 anos, salvo rnenor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do arügo 7", XXXIII, cl:

ConsEituição;

4.4.6.Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos terrnos da Instrução Normativa SLTI/MP ne 2,

de 16 de setembro de 2009.

4,4.7.Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado,

observando o disposto nos incisos III e IVdo art Le e no inciso III do art 5e da Constituição Federal;

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

habilitação devidamente atualizado sem pendencias.

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas er-,:

lei e neste EditâI.

HABITTTAçAO-

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com o:t

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

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

enüo dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por rneio cie

chave de acesso e senha.

5'3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, aincl'.

que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1o da LC ne L23, de 2006.

$Ê$.{,íÉ};:i.rl 'í!:.Íaa} $§('fôr:il}:i trd$§ir: iir Urül(]Sr. $ f}}aial C!1 Sf&}.íriJ.1 iÊi, i(Ii,
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5,4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregãl

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

ernitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos d,-

habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o qu.r

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

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

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

DO PRf,ENCHIMENTO DA PROPOSTÀ

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

campos:

6.1.1.Valor unitário e [otal para cada itetn ou i[ens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

6.1.2.Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares ou superiores à especificação cl::,

Termo de Referência: indicando o tipo, marca, descrição detalhada conforme a marca cotada, prazo de validad,r

da proposta;

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculanr a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciár'ios, trabalhistas,

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

serviços.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidacl:

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

outro pretexto.

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

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

públicas, quando participarern de licitações públicas;

6.7. Será desclassificada a empresa que apresentar identificação da empresa tais como razão social ou holl3

fantasia que venha indicar a mesma.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CIAS§TFICAçÀO DAS PROPOSTAS I FORMULAÇÃO DE LANCf,§.

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário t

local indicados neste Edital.

7.2. O(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassiÍicando desde logo aquelas que não estejarr

em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham rrícios insanáveis ou não apresentern a:

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o LciLanLe.

jiil,$§ dt,iJrJ: 'íiirr] ijrriir i('i:H):i y.)iilrr) * síJi$Orr. $ tlrd$ d$ .§ftV}.ril$ í(II l$lcr.
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7.2.2. A desclassificação será sernpre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento ern tempo

real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em senüdo contrário, levacl :.

a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fas:

de lances.

7.4. O sistema disponibilizarácampo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro[aJ e os licitantes.

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

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

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

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

regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oíerecer lance de valor inferior ou percentual de desconLo superior ao últinrcr

por ele ofertado e registrado pelo sistema.

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

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

centâvos.

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

intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3J segundos, sob pena de serem automaticamenl.i

descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.10.Seráadotadoparaoenviodelancesnoemque05,
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogaçôes.

7.L1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogacl,r

automaücarnente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração cl,,

sessão pública.

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

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

intermediários.

7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos ilens anteriores, a sessão pública encerrar-se-:

automaücamente.

T.l4.Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a pregoeira,

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

consecução do melhor preço.

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

desconsiderados pelo[a) Pregoeiro(a),

l§(ial.{ ,{{ ;l(r: "13.?"ü qx{. loai§5 v*ir,'r:: s sr:rb(,ri-r .. ir} r§êo d{-. Sâ§HÜ§ íê"r ísltl
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7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e regisfad.,

primeiro,

7.17, Durante o rranscurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do ment,.

lance registrado, vedada a identificação do licitante.

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

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

7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, ,!

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

participantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicar,

http: / /www-portalrlecompraspublicas.rom-t)Í. quando serão divulgadas data e hora para â suâ reâbertura. r:

será reiniciada somente após decorridas ünte e quatro horas da comunicação do fato pelo[a] Pregoeiro[a] aos

participantes, no sítio eletrônico utilizado pâra divulgação.

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor tle sua proposta.

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

vez encerrada a etapa de lances, será efetivâda a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte d:

entidade empresarial. 0 sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno port?

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

assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC np L23, de 200(.'

regulamentada pelo Decreto ne 8,538, de 2015.

7.22. Nessâs condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem nir

faixa de aÉ 5oá (cinco por cento) âcima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com ,l

primeira colocâda.

7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta par',i

desempate, obrigâtoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos

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

7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste ní)

prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresâ e empresa de pequeno porte que s.

enconEem naquele intervalo de 5% (cinco por centoJ, na ordem de classificação, para o exercício do mesm';

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior,

7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que sc

encontrem nos intcrvalos estabelecidos nos subitens anteriorcs, será rcalizado sorteio entre elas para que sc

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

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

critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferênci:

conforme regulamento.

jíroj.r,.-4,'ri'rr.r, ;rrr:r.r,i,,ír,,n-r,i)r,:) :rrl.Íri:. Jrl tifi,lrtJ /.'r;iii:,
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7.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de rnaneira qu,:

só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada drr

modo de disputa aberto e fechado.

7.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de descmpate será aquele preüsto no ArL 3''

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

T.ZS.l.Produzidos no país;

7.28.2. Produzidos por empresas brasileiras;

7.2B.3.Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7,2$.4.Produzidos por empresas que comprovem cumprimcnto de reserva de cargos prevista em lei par',r

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidar:l,,'

previstas na legi slação.

7.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as proposta:,

empatadas.

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

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

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

7.3O,7.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.30.2.0[a) pregoeiro[a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (DUAS) horas, enüe.r

propostâ adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, do,,

docurnentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e i i

apresentados.

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

B. DAACEITABITIDADE DÂ PROPOSTAVENCEDORÀ i

8.1. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ,i,

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edita,

e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art.7e e no § 90 do arL 26 do Decreto n.

r0.024/2019.

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máxim,-r

fixado (Acórdão np 145512018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível do produtr,

(cinquenta por cento )art ,18, inciso II, 1'a lei: 8666.

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços globalou unitários simbólicos, irrisórios ou dc'

valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivor

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

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

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

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

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

saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema corr:

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

8.5. O(a) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital cornplementar, por meio dt

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

8.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo[aJ Pregoeiro(a) por solicitação escrita e justificada d,,,

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

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

caracterÍsticas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outra:

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) Pregoeir«-l(a), sem prejuÍzo do seu ulterior envio pel,.

sisterna eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

A.5.2.1. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis.

realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao se,l

perfeito manuseio, quando for o caso.

8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) exarninará a proposta ou lanc:

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

8.7. Havendo necessidade, o(aJ Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário par';,

a sua conünuidade.

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

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtertção de melhor pl'eço, vedada a negociação er',r

condições diversas das previstas neste Edital.

B.B.1.Também nas hipóteses em que o(a) Pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderl

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

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

8.9. Nos itens não exclusivos para a parücipação de miçroempresas e empresas de pequeno porte, sempre que ,,r

proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sisterna, d r

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

antes estabelecida, se for o caso.

8-10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) pregoeiro(a) verificará a habilitação do licitantr-'

observado o disposto neste Edital.

9. DAHÁBILITAÇÁO.

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitaçãc' do liciLanLe deten[or da proposta classificacl

em primeiro lugar, a pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participaçã<;.
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especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contrataçã()

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

9.1.1.Possuir Cadastro do Porralde Compras Públicas;

9.1.2.Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresi.r,

Punidas - CNEP (wrv w.p orra ld a transi:aren ci ;1. gov. b rf ) ;

9.1.3.Cadastro Nacional de Condenações CÍveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pel,;

Conselho Nacional de Justiça (',vrvlv.cnj.ius.lrrfirnprr:birlade adnr/cousultar_reqLrericlo.php J.

9.1.4.Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCI

https :././contas. tcu. gov. br/ ord sf flp =.!" 6 6 0 : 3 : 0

9.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majorilári<r

por força do arügo 12 daLeino 8.429,de 7992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pel.r

práüca de ato de improbidade administrativa a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive p,rr'

interrnédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

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

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas n,r

Relatório de Ocorrências Irnpeditivas Indiretas.

9.L.5.2. A tentaüva de burla será verificada por meio dos vínculos socieBários, linhas de fornecimento

similares, dentre outros,

9.1.5,3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.6.Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição dr:

participação.

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

previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nq 123, de2006, seguindo-se a disciplina antes estabeleci«i,.

para aceitação da proposta subsequente.

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

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

econômica financeira e habilitação técnica.

9,2.1. É dever do licitante atualizar preüamente as comprovações constantes do PORTAT DE COMPRÁ,S:

PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com ,r

apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítio,.

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

válida(sJ, conforme arL 43, §30, do Decreto 70.024,de2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmaçã ;

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

üa sistema, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitação.
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9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dr,-.

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

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

permiüdos.

9.6, Se o licitante For a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da mâtriz, e se o licitânte for a filir'

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

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPI de licitânte matriz e Íllial com diferenças de números de documenü.,:,

pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a ccntralização do recolhimento dessar

contxibuições.

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

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitâçãol

9.8. HABILITAçÂO IURÍDICA:

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

Comercial da respectiva sede;

9.8.2.Em se tratando de microempreendedor indiúdual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedo r'

Indiüdual - CCMEI, cura aceitação ficará condicionadâ à verificação da âutenticidâde no sÍti

wrvw.uortald oeIlrr:reendedor, gov,br;

9.8.3.No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: at::

constitutivo, estâtuto ou contrato social em vigor, devidâmente registrâdo na Junta Comercial da respecti,',,

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

9.8.4.lnscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde ter)

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

9.8.S.No caso de sociedade simples: inscrição do ato consütuüvo no Registro Civil das Pessoas furídicas d,r

local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradoresj

9.8.6.No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que r

aprovou, deúdamente arquivado na Juntâ Comercial ou inscrito no Registro Ciül das Pessoas lurídicas d,.

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art, 107 da Lei ne 5.764, de L97l;

9,8.7.No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.B.B.Os documentos âcima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva:

9,9. REGULIIRIDADE FISCAL E TRÂBALHISTA:

9.9.1-CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas furídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas

juntamente com o QSA, conforme o caso;

9.9.Z.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de cerüdão expedicl i

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil [RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazend,i

Nacional (PGFNI, referente a todos os créditos tributrírios fcdcrais e à Dívida Ativa da União (DAUI por ela;
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administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta ne 1.751, dr:

02/1,O/201,4, do Secreúrio da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9,4, Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação d.:

certidão negaüva ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis di.'

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nq 5.452,d.e Lq de maio de 7943;

9,9.5.Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tribuürs

Estaduais e Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pela Secrelaria da Fazenda Estadual onde a empresa fr.r"

sediada;

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

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

for sediada;

9.9.7. Alvará de funcionamento da sede da empresa, (Dentro do seu prazo de validade),

9.9.8. Alvará de vigilância sanitária sede da empresa. (Dentro do seu prozo de validade).

9.9.9.Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequen,r

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

mesmo que esta apresente algurna restrição, sob pena de inabilitação.

9.10. QUAL|FICAçÃO ECONÔMrCO-FTNANCETRA,

9.10.1.Certidão Negativa de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial [Lei ns 11.10L, de 9.2.2005],

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

esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

9.L0.2.Certidão Simplificada da funta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante emitida nos

úlümos 60 dias;

9.10.3.Certidão Especifica da funta Comercial do Estado do domicilio ou sede da licitante emitida nos úlümo.;

60 dias;

9.10.4.Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigÍveis e apresentados

na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancete,;

ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oÍiciais quando encerrado há mais de ,i

[três) meses da data de apresentação da proposta;

9.10.4.L, No caso de empresa constituÍda no exercÍcio social vigente, admite-se a apresentação dt

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

9-L0.4.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

9.10.4.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais docunrentos deverão ser acompanhados da última

auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo L12 da Lei ns 5.764, de L971, ou de uma declaração,

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

9.10.4.+, Devera apresentar junto ao balanço o termo de abertura e encerramento do mesmo.
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9.10,4.5. Certidão de regularidade do profissional (Contador) que atesta o balanço patrimonial

dentro do prazo de validade;

9.10,5.A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de Índices cie

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( um) resultantes da aplicaçã,r

das fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LC=

SG=
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante

LC = Passivo Circulante

9.10.6.4s empresâs que âpresentârem resultado infeúor ou igual a 1 (um) em quâlquer dos índices de Liquide,:

Geral (LGl, Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para r

Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo rli
10olo (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

9.11. QUAL|F|CAÇÂO TÉCN|CA

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

quanüdades e prazos com o objeto da licitação - Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(sJ por pesso..

jurídica de direito público ou privado, comprovando o fornecimento no mínimo de 35% [trintâ) para cad,

quantitativo declarado arrematado, quando for emitido por ente privado deverá este devera possuir com firnr.i

reconhecida ]unto a CARTÓRIO DE TiTULOS de quem o subscreveu, os atestados devera ser âpresentado cot'r'

quantitativos igual o similar ou superior, deverá constar data de inicio de fornecimento podendo r

administração solicitar diligencia no mesmo.

9.11,2. Declaração que se compromete com o fornecimento e entrega conforme do prazo determinado r'

edital.

9.11.3. Declaração de adimplência emitida apenas pela Secretaria de Administração, a mesma terá validad.i

apenas com a assinatura Secreúrio de administração. Podendo ser solicitada através do E-mail

coleldoradodocarajas@email.com , a validade da mesma sendo emitida nos últimos 30 dias, aonde a mesnra

deverá ser solicitada 24 horas de antecedênciâ do certâme. A tal solicitação deverá ser formalizada atravó!

de oficio, juntamente com o contrato social e documentos de identificação dos sócios,

DEMAIS DOCUMENTO OBRIGATÓruO IUNTO A HABILITAÇÃO IURÍDICA.

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

b] Declaração de sujeição às condições estabelecidas no edital e de inexistência de fatos superveniente:;

impeditivos da hâbilitação; (âpresentar em papel timbrado da empresaJ.

Pâssivo Circulânte + Passivo Não Circulante

Ativo Total
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c) Declaraçãonostermosdoincisom0flll,art.Tedaconstituiçãofederal;(apresentarempapeltimbradod,:

empresa).

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

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

0 Declaração de idoneidade; fapresentar em papel timbrado da empresa).

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

h] Declaração que se compromete com a entrega dos produtos na sede deste município durante eventui l

contratação; [Apresentar em papel timbrado da empresa).

i) Declaração que não possui vinculo empregatício em ate 3q grau junto a administração pública de Eldoracl,,'

do Carajás. [Apresentar em papel timbrado da empresa).

9.t2. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitant,:

qualificada como microempresa ou ernpresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda :

todas as demais exigências do edital.

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

9.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa d,,

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

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 justiÍicativa,

9.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitâção dír

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

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empres:i

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

concedido o mesmo prazo para regularização.

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

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

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

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

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

nova yerificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nq 1211

de2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

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

9.19, A administração quando verificar que os valores estão inexequíveis poderá solicitar as empresas corrl o,:

itens declarados arrematados a planilha de composição juntamente com notas fiscais de entrada. O critério o par' .

exequibilidade se dará mediante a legislações vigentes, na qual a empresa não consiga comprovar a mesma seri

desclassifi ca do certame.
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10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROFOSTA VENCEDORA.

10.1. As licitantes declaradas habilitadas deverão âpresentar suas amostras depois de declaradas habilitadas r:

prazo de 02 (doisl dias após habilitação, as amostras deveram se apresentada no formato KG, ou em ML junto

Departarnento de Merenda Escolar no seguinte endereço, Rua da rodoviária l<m 02 no 30 (antigo prédio cl

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

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

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

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

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

eletrônico e deverá:

10.2.1.Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma r.ia, sem emendas, rasuras, entrelinhas o r

ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representânte legal.

10.2.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licrtante vencedor, para Íins de pagamenLo,

10.3. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execuçÍi,r

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

10.3.1.Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, üpo, fabricante:

procedênci a, vinculam a Contratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário ern algarismos e o val,.;'

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

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

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

10.5. A oferta deverá ser firrne e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativa,

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

desclassificação.

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

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

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

disponíveis na internet, após a homologação.

10.8. A empresa que eventualmente for deLentor do menor valor do ultimo lance fica impedida de pedir r

desistência do mesmo podendo ser penalizada na forma da lei.

11. DOS RECüRSOS. ;

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada com,r

microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido oprazo de no mínimo trinta minutol,

para que qualquer licitãnte manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qualfis j

decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
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11.2. Havendo quern se manifeste, caberá o(a) Pregoeiro[aJ verificar a tempestividade e a existência de rnotivaçã :

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

11.2.1. Nesse momento o(a) Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condiçÕr,:,

de admissibilidade do recurso.

lL.Z.2.A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadênc '

desse direito.

11.2.3.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 lici[antes, desde logo, intimados para, querend<,

apresentarem contrarrazões tarnbém pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar <l

término do prazo do recorrente, sendolhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defes,

de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitarnento,

11.4. Os autos do processo perrnanecerão com vista franqueada aos interessados, no enclereço constante nestu

Ediral.

12. DÁREÁBERTURA D^À SESSÃO PÚBLICÀ

12.t. Asessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1.Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessii,

pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repeüdos os ator,

anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedo

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

trabalhista, nos termos do arL 43, §1s da LC ns L23 /2006. Nessas hipóEeses, serão adotados os procedimento,,

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

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

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

procedimento licitatório.

L2.2.2.A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL D::;

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

13. DAADIUDTCAÇÃO E HOMOLOGAçnO.

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do(a) Pregoeiro(a), caso nã,)

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

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente hornologará,r

procedimento licitatório.

14. DAGARÁNTIA DE EXECUçÃO.

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
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15. DAATA DE REGISTRo DE PREçOS.

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 05 ICINCO) dias uteis, contados i

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

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

15.2. Alternâtivamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata cl ,

Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal cot.'

aüso de recebimento IARJ ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de até24 horas

contar da data de seu recebimento.

15,3. A empresa vencedora deverá assinar a ata de registro de prcço no prazo máximo de 24 horas a parti do seir

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

sanções administrativas conforme a lei.

16. DOTERMODE CONTRATO OU TNSTRUMENTO EQUIVALENTE.

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

emitido instrumento equivalente.

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

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

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

Edital.

L6.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura d.

Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo par

assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou mei .-

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

L6.2.2.0 prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitaçã,:

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica n :

reconhecimento de que:

16.3.1.Referida Nota está subsütuindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida a.:

disposições da Lei ns 8.666,de 1993;

16.3,2.A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

16,3.3.4 contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e78 da Lei n!
8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
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16.4. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da assinatura do mesmo :

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

16.5. Preüamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensã ;

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

Público, bem como ocorrências impediüvas indiretas, observado o disposto no art.29,da Instrução Normativa rr,

3,de26 de abril de 2018, e nos termos do art.6s,lll, da Lei ne L0.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia a,r

CADIN.

16.6. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a Çomprovação das condições de habilitaçí!

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

16.6.1.Na hipótese de irregularidade, o contralado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro n r

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

16.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições ci r,

habiliração consigradas no edital, que deverão ser mantidas pelo Iicitante durante a vigência do contrato ou da at, ,

de registro de preços.

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

se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sern prejuízo da aplicação das

sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a order:

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

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

17. DOREATT.TSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

17.L. As regras acerca do reajustamento ern sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo dr:

Referência, anexo a este Edital.

18. DO RECEBTMENTO DO OBf ETO E DA FISCAHZAçÃO.

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

19. DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATÂNTE E DA CONTRATADA.

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

20. DOPAGAMENTO.

21. DAS SANÇÕES ADMTNISTRATIVAS.

21.1. Comete infração adrninistrativa, nos termos da Lei ne 10.520, de2002, o licitante/adjudicatário que:

21.1.1.Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocadi>

dentro do prazo de validade da proposta;

21.1,2.Não assinar a ata de registro de preços, quando cabÍvel;

21.1. 3. Apresentâr documentação falsa;

21.1,4.Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21,1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
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21.1.6.Não manfiver a propostaj

21.1.7, Cometer fraude fiscal;

21.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;

21.2. 0 atraso injusüficado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certáme sujeitará a empresa, il

,uizo da Administração, à multa moratória de 0,50lo (meio por cento) por diâ dê atrâso, ãté o limite de 10% (de;r

por centol, conforme determina o art. Ne 86, da Lei Ns 8666/93.

ZL.z.l. A mult2 previstâ neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura

Municipal de Eldorado dos Carajás, e poderá cumular com as demais sançóes administrativas, inclusive cor,r

as multas preústas.

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

sanções administrativas, nos termos do arügo Ne 87, da Lei Nq 8.666/93:

a) Advertência por escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de aLé 200lo [vinte por centoJ sobre o valor totii I

do contrato;

c) Suspensão temporária de participâção em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Munlcipal d.

Eldorado dos Caraiás, por prazo não superior a 02 (doisl anos, sendo que em caso de inexecução total, senl

justificativa âceitâ pela Administração da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Caraiás, será aplicado o limite

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

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

determinântes da punição, ou até que seia promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou r

penalidade, de acordo com o inciso IVdo art. Nq 87 da Lei N0 8.666/93, c/c arl Na 7a da Lei Na 10.520/02 e art No

L4 do Decreto Nq 3.555/00.

21.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência d.r

intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamenl.?

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

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

reabilitação perante a Administração Pública.

27.6. DA FRAUDE E DA CORRUPçÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus

fornecedores e subcontratâdoE se admilida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o process, r

de licitâção, de contratação e de execução do objeto contratuâ|.

21.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSUIÁ, DEFINEM.SE AS SEGUINTES PR./ITICAS:

a) Pfu(TICA CORRUPTA: oferecer, dar, rêceber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com r

objeüvo de influenciar a ação de servidor público no processo de Lcitação ou na execução do contrato;

b) PRJíTICA FRAUDULENTÂ: A falsificâção ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de

licitação ou de execução do contrato;
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c) PRíTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou ntais licitantes, corl ou s€rrr ,:

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

artifi ci ais e não-compeütivos;

d) PRÁTICA COERCITM: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou su i

proprledade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) PRíTICA OBSTRUTM: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declaraçõt::

falsas aos representantes do organismo financeiro rnultilateral, com o objetivo de impedir materialmente :t

apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir ma[erialmente o exercício rl ,

direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

22. DÂFORIUÂçÃO DO CADASTRO DE RESERVÀ ., ,

22.L. Ap6s o encerramento da etapa competiüva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da propost,

do licitante mais bern classificado.

22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relaçã r

ao licitante melhor classificado.

22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitern cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedo,'

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

22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente ser,i

utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipótese:

preüstas nos artigos 20 e 2t do Decreto n" 7 .892/2013.

23. DAIMPUGNAçÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

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

impugnar este Edital.

23.2. A IMPUGNAçÃO DEVERÁ ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistem:;

w\{w.p{}rta lí, eeüm praspuhlica s.c{}m, l}r.

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

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

23.4. Acolhida a lmpugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

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

Pregoeiro(a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamentç'

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

www.porta ldecom uraspubl icas.com. br.

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

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

dos anexos.

23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimen[os não suspendem os prazos preüstos no cer[ame, salvo quancl ,

se amoldarem ao art 21 parágrafo 4q, da Lei 8.666/93.

l$§i(l§ d:t;:{r' "P{ir ü ütJ(,) lr.{}í} ji ,..§Jsrn r.r. síJráâ$1 . {J t}t{:i{) {"i* .§§rr-fJL}Ji íÊJ,sI*
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23.7.1.A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser moüvada pelo(a)

pregoeiro[a), nos autos do processo de licitação,

23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os parücipantes e ,t

administração.

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

serão cadastradas no sítio lvww.portaldecompraspublicas.corrr.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, sc,.r

acompanhamento.

23.L0. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresar,.

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

responder pela proponente.

23.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para .,

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

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

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

24. DÁS DTSPOSIçõES Gf,RATS- 
,

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

24.2.Náo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame rr i

data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o prirneiro dia útil subsequente, no mesmo horári,:

anteriormente estabelecido, desde que não haia comunicação em contrário, pelo(a] Pregoeiro(aJ.

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

- DF.

24.4.No julgamento das propostas e da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que nã.,

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

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

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

24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sernpre interpretadas em favor da arnpliação da disputa entre

os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade ...

a segurança da contratação.

24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administraçã -

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

processo licitatório.

24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do inÍcio e incluir-se-á

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

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde qu ;

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

f:,;r]"t)§4l..iiii:"§.::r'{.rÇlliliír}r.r{,}i}rjJàrll hl${r$(},f). í,t})iiiô{:r:l§§§fl{r§í{-:Iislar.'
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24.1A. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das inforrnações prestadas e dos documentos

apresentados em qualquer fase da licitação.

24.lO.l.A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contid,:ri,

implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, oL! caso tenha sido o vencedc,r'

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

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

processo, prevalecerá as deste EditâI.

24.12. A Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, poderá revogar este Pregão por razões de interesr;,.

público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo pcr,

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou d,r

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

24.12.1.A anulação do pregão induz à do contrato.

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

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

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

deveriam ter sido apresentados para fins de classiÍicação e habilitação.

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.trr. e

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

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

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

24.L4. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

TERMO DE REFERENCIA

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

ANEXO tr - MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUIErÇÃO ÀS COwOIçÕES ESTABELECTDAS NO EDTTAL E DE TNEXTSTÊUCIe ni:

FATOS SUPERVEN r ENTES r MPEDTTTVOS DA HABTLTTAÇÃO;

ANEXO III - MODELO DE DECLARAçÃO NOS TERMOS DO TNCTSO XXXrrr, ART. 7o DA CONSTTTUTÇÃO FEDERAL;

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÂO DE ELABORAÇÂO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO OO pORre DA EMPRESA;

ANEXO vI - MODELO DE DECLARAÇÂO DE IDONEIDADE;

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;

ANEXO VIII - DECLARAÇÂO DE NÃO VÍNCULO COM ÓRGÂO PÚBLICO

ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

ANEXOX - MINUTA DO CONTRATO;
Â«rddn dêhim.íhtrdE. mm Fnrm^

rado dos Carajás - PA 08 de fevereiro de202.

Tiago Costa
unicipal

Ij(]ri)5" -I\}ra 
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TERMO DE REFERÊIUCM

1.1 O presente objeto versa a contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícitr'

perecíveis e não perecíveis, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE aos alun,.; .

matriculados na Creche, Pré-escola, AEE, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e os Ensino Médii

conforme as especificações contidas no terrno e as orientações da Secretaria Municipal de Educação de Eldorad

do Carajás representando a Entidade Execulora.

1.2 Os itens a serem adquiridos têm suas especificações, unidades, quanüdades e valores de mercado estimado:

no escopo do termo de referência e das pesquisas de preços a serem realizadas pelo setor competente. Val,.

ressaltar que as especificações técnicas dos produtos e quantidades foram elaboradas levando em consideração .'

quantidades de alunos atendidos pclo PNAE no Município de Eldorado do Carajás pelo Departamento cl-

Alimentação Escolar - DAE e pela nutricionista da Secretaria Municipal de Educação, responsáveis Técnicas junt

do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação -FNDE.

z - lusTrFICÁTwA

2.1 - A presente aquisição dos gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para execução do Progran'.

Nacional de AlimenEação Escolar - PNAE aos alunos matriculados na Creche, Pró-escola, AEE, Ensino Fundamenti,r

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

üsa dar garantia de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimenl

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

nutricional, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especiÍica e em vulnerabilida«,.

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

2.2 - A presente aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para a alimentação escolar vir,- '

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

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

nutricional, bem como, condições de saúde àqueles que necessitern de atenção especifica e em vulnerabilidaa,

social, com acesso igualirário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias. A Resolução t,j

026/2013-FNDE/PNAE que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica rr

ârnbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, estabelece:

"ArL 20 A aquisiçao de gêneros alimentícios pqra o PNAE deverá ser reqlizada por meio de licitaçti .

pública, nos termos dq Lei ne 8.666/1993 ou dq Lei ne 10.520, de 77 de julho de 2002, ou, ainda, pct

dispensa do procedimento licitotório, nos termos do art. 14 da Lei no 11.947/2009.

is*íü§ {t.,ri,: -p{}"o {rtj{a lôr.J{)S veii!,n d $írbosr. $ ü}âê {É: SfN}-j(}r? í€r i9aâ

Rua da Rio vennelho o 0l - Cenlro km l00. CEP: 68524-000 .. Eldmado do Carajás;PA
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2.3 - Garantir a Segurança Alimentar e Nutricional-SAN que é definida como "a realizaçáo do direito de todos au

acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente, sern comprometer o acesso l
outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem ,:

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

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

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

comercialização dos mesmos em nível regional, além de contribuir para hábitos alimentares saudáveis :,

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

2.5- Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Edur-ação de Eldorado do Carajá/PA, observancl ,

aos preceitos de Direito Público e, em cumprimento ao estabelecrdo pelo Programa Nacional de Alimentâçã,;

Escolar - PNAE, ern atendimento a Lei na 77.947/2009 de 1,6/07/2009 e Resolução FNDE/CD ne 26 c-

L7 /06 /2013 e Resolução FNDE/CD Ns 04/2 01,5 e as alterações da Resolução CD/FNDE Ne 2t/202 L, Lei Federal n''

8.666/93, Lei Federal ne 10.520/2002 eo Decreto Federal ns 10.024/2019, fundamenta-se os procedimentos.-,

serem utilizados a vinculação da contratação e execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar, tende .

necessidade d,e fazer a Aquisição dos produtos necessários para il manutenção e distribuição da alimentação

escolar do Município de Eldorado do Carajás/PA, observando-se os princípios inscritos no art. 37 da Constituiçãc-

Federal.

Segundo a Resolução N" 026/?DI3-FNDE/PNAE que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar ar.r:

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

"Arf 20 A aquisição de gêneros alimentÍcios para o PNAE deverá ser realizada por meio de licitaçãr,

pública, nos termos da Lei ne 8.666/L993 ou da Lei nq 10.520, de 17 de julho de 2002, ou, ainda, por

dispensa do procedimento licitatório, nos termos do art. 14 da Lei ns LL.947 /2009".

2.6 - Objetivando atender ao que estabelecem as normas para a execução do Programa Nacional de Alimentaçâi,;

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

ns101, de24 de maio de 2000, na Lei Complementar ne 9.394,de 20 de dezembro de 1996,na Lei nq 8.666,de2t

de junho de L993, e suas alterações, na medida provisória ne2.179-36, de24 de agosto de 2001, nas Resoluções clo

FNDE/MEC/CD no 23, de 24 de abril de 20O6 e ns 32, de 10 de agosto de 2006 e lei ns1.1.947 de L6 de junho o='

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

alimentação saudável e em quantidade suficiente, conforme previsto na Portaria lnterministerial ns1.010, de 08 cle

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

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

durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o seu crescimento, desenvolvimento, aprendizagenr c

rendimento escolar, através de cardápio diversiÍicado e regionalizado.

2,7. Os itens a serem adquiridos dos Gêneros AlimentÍcios da alimentação escolar, têm suas especificações.

quantidades apresentadas no escopo da tabela no item 3. Essa [abeli' loi elaborada pela Responsável Técnica - R']',

li0r{)i 4tzli.r: ^ll#f§ {rh{} i(,r.r'i: ,J*ili}} c r(rbar:t. í.! l}Ki() c*: 5{N}J.}§ í€7 lstê.
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3.1. As unidades escolares que serão atendidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE no âmbitr

Municipal.

RUA AMAZONAS

pA 1 s0 vtt-A GRAVaTÁ Rua DASERINGUEIRA

E.M.E.F. pRaNclúr.iota KM 1OO SÃo GERALDo

E.M.E.F. BOA ESPERANÇA ZONA RURAL BOA ESPERANÇA

E.M.E.F. CARLITO MAIA ZONA RURAL DALCIDIO JURANDIR

E.M.E.F, BENEVIDIA COMES CENTRO

ZONA RURAL PA 150 VILA CASTANHEIRAE.M.E.F. LIBERDADE

ZONA RURAL colôrurR GAMELETRAE.M.E.F. GETULIO VARGAS

ZONA RURAL TANCREDO NEVESE.trl.s.r. rNafÁ

ZONA RURAL PA-150KM17E.M.E.F. JADER BARBALHO

E.M.E.F. IosÉ caRI-os ZONA RURAL

ZONA RURAL PA 150 SANTA MARIAE.M,E.F. NOSSA SENHORAAPARECIDA II

BAMERINDUS KM 16 I]A ESTRADA ACESSO AO PA_ ANGICOE.M.E.F. NossA sENHona oo paRpÉruo socoRRo

ZONA RURAL VILA BETELE.M.E.F. OURO VERDE

ZONA RI.]RAL PA 150 VICINAL GRAVATA PAUPRETOE.M.E.F. PEDRO ALVARESCABRAL I

E.M.E.F. REI DAVI COLONIA GAMELEIRA GAMELEIRA

ASSENTAMENTO IRAQUEE M.E.F. saNro erutôNto ZONÂ RURAL

ASSENTAMENTO
CANUDOS

ZONA RURALE.M.E.F. sÃo esNro

ASSEI.ITAMENTO
CABANOS

ZONA RURALE.M.E.F. sÃo loss

ZONA RURAL P,{ 150 VILASAO IOAOE.M.E.F. SI QUEIRA CAM POS

E.M.E,F. SANTA TEREZT NHA ZONA RURAL PA 150 GUA FRIA

E.M.E.F. VITURINO FREIRE ZONA RURAL pa rso colÕura seo pÉlrx DA ToNA

ZONA RURAL PA 150 COLONIA TERRANOVAE.M.E.F. FREI GIL

E.M.E.F. RITA DE CASSIA ZONA RURAL PA 1so vtclNAL cRnvarÁ BocA Do LAGo

IS*Jê§ dr..riíj' "§{íf'L} (JlJr'.} tô{:!a}ii r..yl()rr} * .$ür$er?. iiJ t}xiô (:s sfr}lf$Sl íÉlI isÍâ.

Rua da Rio vennelho'01 -- CeÍrfo - knt 100, CEP: 68524-000 Eldorado do CarajávPA

junto a MEC e submetido ao Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE Município de Eldorado d

Carajás/PA

3 - REI,AçÃO DA§ UI{TDADES ESCOTJTRES AT§NDTDAS PErO PROGnAMA D[ AJ.|M§NTAçÂO f,§SoturR E lr:
E§FHCTFICAçÔE§ § QUANTITÁTIVOS ESTTMADOS.

T

BAIR§O END§N§CC



\;'

-lx \r

tldtitÊiilo
do Carqiár

PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO . CPL

i.

PA15O SANTAMARIA

3.2. As especificaçÕes técnicas, referente as quantidades, unidade e descrição dos gêneros alimentíci,.r:

perecíveis e não perecíveis, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE aos aluno:;

matriculados na Creche, Pré-escola,AEE, Ensino Fundamental, Educação de fovens e Adultos e os Ensino Médir,

conforme as especificações contidas no terrno e as orientações da Secretaria Municipal de Educação de Eldoracl,,

do Carajás representando a Entidade Executora.

E.M,E.F. OCI LVANISE MOREIRAD E MOURA CENTRO IRMA ADELAIDE MOLINARI

E.M.E.I. NOSSA SENHORA DAS DORES CENTRO RLIA DO AEROPORTO

E.M.E,F. D. PEDRO I ZONA RURAL PA 1so vrctNAL cRavarÁ PrRÁNHA

E.M.E.F. SANTA LUZIA ZONA RURAL PA - PROGRESSO VILAVIVEIROS

E.M.E.I. DONA GERALDA SETOR O5 AVENTDA sÃo ceRRloo

ZONA RURALE.M,E.F. SÃO FRANCIScO DEASSIS

E.M.E.F, ANTÔNIO IOSÉBARRETO asasrÉ BOA ESPERÁNÇA

E.M.E.F. CONCEICÃO SI LVEÍRACAMPO S SETOR 1 RUA SAO IOSE

E.M.E.F. OZI EL ALVES PEREIRA VILA1,7 DE ABRIL ZONA RURAL

E.M,E.F. PRIMAVER,A II ZONA RURAL PA MOÇA BONITA

E.M,E.F. DIVINO MESTRE COLÔNIA GAMELEIRA cot ôNtR FIGURA pA 150 ENTRADA No KM 70

ZONA RURALE.M.E.F. AYRTON SENA col-ôNte FrcuRA pA 150 ENTRADA No KM 70

CEN'f ROE.M.E.F. ELDORADO AVENIDA ICUAÇU

ZONA RURAL RECIAO DA CAMELEIRA.ALTO BONITOE.M.E.F. ANDORINHA

E.M.E.I. AOUARELA DO SABER KM 1OO DUQUE DECAXIAS

E.M,E.F. CONSTRUINDO CONHECIMENTO - ANEXO
1

ZONA RURAL LOURIVAL SANTANA

APAE Loteamento Buriti Zona Urbana

E.E,E,M ELDORADO CENTRO Ar'. Iguaçu, Km 02, 113 - Eldorarlo do Carajás - PA,

6852 -1-000

CENTROE.E.E.M. FRÁNCILÃNDIA Av. São Geralclo, Knt 100, 148 - Eldoraclo clo Carajeis -

PÁ, 68524-000

E.M.E.F. SÃO FRANCISCO DEASSIS ZONA RURAL PA 150 SANTA MARIA

QUIDO (Dietético) - Águr, sorbitol, conservadores: Frasco 20

lsÊrils 4r i:.Jr "Filiâ illit' ia]r:i$rr r.r.]i],r) .:r Súr5(}.tl. {:r" I}t{iü Lrr: sf&}Jr"JJ} /*: rSl*...

Rua da Rio vennelho' 01 - Cenrro - kn t00, CEP: 68524-000 : Eldorado do Caraiás;PA
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Ácido benzóico, rnetilparbeno e edulcorantes artificiais, stévia
NÃo CoNTÉM GLÚTEN, Embalagem de Bomlà 200m1,

ABACATE IN NATURA - primeira qualidade: tamanho grande;
casca lisa; livres de fungos, sem indícios de germinação,sem
manchas ewerdeadas, isenta de sujidades e objetos estranhos.
Com estrutura preservada, sem sinais de dano físico ou mecânico.
Com 70 %o de maturação. Caixa ou saca c/ ate 20kg.

Quilograma2

aÇÚCan REFINADO - Contendo sacarose de cana de açúcar, livre
de fermentação, isento de matérias terrosas, parasitas e detritos
animais e vegetais, Devem estar de acordo com as exigências da
legislação sanitária em vigor no país ANVISA/MS. Validade: o
produto deve conter data de fabricação de até 120 dias anteriores
à data de entrega. Embalagem primária: Plástica, atóxica,
transparente, resistente de até 1kg. Embalagem secundária:
Fardos transparentes termossoldado, resistente, suportando o

transporte sem perder sua integridade totalizando peso líquido de
até 30ks.

Quilograma3

Quilograma4

ALHO - nacional extra, os dentes devem estar bem definidos,
limpos, firmes, sem manchas e livre de broto. Isento de lesões de

origem fisica, mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de
enfermidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem primária:
caixa de papelão, contendo até 10 kg.

Quilograma5

ALIMENTo EM PÓ A BASE DE SOJA - Alimento em pó a base de
soja enriquecido de vitaminas e minerais sem lactose em lata de
300 g em folha de flandres e verniz sanitário. Sabores variados
como natural, morango, chocolate tipo Soy Milk

Quilograma6

ARROZ BTIPO 1 POLIDO - Longo fino, grãos inteiros, isento de
parasitas, mofo, odores estranhos, substancias nocivas, matérias
terrosas e outros. Subgrupo: tipo I polido; classe: longo fino.
Produto L00o/o natural. Devem estar de acordo com as exigências
da legislação sanilária em vigor no país ANVISA/MS. Validade: o
produto deve conter data de fabricação de até 120 dias anteriores
à data de entrega. Embalagem primária: Plástica, atóxica,
transparente, resistente de até 1kg. Embalagem secundária:
Fardos transparentes [ermossoldado, resistente, suportando o

transporte sern perder sua integridade totalizando peso líquido de
até 30kg.

7

ARROZ INTEGRAL - Arroz integral, tipo 1, com grÍios inteiros.
Embalagem de polietileno, resistente e transparente. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de loLe, data de
validade e quantidade do produto. Embalagem de 1kg a Skg.

Quilograma

QuilograrnaÕ

AVEIA EM FLOCOS FINOS: produto resultante da moagem de
grãos de aveia após limpeza e classificação. Em porção de 30g
conter no máximo: 110Kcal e 2,5g gorduras totais; no mínimo: 49

30
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30
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de proteÍnas e 2,5 g de fibra alirnentar; não conter sódio nern
açúcar simples e isenta de glúten. Embalado em pacote de no
mínimo 1659 podendo ter caixa de papel rÍgido como embalagem
secundária. Ex,: Nestler, Jasmine ou similar.

9

BANANA PRATA IN NATURA - Tipo prata com 70o/o de
maturação, sem danificações físicas, casca integra. Isenta de
substâncias terrosas, sujidades, parasitas, Iarvas, resíduos de
defensivos agrÍcolas, odor e sabor estranho. Peso por unidade
padrão. Embalagem primária: caixacf até 20 kg.

Quilograma

10

BATATA INGLESA IN NATURA - de primeira clualidade;
Tamanho grande; Casca lisa, Iivre de fi.rngos, sem indícios de
germinação, sem manchas ewerdeadas; Isenta de sujidades e

obietos estranhos. Sacas pesando aproximadamente 50 kg.

Quilograrna

Quilograma1.1.

BETERRABA IN NATURA - Frescas de ótima qualidade, compacta,
firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor tÍpico da espécie,
em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos
danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de:

sujidade, inse[os parasitas, larvas, rachaduras, cortes e

perfurações. Peso e tamanho padrão, Embalagem primária: caixa
cl até20ke

L2

BISCOITO ÁCUN E SAL SEM GIÚTEN E SEM LACTOSE - BiSCOitO

agua e sal sem glúten e sem lactose. A base de tarinha de milho,
margarina vegetâl (palma, paliste, coco, canola) â$ta, sal,

emulsificante, maltodextrina, amido de mandioca modificado,
proteína de soja, sal marinho, xarope de arroz, fermentos
químicos, bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, xarope
de glucose, fermento biológico, emulsificante, acidificante.
Acondicionado em embalagem de no mínimo 115 gramas. Constar
informação para alérgicos: "contém derivados de soja, não contém
glúten". O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação
vigente. Na embalagem deverá conter: denominação do produto,
lista de ingredientes, informação nutricional, conteúdo líquido,
nome(razãosocial) do fabricante, produtor ou titular da
marca,endereço completo, páis de origem e município, número de
registro ou código de identificação do estabelecimento fabricante
junto ao orgão competente, data de fabricação , prazo de validade,
lote e condições de armazenamento. Deve possuir validade de no
mínimo 70o/o na data de entrega do produto.

Quilograma

13

BISCOITO SATGADO TIPO CREAM CRACKER Contendo
basicamente farinha de trigo, gordura vegetal, aç(tcar, amido de
milho, soro de leite, sal, fermentos químicos (bicarbonato de sódio
e bicarbonato de amônio) estabilizante de lecitina de soja,
acidulante ácido cítrico. Devem estar de acordo com as exigências
da legislação sanitária em vigor no paÍs ANVISA/MS. Produto deve
conter data de fabricação de até 1-20 dias anteriores à data de
entrega. Embalagem primária: Plástica atóxica com 400g.

Quilograma 6,0 00
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Embalagem secundária: Caixa de papelão de 4kg.

14

BISCOITO DOCE MAISENA (Bolacha Maria) - Farinha de trigo
enriquecido corn ferro e ácido fflico, açúcar, gordura de palma,
amido de milho, açúcar invertido, soro de leite, sal, emulsificante
Iecitina de soja, fermentos químicos fbicarbonato de amônio e

bicarbonato de sódio), acidulante ácido lático e aromatizantes.
Contém glúten. 0%o gordura trans. Deve estar de acordo com as

exigências da legislação sanitária em vigor no país ANVISA/MS.
Produto deve conter data de fabricação de até 120 dias anteriores
a data de entrega. Embalagem primária: Plástica atóxica com
4009. Embalagem secundária: Caixa de papelão de 4ke.

Quilograma

15

BISCOITO SALGADO INTEGRAL - deverá ser fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas, não devern estar mal assados ou
com caracteres organolépticos anormais. Ingredientes : farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, fibra de
trigo, açúcar, extrato de rnalte, sal, glicose, fermentos químicos:
bicabornato de amônio, bicabornato de sódio e fosfato
monocálcico, estabilizante lecitina de soja. Embalagem: na
embalagem deve constar os ingredientes, tabela nutricional, data
de fabricação, data de validade, número do lote; devem estar
acondicionados em embalagem primária plástica, transparente,
envoltos por embalagem secundária de polietileno metalizado,
atóxico, resistente, Iacrado, contendo no mínimo 04 pcts e peso
global de no minímo 1209. Prazo de validade mínimo 10 meses a

contar a partir da data de entrega.

Quilograma

76

CREME DE LEITE UHT- Crême de leite uht, de ótima qualidade,
embalagem caixa de 200g. Com idenl,ificação do produto,
informação nutricional, marca do fabricante, peso líquido, prazo
de validade de, no mÍnimo, 03 meses a contar da data de entrega,
de acordo com as Normas e/ou Resoluções da Anvisa/MS.

Quilograma

1,7

CANELA EM PÓ - Isento de sujidades, parasitas, larvas e material
estranho. Validade mÍnima de 06 (seis) meses a contar da data de
entrega. Com identificação na embalagem [rótulo) dos
ingredientes, peso, fornecedor, data de fabricação e validade.
Embalagem primária: Acondicionada em embalagem de
polietileno atóxico transparente, aproximadamente 30g.
Embalagem secundária: Caixa de papelão

Quilograma

1B

CARNE BOVINA ACEM DE 19 QUALIDADE , CUBOS OU ISCAS) -
Cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor
característico, máximo de L1o/o de sebo e/ou gordura e 3%o de
aponevroses, ausência de parasitas e larvas, isenta de cartilagens e
ossos. Embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente,
intacto. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número de
lote, data de fabricaçáo, data de validade, quantidade do produto e

número do SIF (Serviço de Inspeção Federal), Serviço de Inspeção
Estadual ou SIM (Serviço de InspeÇão Municipal) de 1Kg, 2Kg, 3Ke

Quilograma

0006.
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CHOCOLATE EM 39ols ou 500/o - sto or até 500/o de

30.000

4.000

2.000

6.600

3 5.000

4Kg ou 5kg. Embalagem primária: Plástica, atóxica, transparente,
não violado, resistente que garanta a integridade do produto até o
momento do consumo de até 10009 mantido sob congelamento a -
1B'C. Embalagem secundária: Caixa de papelão resistente cont
até 20 kg,

Quilograma

CARNE BOVINA MOÍDA - [carne moída dianteira [1" qualidade),
ll0/o de lipídeos, Com etiquetas de identificação (validade, peso,

procedência, número do registro SIE, SIF e SIM). Devem estar de

acordo com as exigências do Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento. Validade: O produto deve conter data de
fabricação de até 30 dias anteriores à data de entrega.
Embalagem primária: Plástica, atóxica, transparente, não
violado, resistente que garanta a integridade do produto até o

momento do consumo de até 10009 mantido sob congelamento a -
1B'C. Embalagem secundária: Caixa de papelão resistente com
até 20 ks.

1,9

Quilograma20

CEBOLA IN NATURA - de primeira qualidade, tamanlto caixa 3 e
coloração uniforme, isentam de enfermidade material terroso e
umidade externa anormal, sern danos físicos e mecânicos oriundos
de manuseio e transporte. Sacas pesando aproximadarnente 50kg.

Quilograma27

CENOURA MÉDIA 2A - de primeira qualidade, tamanho c

coloração uniforme, isentam de enfermidade material terroso e

umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos
de manuseio e transporte. Caixas de papelão resistente pesando
aproximadamente 2Okg.

Quilograma22

CHARQUE TIPO DIANTEIRO - curada, seca, a base de: carne
bovina / sal, embalado a vácuo. Não será aceito JERKED BEEF.

0dor: Caracterís[ico; Sabor: próprio, apresenLar-se livre de
parasitas e de qualquer outras substancia contaminante que possa

altera-la ou encobrir alguma alteração com etiquetas de

identificação (validade, peso, procedência, número do registro no
SIF', SIE ou SIM), Devem estar de acordo com as exigências do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Anvisa.
Validade: 0 produto deve conter data de fabricação de até 30 dias
anteriores à data de entrega. Embalagem primária: embalagem a

vácuo de 5 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão
resistente de 30 kg contendo 6 pacotes de 5kg.

Quilograrna23

COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO - Congeladas, aspecto e cor
característico, não amolecido e nem pegajoso, sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabor caracterÍstico, com ausência de

sujidades, parasitas e larvas. Embalado em saco plá.stictl

transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta
a integridade do produto até o momento do consumo. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de

fabricação, data de validade, quantidade do produto e número do
Registro no SIF, SISE ou SIM

Quilograma24 1.000
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cacau, sem adição de açúcar, conservantes, aromas ou de nenhum
ingrediente artificial. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, informações nutricionais,
número do lote, quantidade do produto e número de registro.
Fabricado de acordo com a legislação. Deverá apresentar validade
mÍnima de 06 meses a partir da data de entrega. Pacotes com
embalagem de 0L kg

Quilograma25

CHUCHU IN NATURA - Aparência fresca e sã, ótima qualidade,
compacto, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico
da espécie, em perfeito estado de desenvolvirnento. Não serão

permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência.
Isento de: sujidade, insetos parasitas, Iarvas, rachaduras, col'tes e

perfurações. Peso e tamanho padrão. Embalagem primária:
Caixas de papelão resistente pesando aproximadamente 20kg

Quilograma26

COCO RALADO - Coco ralado sem adição de açúcar, em flocos
finos, acondicionado em embalagem aluminizada ou de polietileno
aúxico trânsparente, contendo 5009 com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredienteg valor nutricional, peso,

fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 06
fseisl meses a contar da data de entrega.

Maços

COUVE MANTEIGA fRegional) - Fresca, firme, Iimpa com
coloração verde escuro e tamanhos uniformes, separados me
maços padronizados, proceder de espécies genuínas e sãs, sem
lesões de origem física, mecânica ou biológicas sem substâncias
terrosas, sem sujidades ou corpos estranhos aderindo a superfície
externa, insetos, parasitas ou larvas, e outros defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade. Embalados em maços de até

3009 e acondicionados em embalagens apropriadas para cada

maÇo.

27

Litro2B

CONCENTRADO DE FRUTA ISUCO) SABOR: GOIABA
Preparado líquido de frutas. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de [ote, data de va]idade e quantidade drr

produto. Embalagem de polietileno tereftalado [PET) ou vidro de
500m

29

CONCENTRADO DE FRUTA ISUCO) SABOR:
Preparado lÍquido de frutas. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de validade e quantidade do
produto. Embalagem de polietileno tereftalado [PE'l) ou vidro de
500m1

cAlu:

Litro

Litro30

CONCENTRADO DE FRUTA ISUCO) SABOR: MARACUIA
Preparado lÍquido de frutas. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de validade e quantidade do
produto. Embalagem de polietileno tereftalado (PET) ou vidro de
500mI.

Litro31 2,000
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CONCENTRADO DE FRUTA (sUCo) SABOR: ABACAXI
Preparado líquido de frutas. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de [ote, data de validade e quantidade do
produto. Embalagem de polietileno tereftalado [PE'l') ou vidro de
500m1.

Quilograma2')

EXTRATO DE TOMATE - Molho elaborado a partir de partes
comestíveis de tomate, adicionado de especiarias, sal e açúcar.
Características Técnicas: tomate, polpa de tomate, arnido, óleo
vegetal, cebola, alho em pó, açúcar e sal. Não contént glúten. Deve

apresentar cor, sabor, odor característico, consistência pastosa,

Devem estar de acordo com as exigências da Legislação Sanitária
em vigor no país (ANVISA/MS), Validade: o produto deve conter
data de fabricação de até 120 dias anteriores à data de entrega.
Embalagem primária: Sachê de 3409. Embalagem secundária:
caixa de papelão ondulado com 8.L60 kg com 24 unidades.
FARINHA DE MANDIOCA-seca, flna, isenta de maléria terrosa,
fungos ou parasitas e fragmentos estranhos, não fermentada ou
rançosa, sendo do Tipo 1, grupo seca, subgrupo grossa, classe
branca/amarela, obtido das raízes de mandioca, devidamente,
acondicionada em embalagem de polietileno atóxico transparente,
contendo 01 (um) kg com identificação na embalagem (rótulo)
dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade, mínima de 06 (seis) meses a contar da data
de entrega. Acondicionados em fardos de 15 a 30 kg.

QuilogramaJJ

Quilograma34

FARINHA DE MILHO FLOCADA - farinha flocada pré-cozida,
produto obtido pela torração do grão de milho [Zea maya, L.),
desgerminado ou não, previamente macerado, socado e peneirado.
Embalagem primária: embalagem plástica de 1 kg. Na
embalagem conter dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido, de acordo as Normas e

Resoluções vigentes da ANVISA/MS

35

FECÚLA DE MANDIOCA - A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade,
quantidade do produto. Embalagem papel kraft branco/cores ou
de polietileno de 200g a 500g.

Quilograma

Quilograma36

FARINHA DE TRIGO - Farinha de trigo especial ou de primeira,
sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, fabricada a
partir de grãos de trigo sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e

parasita e em perfeito estado de conservação. Não podendo estar
úmida fermentada ou rançosa. Acondicionada em embalagem de
polietileno atóxico transparente, contendo 01 kg com
identificação na embalagem (rótuloJ dos ingredientes, valor
nutricional, pêso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento
de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade

1,000
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mÍnima de 06 fseis) meses a contar da data de entrega

3t

FARINHA DE TRIGO - Farinha de trigo especial ou de primeira,
com fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, fabricada a

partir de grãos de trigo sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e

parasita e em perfeito estado de conservação. Não podendo estar
úmida fermentada ou rançosa. Acondicionada em embalagem de
polietileno atóxico transparente, contendo 01 kg com
identiflcação na embalagem [rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, pêso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento
de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade
mínima de 06 fseis) meses a contar da data de entrega.

Quilograma

3B

FERIVIENTO QUIMICO EM PO - Fermento quÍmico em pó,

acondicionado em embalagem de polietileno atóxico, contendo
100g, com identificação na embalagem frótulo) dos ingredientes,
valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade.
Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade
mínima de t2 (doze) meses a contar da data de entrega.

Quilograma

39

FERIVIENTO BIOTOGICO - Fermento biológico Produto obtido de
culturas puras de leveduras (Saccharomyces cerevisias), pó
granulado, de cor clara, cheiro suave e característico. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de
fabricação, data de validade, quantidade do produto. Embalagem
aluminizada a vácuo ou em sachês de 10g a 500g.

Quilograma

40

FEUAO CARIOCA - Feijão tipo 1-, carioquinha, grãos de tamanho e

formas naturais, claros, maduros, limpos, isento de material
terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies
devem estar de acordo com as exigências da legislação sanitária
em vigor no país ANVISA/MS, Validade: o produto deve conter
data de fabricação de até 120 dias anteriores à data de entrega,
Embalagem primária: Plás[ica, atóxica, termosso]dado,
resistente, de 1kg. Embalagem secundária: Fardos transparente,
termossoldado, resistente de 30k9.

Quilograma

47

FRANGO INTEIRO - Frango inteiro, congelado, de 1a qualidade,
pesando individualmente no máximo Zkg, em embalagem
transparente, à vácuo ou bem lacradas, com denominação do
nome do produto, fabricante, endereço, regisLro no Ministério da
Agricultura [SIF, SIE OU SIM), data de fabricação e validade.

Quilograma

42
LEITE DE COCO - Leite de coco natural integral, concentrado,
isento de sujidades, parasitas, larvas, com aspecto cor, cheiro e
sabor próprios. A embalagem deverá conter cxternamentc os

Litro 200
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dados de identificação, procedência, informações nutricionais,
número do lote, data de validade, quantrdade de produto e atender
as especificações técnicas da ANVISA e lnmetro. Prazo de

fabricação: até 120 dias anteriores á data de entrega. Prazo de
validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do produto.
Embalagem primária Garrâfa plástica de 250m1. Embalagem
secundária: Caixa de papelão limpas, integradas e resistentes de

Quilograma

LEITE EM PÓ INTEGRAL (FoRTIFICADo) - Aspecto: pó Íino,

uniforme e homogêneo, isenta de partículas queimadas, e de

substancias estranhas. Cor: coloração branca amarelada,
características sabor e odor: agradável, semelhânte ao leite fruÍdo,
característico, não cârâmelizado, queimado ou rançoso.

Ingredientes: leite fluído integral fortificado com ferro e vitaminas.
Devem estar de acordo com as exigências do ministério da

agricultura, pecuária e abastecimento. Validade: o produLo deve

conter datâ de fabricação de até 120 dias anteriores à data de

entrega. Embalagem primária: Embalagem aluminizada
contendo até 2OOg. Embalagem secundária: Fardo de papel de

ate 10 kg

+3

Quilograma44

LEITE EM PÓ SEM LACTOSE I Fortificado) - Leite UHT sem

lactose (0%1, indicado para crianças com intolerância a lactose O

produto deve apresentar cor branca interior e sabol' característico
Deverá trazer informações geraig data de fabricação e validade
bem visíveis e claras. o produto não deverá apresentar sinais de

suiidade, corpos estranhos ao produto, cor não característica do
produto, sabor ácido intenso ou problemas de vedação da

embalagem. Embalagem primária: EMBAI,AGEM DE 400 G.

Embala cm secundária: Caixas de elão resistente

Quilograma

rurn púTó uEsNATADo - leite em pó desnatado, sem açucar,

obedecendo a Iegislação vigente, contendo procedência e validade,
em embalagem apropriada e hermeticamente fechada. deverá ser
inspecionâdo pelo sif ou sie. embalagem plastica de 200 g

acondicionados em fardos totalizando 10 kg de peso liquido. nâo

inferior a 300 dias e ter sido fabricado no máximo 60 dias antes da

entrega no deposito

45

Quilograma

MAÇÃ IN NATURA NACIoNAL - limpas de boa qualidade, sem

defeito, pouco maduro, que apresentem tamanho nq 180,

uniformes. Não serão aceitos manchas ou deÍcitos na casca. Caixa

de papelão resistente lacrada pesando aproximadamente LB kg.

46

Quilograma47

MOLA TIPO ESPAGUETE - Contendo, sêmola de
Trigo enriquecida com Ferro e ácido fólico e corante de urucum.
Contém glúten, Com identificação na embalagem (rótuloJ dos
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de

MACARRAO

9,500

400

200

5 000
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fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e
material estranho. Validade mÍnima de t2 [doze) meses a contar
da data de entrega. Embalagem Primária: Plástica, atóxica corn

500g, Embalagem Secundária: Fardos transparentes
termossoldado, resistente, pesando até 5kg.

Quilograma4B

TVTECANNÃO ESPAGUETE SEM GIÚTEN E SEM OVOS - MACATTãO

de aÍroz Especificação técnica: [aproximadamente 500g)
macarrão de arroz tipo fusilli/penne, sem ovos, sem glúten, rico
em vitamina A

Quilograma

MACARRÃO PARAFUSO - Macarrão parafuso com ovos,

enriquecido com ferro e ácido fólico, pacote transparente
polietileno atóxico, resistente termossoldado. Com identificação

na embalagem [rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso,

fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho' Validade mínima de L2

(doze) meses a contar da data de entrega. Embalagem primária:
Plástica, atóxica corn 5009. Embalagem secundária: Fardos

transparentes terrnossoldado, resistente, pesando até 5kg.

49

Quilograma

MACARRÃO PARAFUSO SEM TEITE E OVOS - o produto deverá

estar de acordo com as seguintes orientações. Ingredientes: massa

seca de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, com

corantes naturais. Deverá ser isento de leite e derivados e ovos.

Poderá conter outros ingredientes desde que aprovados pela

legislação vigente e que não descaracterizem o produto, os quais

deverão ser declarados. Embalagem primária: pactlte plástico de

500 gramas; intacta, resistente, transparentes, atóxicos
termossoldado; contendo data de fabricação, validade e número
do lote de forma indelével. Embalagem secundária: fardo de

filme plástico [PE] atóxico termossoldado, reforçados e

resistentes, hermeticamente selado, pesando até 10 kg. Após

cozimento o produto deverá manter a integridade do corte
solicitado. Não será aceito produto quebrado ou conl alterações

em suas características,

50

Quilograma51

MAMÃO PAPALA - Tipo formosa com 70o/o de maturação. Sem

danificações físicas, casca integra. Com cor, sabor e aroma

característicos da espécie, Isenta de substâncias terrosas,
sujidades, parasitas, larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor
e sabor estranho. Peso e tamanho padrão. Embalagem primária:
Caixa de papelão resistente lacrada pesando aproximadamente 1B

kg

Quilograma52

MEIÃO - Melão fresco com maturação adequada ao consumo, com
âspecto, cor, cheiro e sabor caracterÍstico, com polpa firme e

intacta, isento de enfermidades, parasitas e Iarvas, material
terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do

manuseio e transporte, de colheita recente e Iivre de resíduos de

fertilizantes. Acondicionado em saco plástico atóxico, transparente
e resistente, devendo estes ser transportados de forma adequadâ

0.00B

50

50

1.500

I

4.000 '
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1.500

5,000

0.006

2.000

900

7.000

53

MARGARINA - Cremosa com sal, com 650/o de lipídeos e 0% de
gorduras trans. Enriquecida de vitaminas. Apresentando aspecto,
cheiro, sabor e cor peculiares, isento de ranço e de bolores.
Validade mínima de 06 [seis) meses a contar da data da entrega.
Embalagem primária: Potes de plástico de 250g. Embalagem
secundária: Caixa de papelão resistente de 6 kg com 24 unidades.

Quilograma

54

MELANCIA - Frescas de ótima qualidade, compacta, firme de
coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em
perfeito estado de desenvolvimento. Com70o/o de maturação. Não
serão permitidos danos que lhe alterem a conÍormação e
aparência. Isento de: sujidade, insetos parasitas, larvag
rachaduras, cortes e perfurações. Peso e tamanho padrão.
Embalagem primária: podem vir soltas dentro do transporte
desde que esteja limpo e higienizado.

Quilograma

55

MILHO BRANCO PARA CANJICA - Tipo 1., Classe Branca, Categoria
misturada. Isento de parasitas, mofo, odores estranhos,
substâncias nocivas, rnatérias terrosas e outros. Devem estar de
acordo com as exigências da legislação Saniúria em vigor no país
ANVISA/MS. O produto deve conter data de fabricação de até 120
dias anteriores à data de entrega. Embalagem primária: plástica,
transparente, atóxÍca, resistente, de até 500g. Embalagem
secundária: Fardo plástico transparente de até 10 ke.

Quilograma

56 Quilograma

57

MILHO DE PIPOCA - Milho de pipoca tipol em embalagens de
polietileno de 500g cada. Livre de pragas e sujidades.
MILHO VERDE - Grãos de milho, água e sal. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data
de validade e quantidade do produto. Lata, sachê ou tetrapack de
200s a 3kg

Quilograma

5B

ófEO DE SOJA - Características Técnicas: Óleo de soja refinado,
700o/o natural. Não deve apresentar embalagem frágil, mistura de
outros óleos, cheiro forte e intenso, volume insatisfatório. A
rotulagem deve conter no mínimo as seguin[es informações: nome
e/ou rnarca, ingredientes, data de validade, lote e informações
nutricionais. Prazo de validade: MÍnimo de L0 meses. Data de
fabricação: Máximo de 30 dias. Embalagem primária:
Acondicionada em recipientes de plástico de 900 ml, não
apresentado amassamento ou vazarnento. Embalagem
secundária: Caixa de papelão resistente de 18 litros com 20
unidades

Litro

59

OVO DE GALINHA - produto fresco de ave galinácea, tipo grande
[50g], íntegro, tamanho uniforme e cor branca, proveniente de
avicultor com inspeção oficial, cor, odor e sabor caracterÍstico,
casca lisa, pouco porosa, sem manchas ou sujidades, sem
rachaduras, isento de podridão e fungos. A genra deve se

Unidade 2 5.00 0
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apresentar translúcid4 firme, consistente, Iivre de defeito,
ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido. A
clara deve se apresentar transparente, densa, firme, espessa,

lÍmpida, sem manchas ou turvação e intactas. Embalagem
primária: resistente de papelão, plástico ou isopor. Contendo na

embalagem a Identificação do produto, marca do fabricante,
validade, data de embalagem, peso líquido e selo de inspeção do
órgão competente. Validade mÍnima de 30 dias a contar no ato da

entrega. Embalegem com 12 unidade. Obs: o preços deverá
incidir na unidade.

Quilograma60

PÃO PARA HOT DOG - Peso de 50g cada unidade. Preparado a

partir de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de

matéria terrosa e parasitas e em perfeito estado de conservação.
Será rejeitado pão queimado ou mal cozido, com odor e sabor
desagradável, presença de fungos, e não será permitida a adição de

farelos e de corantes de qualquer natureza em sua confecção.

Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, data de ernbalagem, peso liquido.
Validade mínima de 05 dias a contar da entrega. [mbalagem
primária: Embalagem de polietileno resistente e atóxico com 20
unidades cada

Unidade6

PÃo SEM GLÚTEN - Podendo ser de uma ou misturas das

seguintes farinhas: amido de arroz, milho, araruta, fécula de

batata, polvilho ou fécula de mandioca, óleo vegetal, fermento
biológico, podendo ter ovog leite, açúcar e sal. Pacote de 400

[quatrocentosJ gramas.

Quilograma62

PEITO DE FRANGO - Peito de frango carne de frango tipo peito
congelado, não temperado com pele, com adição de água de no
máximo 470. Aspecto próprio, não amolecida e nent pegajosa, cor
própria sem manchas esverdeada, cheiro e sabor próprio, com
ausência de sujidades, parasitos e larvas. Com etiquetas de

identificação [validade, peso, procedência, número do registro no
SIF, SIE ou SIMJ em cada embalagem. Devem estar de acordo com
as exigências do minis[ério da agricultura, pecuária e

abastecimento. Validade: o produto deve conter data de fabricação
de até 30 dias anteriores à data de entrega. Embalagem
primária: Plástica, atóxica, termossoldado, resistente, de até 3kg.
Embalagem secundária: Caixa de papelão resistente com até
1 Ske.

Quilograma63

PEPINO - lirnpo, de boa qualidade, sem defeitos, aroma e sabor
característico da variedade, cor e tamanho uniformes. Sem lesões
de origem física, mecânica, perfurações e cortes. De colheita
recente. Acondicionado em saco plástico atóxico, transparente e

resistente. Isento de sujidades,

008.0

100

18.000

3.000
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64

REPOLHO - Aparência frescas e sã, ótima qualidade, compacto,
firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie,
em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos
danos que lhe alterem a conforrnação e aparência, lsento de:

sujidade, insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes e

perfurações, Peso e tamanho padrão. Embalagem primária: Caixa

de papelão resistente lacrada pesando aproximadamente 20 kg.

Quilograma

65

SAL IIGHT. Deve apresentar em sua composição 50%o menos
sódio. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.
Embalagem primária: Embalagem de 1kg. Embalagem
secundária: Fardo plástico resistente.

Quilograma

66

SAL IODADO - Não devem apresentar sujidade, umidade, misturas
inadequadas ao produto. Prazo de validade; Mínimo de 11 meses.
Data de fabricação: Máximo de 30 dias. A rotulagcm deve conter
no mínirno as seguintes informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.
Embalagem primária: Pacotes de 1 kg em polietileno
transparente. Embalagem secundária: Fardos com sacos

resistentes de polietileno com 10 kg.

Quilograma

Quilograma67

TAPIOCA GRANULADA - Produto oriundo da mandioca, livre de
resíduos sólidos, e sujidades. Embalagern plástica, atóxica,
transparente, termosoldado, resistente de até 5009 contendo data
de fabricaçáo, e prazo de validade acondicionadas em fardos
transparente, resistente, suportando o transporte sem perder sua
integridade, totalizando peso líquido de 20 kg. Embalagem
primária: plástica transparenle c/ até 5009 contendo data de
fabricação, e validade.

6B

TANGERINA - Tangerina, morgote, mexerica, poncã fresca com
frutos de 60 a 70o/o de maturação climatizada. Cor amarela
alaranjada, com aspecto, cheiro e sabor característico, polpa firme
e intacta, isenta de enfermidades, parasitas, larvas, material
terroso e sujidades. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte, de colheita recente e livre de resíduos de
fertilizantes. Acondicionada em saco plástico atóxico, transparen[e
e resistente.

Quilograma

69
TEMPERO ACAFRÃO - Cúrcuma torrada em pó, isenta de
impurezas e umidade. Acondicionada em saco de polietileno,
íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo,
contendo de 50e a 1kg.

Quilograma

70
TEMPERO COTORAU - Produto constituÍdo pela mistura de fubá
de milho com urucum em pó, com identificação na embalagem Quilograma

4.000

10

1,000

2.000

0.005

800
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[rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data
de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e

material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da
data de entrega. Embalagem primária: Embalagem resistente de
polietileno atóxrco Transparente, contendo 500g. Embalagem
secundária: Embalagem plástica resistente de 6 kg com 1.2

pacotes.

Quilograma71,

TOMATE IN NATURA TIPO RASTEIRO - de primeira qualidade,
tamanho e coloração uniforme, isentam de enfermidade material
terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos
oriundos de manuseio e transporte. Caixas de papelão resistente
pesando aproximadamente 20 kg.

Litro72

VINAGRE. Fermentado acético de álcool, acidez 4o/a. Prazo de
Validade: MÍnimo de B meses. Data de Fabricação: Máximo de 30
dias. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes
informações; nome e/ou marca, ingredientes, data de validade,
lote e informações nutricionais. Embalagem primária: Garrafas
plásticas resistentes, contendo 750 ml. Embalagem secundária:
Plástico resistente atóxico, de 9 litros com 12 unidades.

3.500

1.500

4.1,. O (s) licitante [s] vencedor [esJ deverão entregar os produtos, conforrne especificado em cada iten-r,

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

orientações técnicas emitidas pelas Secretaria Municipal de Educação de Eldorado do Carajá/PA, pr.rr'

meio da Técnica Responsável (RT) junto a FNDE e o DAE (Departamento de Alimentação EscolarJ.

4.2. Aentrega dos produtos será realizada, conforme cronograma enviada as licitantes vencedoras, pr.rr'

meio da Ordem de Fornecimento, que deverá ser assinada em conjunto com um (a) dos (as|

nutricionistas da Equipe, a qual deverá se identificar por meio de carimbo e assinatura, a atual deverá sr

identiflcar tendo a proponente o prazo máximo de 72 (setenta e duasJ horas, para a realização da entregzrr'

dos produtos no [s) local (ais) indicado [s) o obedecendo os respectivos horários de das 08h00 às 12h0tl

de 2a a 6q feira e ou no caso de feriados e finais de semana com o horário que atenda às necessidades do

respectivo Departamento de Alimentação Escolar para que possa acompanhar a licitante vencedoras ás

unidades ecolares de acordo com o item 3 subitem 3.1, sendo previamente informado pela Secretaria

Municipal de Educação de Eldorado do Carajá/PA.

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

Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender os 8.753 [oito mil e setecentos e cinquenta e trêsl

alunos matriculados na rede municipal de Ensino da Creche, Pré-Escolar, Ensino Fundamental, Educação

de fovens e Adultos, AEE e os alunos do Ensino Médio, acordo com as necessidades da Secretarir

Municipal de Educação de Eldorado do Carajá/PA.
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4,4 - Havendo necessidade de adequações, o cronograma das datas e periodicidade poderá soÍrer

alterações para garantir o fornecimento dos gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis par,r

execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE ;

4,5 - A entrega dos gêneros alimentícios perecÍveis e não perecÍveis para execução do Programa Naciona l

de Alimentação Escolar - PNAE, deverão ser transportados de forma adequadas e em condiÇões corretas

de acondicionamento, temperatura, embalagem e demais exigências previstâs e necessárias de proteção

contra contaminação e deterioração dos gêneros alimentícios, considerando os dispositivos da Lei n"

11.947 /2009 de L6/07 /2009 e na Resolução FNDE/CD ne 26 de L7 /06/20L3 e Resolução FNDII/CD nl

04/2015 e demais normâs que regem o Progrâma nacional de Alimentação Escolâr - PNAE, no que

couber, no sentido de garantir â Segurânçâ Alimentâr e Nutricional dos Beneficiários.

a.6 - O (s) licitante (s) vencedor {es] dos gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis pâra execuçà, '

do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, precisam êstarem cientes que no ato dâ êntregir,

nas unidades escolares da rede municipal de educação, será realizada "a alerição do peso" dos produLos

da alimentação escolar na presença do Fiscal do Contrato do processo licitatorio, desgnado pela

Secretaria Municipal de Educação de Eldorado do Carajâs/P A.

4.7 - Os produtos alimentícios processados, adquiridos através Termo de Referência para a devenr

atender ao disposto na legislação sanitária vigente, estabelecidas pelos serviços de sanidade, tais comrr

ANVISA/Minístério da Saúde, Vigilância Sanilária locais ou estaduais e os Sistemas de Inspeção (SIF, SID

ou SIMJ;

4.8 - A não entrega dos gêneros alimentÍctos perecíveis e não perecíveis para execução do Program:

Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no prazo especificado sujeitá a contratâda às sanções previstas

neste Termo de Referência em conformidade com a Lei Complementar na101, de 24 de maio de 2000, rra

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

alteraçõeg na medida provisória nez.L78-36, de 24 de agosto de 2001, nas Resoluções do FNDE/MEC/Cl)

na 23, d,e 24 de abril de 2006 e ne 32, de 10 de agosto de 2006 e lei ne77.947 de 16 de junho de 2009,

2009 e na Resolução FNDE/CD nq 26 de 77 /06/2073 e Resolução FNDE/CD ne 04/2OLS e Resolução CD,/

FNDE ne 27/2021,, oferecendo reforço alimentar e nutricional aos educando, garantindo-lhes

alimentação saudável e em quantidade suficiente, conforme previsto na Portaria Interministeria I

na1.010, de 08 de maio de 2006, dos Ministérios da Educação e da Saúde.

4.9 Os gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis deverão ser de primeira qualidade, atendendo a.r

disposto na legislação de alimentos com característica de cada produto (organolépticas, físico -químicas,

microbiológicas, microscópicas, toxicológicasJ, estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Saniúria

- ANVISA, Ministério da Agricultura/Pecuária e Abastecimento e pelas Autoridades Sanitárias Locais

ijcro.! Jl.lÍ' 'nrr"a: i?rri l{drs ya',ar)l ê ,.rr'boar o t)rôa Cc S{Nl]ôi? íe.,. lsto.
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para cada gênero descrito conforrne tabela de especificação e quantidades e registro no órgã.r

fiscalizador quando couber (SIM, SIE, SIF).

4.10 A entrega dos produtos será realizada conforme cronograma fornecido pelo Departamento d:

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

Fornecimento, tendo a proponente o prazo máxirno de 72 [setenta e duas) horas a contar do recebiment,-r

da solicitação, para entregar o produto no local indicado.

4.Lt. A aquisição dos gêneros perecíveis e não perecíveis para a alimentação escolar se dará de fornr.r

fracionada

4.L2. Os produtos deverão ser entregues, obedecendo à seguinte periodicidade:

. Derivados lácteos e refrigerados, semanalmente;

. Produtos de panificação, de acordo com cardápio;

. Carnes e derivados e produtos congelados, quinzenalmente;

. Alimentos Estoque-Seco (não-perecíveis), entregues nas unidades escolares mensalmente ou entregues

no Depósito Central de Merenda Escolar, conforme a capacidade de armazenamento;

o As verduras e legumes deverão ser de boa qualidade

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

o As folhas deverão se apresentar intactas e firmes;

o Deverão estar isentas de:

o Substanciasterrosas;

o Sem sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa.

o Sem parasitos, Iarvas ou outros animais nos produtos e embalagens;

o Sem umidade externa anormal;

o Isentas de odor e sabor estranhos;

r Isenta de enfermidades;

o Não deverão estar danificadas por Iesões que afetem a sua aparência e utilização.

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

Merenda Escolar, não retÍra a responsabilidade da (s) licitante (s) vencedoras de realizar as entregas

em todas as unidades escolares, conforme o item 3 e subitem 3.1, atráves das orientações e

acompanhamento do DAE e das Nutricio,nistas da Secretária Municipal de Educação de Eldorado do

Carajás/PA

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

,soüs{tâir: -ÊâroÇueiô{:iü5,,Jàil,yr nssrôon?. ar*õaCi-3.§fÀH{r§íêziÍkr.
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4.rs. Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com as especiÍicações dos

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

. Identificação do produto;

. embalagem original e intacta;

. data de fabricação;

. data de validade;

o pêso líquido;

. Número do Lote;

. Nome do fabricante;

. Registro no órgão fiscalizador (SIM, SIE e SIF) quando couber;

4.L4. A entrega dos gêneros alimentícios será entregue de maneira parcelada, a critério do contratante, a

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

entrega a partir do momento de sua solicitação;

4.rs. o recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuÍzc,s

resultantes da incorreta execução do contrato.

5 DAGARANTIA DO PRODUTO

6.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível en)

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação - Atestado(s) de Capacidade

Técrrica, fornecido[sJ por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando c

fornecimento no mínimo de 35% (trinta) para cada quantitativo declarado arrematado,

quando for emitido por ente privado deverá este devera possuir com firma reconhecida juntr

a CARTóRIO DE TÍTULOS de quem o subscrevelr, os atestados deverá ser apresentado cor r

quantitativos igual o similar ou superior, deverá constar data de início de forneciment.r

podendo a administração solicitar diligencia no meslno.

lsiüral! 4:l;:r-r' 'F{ir'() üri(i: k}t:ir}r ^r.(ÍuÍ:} Ê s{rl}ort . {, t}x}* (,1.t sli§ht}& i§.: Ísiar.
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5.1 Os produtos deverão oferecer prazo de garantia legal, a contar do recebimento dos mesmos;

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

do recebimento dos mesmos;

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

comprometa a sua utilização.

6 DA QUALIFICAçÃO TÉCNICA
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6.2. As proponentes deverão apresentar cópia do Alvará de Vigilância Sanitiária atualizado, sendo esse

requisito mínimo de qualidade higiênico-sanitária para a fabricação/produção/comercialização de

gêneros perecíveis e não perecíveis.

6.3 O[s) Atestado(s] de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito privado deverá

constar firma reconhecida em cartório;

6,4 O [a) Pregoeiro (a] poderá solicitar a qualquer momento documentos que comprovem o atestado d.

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

6.5 Certificado ou declaração ou Alvará Sanitário, emitido pelo Órgão competente, que comprove que :r

Empresa licitante foi vistoriâdâ pelo serviço de Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, ou peLr

Serviço de lnspeção Federal ou Estadual ou Municipal do Setor de Agricultura no prazo estabelecido,

oficialmente demonstrando que está apta para o seu funcionamento regular;

6.6 Poderão ser exigidos outros documentos de Comprovação de QualiRcação Técnica, caso necessário.

7. DA FTSCALTZAçÃO

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

da CONTRATANTE, para represenú-la sempre que for necessário.

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

pela Secretária Municipal de Educação de Eldorado do Carajás/PA, através de Servidor, devidamente

designado, que se responsabilizará entre outras atribuições;

a) Pelo recebimento das Notas F-iscáis/Fâturas, como também, realizar a devida conferência, pâra

verificar se encontra em conformidade com a entrega dos produtosj

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

c) Observar todos os aspêctos estipulados (prazo de entrega, local de entrega, observância acerca d.t

qualidade e marca dos produtos contratâdos).

7.3. A equipe de Nuüicionistâs da SEMED, também realizârá visita de rotina no local de

armazena mento/produção dos gêneros a serem fornecidos pelâ contratâdã, para supervisão das

atividades e verificação de boas práticas conforme legislação saniúria vigente, podendo solicital

adequações caso necessário, estipulando prazos para as devidas correções,

7,4, A aceitaçáo estará condicionada à devida fiscalização dos técnicos da SEMED. Não serão aceitos

produtos cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias.

8. DASAMOSTRAS

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

apresentadas nas embalagens constantes no edital, até 48 (quarenta e oito] horas depois de declarada

vencedora na Íase Lances verbal e habilitada no certarne,

lrar,:r! jr:'.' -,),i,.r!ir. i.r,rr.L!rÍ,,) rr.rÉoa) ,;,,r1..,-i(r iii:,\trt-,r, i.r,';{a'
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8.1.1 A amostra deverá vir etiquetada com os seguintes dados:

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

o Pregão 9/2023/A06 FME

o Ne. do Item - Especificação do produto.

o Nome do Licitante

8.2. As embalagens serão abertas e testadas, sendo os produtos avaliado.s da seguinte forma:

A,2,1, Atendimento ao solicitado no Edital, conforme especificações do Termo de Referência.

A.2.2. Os critérios de avaliação serão os seguintes: Aparência; cor; característica do produto; odor';

sabor; consistência/textura; facilidade de preparo; embalagem corn informações do produto. No mínimo

02 (dois) avaliadores emiürão nota de 0 a 10 para cada item de avaliação, sendo que a média final abaixo

de B(oito) reprovará o produto ofertado;

8.3. O Departamento de Alimentação Escolar emitirá parecer quanto avaliação das Amostras, sendr,r

que os itens cujas amostras tiverem sido reprovadas serão desclassificadas do certame.

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

automaticamente desclassificadas, e serão solicitadas as amostras para o licitante remanescente pal.a

aqueles itens.

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

8.6. o Departamento de Alimentação Escolar poderá dispensar a avaliação da amostra, se .i

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

aceitabilidade da marca ofertada.

A,7. O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato;

8.7. O período de fornecimento dos gêneros alimentícios será de 10 [dez) meses - obedecendo ac

calendário de 200 dias letivos conforme a Secretaria Municipal de Educação de Eldorado do Carajá/p,\

para o ano de 2023 e deverão ser entregues seguidos a periodicidade.

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

especificações constantes de sua proposta, observadas as características exigidas neste Termo cie

Referência, responsabilizando-se pela substituição total ou de partes, na hipótese de se constatar

desacordo com as citadas especificações;

8.9. Se a contratada não cumprir as exigências constantes do contrato, da nota de empenho e/6Lr

consignadas na sua proposta, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificadr;..s

e comprovados a juízo da Administração da Secretaria Municipalde Educação, fica sujeito às penalidades

referidas no contrato;
,"sÊü§ {I,;"Jr 'tqr.o üue íc{1$s y{.jÍ}!} ü §$i(}üJi). * §c, Cff SfÀ.}ir}R /er lsÍô
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8.10. A contratada deverá apresentar comprovação de que é adirnplen[e com a Prefeitur,r

Municipal de Eldorado do Carajás para o fornecimento do objeto desta licitação, através de declaraçâtr

fornecida pelas Secretarias competentes;

-

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

9.3 - Não serão aceitos produtos com validade vencida ou em desconf'ormidade com as especiflcações

deste termo de referência,

10.1, Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela

Administração da CONTRATANTE, para represenrá-la sempre que for necessário.

tü.z. Afiscalização e acompanhamento da entrega dos produtos e execução deste contrato será exercid,-r

pela Secretaria Municipal de Educação de Eldorado do Caraiá/PA, através de Servidor que ser.i

devidamente designado, e se responsabilizará entre outras atribuições:

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

verificar se encontra em conformidade com a entrega dos produtos;

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

c) Observar todos os aspectos estipulados [prazo de entrega, Iocal de entrega, observância acerca da

qualidade dos produtos contratados).

1O.3. A equipe de Nutricionistas da SEMED, também realízarâ visita de rotina no local cle

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

atividades e verificação de boas práticas conforme legislação sanitária vigente, podendo solicitar'

adequações caso necessário, estipulando prazos para as devidas correções.

1O.4. A aceitação estará condicionada à devida fiscalização dos técnicos da SEMED. Não serão aceitos

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

10.5. A equipe do almoxarifado central será responsável pela conferência dos produtos no ato drr

recebimento, que informarão ao Fiscal do contrato/S EM E D eventuais inconsistências.

11.1. As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega do produto, r

de total responsabilidade da proponente.

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

esse fim, devendo ser previamente higienizados e não conter qualquer substância que possa acarreklr

lesão fisica, química ou biológica aos alimentos.

I:ií:í{Js ,{.1irit' "F,§rt} {?tj..:, l.r'r.}ai; ',rt}*i}-1 § s(Jib(],t}. ü $xio d{] .§f&}ir}l? íÊJ islê
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11,3, Os produtos deverão estar sobrepostos em paleles e/ ou em caixa de polietileno higienizadas

quando necessário, com exceção dos ovos que poderão ser acondicionados em embalagem de papelã,r

e/ou isopor, e/ou polietileno atóxico,

11.4,. Caso sela detectâdo alguma falha no fornecimento, que esteja em desconformidade com o contrato,

a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo máximo de 24 (vinte e quatroJ horas,

após a notificação, sem prejuízo das sanções previstas.

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

11.6.. Nos preços deverão estar inclusas todas as despesas tais como: despesa com funcionários,

materiais utilizados, impostos, transporteE taxas ou ouffas.

11,7.. A Contratâda deve cumprir lodas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do

objeto e, ainda:

11.8.. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e

77 a27,do Código de Defesa do Consumidor [Lei ne 8.078, de 1990);

11,8,1 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de

Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

11.8.2 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 fvinte e quatro] horas que antecede a

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devid-t

comprovação;

11.8.3. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Termo de Referência e na

habilitação;

LLA.4 Responsabilizarem-se por quaisquer ônus, despesas, obrigações rrabalhistas,

previdenciárias, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentâção, transporte ou outro

beneflcio de qualquer í\atureza, decorrentes da aquisiçâo de bens e com todos os encargos sociais

previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de

empregadora.

11.8.5. Executar o fornecimento, inclusive acompanhado da garantia (se for o casoJ, senr

transferência de responsabilidade ou subcontratação.

11.8.6. Se após o recebimento definitivo do produto fot'encontrado algum defeito, o fornecedor

substituirá o item no prazo de 24 (vinte e quatrol horas, contados do recebimento do aviso escrito

enviado por fax ou e-mail ou outro meio hábil, sem ônus para a Secretaria Municipal de Educação

de Eldorado do Caralâ/P A;

,tso,os {r.i,rr 'fu,o qL(. laôr' vqúl, p n ifqÊ} a .,}iác dc s€,!"HrP ípJ i§lê
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t1.B.7. lnformar nome, número de telefone e e-ntail do responsável, a Íim de atender as

solicitações da Secretaria Municipal de Educação de Eldorado do Carajá/PA, bem como par.l

atendimento a assistência técnica durante a garantia;

11.8.8. Arcar com todos os encargos decorrentes da presente aquisição, especialmente os

referentes a frete, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas;

11,8.9 Dispor de meios necessários ao transporte, para a devida entrega de mercadoria no local

de destino.

12.1. Eferuar o empenho da despesa, no qual constará da dotação orçamentária específica de forma a

garantir o pagamento das obrigações assumidas;

LL.ZYerificar minuciosamente, no prazo flxado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente

com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

tz-3 Receber provisoriamente o (s) objeto [r) mediante regular aferição de quantitativo:;,

disponibilizando local, data e horário observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

12.4 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas n,:

objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

l2.S acompanhar e fiscalizar o cumprirnento das obrigações da Contratada, através de

comissão/servidor especialmente designado;

12.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano

causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos oll

subordinados.

12.7. Rejeitar, no todo ou em parte os produtos entregues em desacordo corn as especificações contidas

nesse [ermo de referência.

12.8 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e

forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

13.1 O pagarnento será feito de acordo com os recursos disponíveis, não superiores a 30 [dias) após ,r

atesto da NF. As notas fiscais serão devidamente atestadas pelo fiscal designado pela Secretaria

Municipal de Educação de Eldorado do Carajá/PA;

13.2 Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA na pendência de qualquer uma das situações

abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira;

ii*I**"fL;l(l''pãrüâliilí('ilr)rill*Jilir) rI§{Jú}fi,T}. ill}x'rar$1:.§§,\}rl}§íÊJisl.i
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13,3 Conferência e aprovação do pré-faturamento mensal e atestação de conformidade com r

fornecimento;

13.4 O pagamento referente a cada mês fica condicionado à comprovação de regularidade fiscal perante

a Administração. A contratada fica ciente de que deverá apresentar à Contratante, ao fim de todos os

MESES:

a) Certidão de regularidade para com a fazenda Federal/União;

b) Certidão negativa do INSS (CND);

c) Certidão de regularidade para com a fazenda Estadual;

d) Certidão de regularidade para com a fazenda Municipal;

e) Certidão de regularidade para com o FGTS;

f) Certidão negativa de débito trabalhista (CNDT);

13.5 Na Nota Fiscal deverão constar a descrição exata dos produtos ora fornecida, informações sobre o

número da nota de empenho bem como a descrição exa[a da Dotação Orçamentária especifica, bem como

acompanhada da cópia do empenho.

13,6 É vedada a antecipação de pagamento.

13.7 Havendo erro na nota fiscal/fatura, preenchimento incompleto referente às notas de empenho

inclusive nos casos de omissão de informações sobre a dotação orçamentária e ou outras circunstâncias

correlatas que impeçam a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA

providencie as medidas saneando-as.

13.8 A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e protocolizaçã,:

junto a Secretaria Municipal de finanças do documento fiscal com as devidas correções, fato esse que nãrt

poderá acarretar qualquer ônus adicional a CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo do fornecimento

dos produtos pela CONTRATADA;

13.9 A CONTRATANTE não flca obrigada a adquirir o fornecimento na totalidade do valor e das

quantidades estimados para a contrataçáo, realizando o pagamento de acordo com o fornecimento

efetuado;

13.10 O pagamento será creditado em conta corrente da C0NTRATADA,, através de ordem bancária,

indicada na proposta, tendo assim como: agência na-- Conta Corrente rQ 
- 

Banco: , em que deverá

ser efetuado o crédito. Não se permitirá, portanto, outra forma de pagamento que não seja a de crédito

em conta, o que vem cumprir as normativas do Decreto da Presidência da República 6.170 de 25 de julho

de 2007;

13.11 Todos os custos com imposto, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que porventura ocorrern

serão de responsabilidade da empresa contratada
' l§§i§§{.tili'r:-p,ll('\:lLj*'i('{.}r:,rtt1*i:tl dir §$r:$çíi?. {.'il§{:i{"'$!l sÍl&rJílfii{il''Ii,
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14.1 Não serão admitida a subcontratação do objeto licitatório,

15.1 O acordado será devidamente empenhado conforme § 34, do Art. 60 c/cdo art. 61, da Lei +,320/64,

bem como ao disposto Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar 70L/00 e pago pela

contratante à contratada de acordo com a previsão de dotação originária de recursos, conforme it

aquisição dos itens de que trata o objeto, mediante a emissão de nota de empenho, correrá a conta do

elemento orçamentário a ser indicado no momento da contratação conforme as seguintes especificações

15.2 Uma vez que o Registro de Preço denota eventual e futura contratação, pautada naoportunidade e

conveniência da Administraçào, a dotação orçamentária só será informada quando da possível

contratação, ou utilização da Ata de Registro de Preço por instrumento congênere permitido.

15.3. Nas licitações para Registro de Preços não se faz necessário indicar previamente dotaçãc

orçamenlária, a qual somente será exigida para a formalização do conlrato ou outro instrumento hábil,

conforme disposto no art. 7e, § 2a do Decreto Federal na 7 .892/2073

16.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nq 8.666, de 1993 e da Lei ne 10.520, de 2002,

Decreto Federal ne 10.024/20L9 a Contratada que:

16.1,.2 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência

da contratação;

16.1.3 ensejar o retardamento da execução do objeto;

16.L.4 fraudar na execução do contrato;

16.1.5 comportâr-se de modo inidôneo;

76.L.6 cometer fraude fiscal;

76.1.7 não mantiver a propostâ.

76.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita,

sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

L6.2.L advertência por faltas leves, assirn entendidas aquelas que não acarretent

prejuízos significativos para a Contratante;

76.2.2 multa moratória observada os seguintes limites:

a) 0,3o/o ftrês décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos

itens solicitados e não entregues;

b) 2o/o (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento das

demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente;

àoíos .{1 âí' "P#rü elrür [.}*§$ vüiJ/r }. li s{rl}cl]t . í, r?.n(jo <*:. s?:,Vtíí)r? iê./ isto

Rua da Rio vennelho ' 0 I Centro - km l00. CEP: 68524-000 -- Eldorcdo do CarajávPA

15-

1 6 DA§ SANçOE§ ÀDMTNI§TRATTVA§



uF

*\i

Etdiiiêiilo
do Carajás

PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITA O.CPt

c)20o/o fünte por centoJ sobre o valor dos itens solicitados e não entregues, no caso de

atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega do objeto com vícios ou defeitos ocultos o,"r

fora das especifl cações contratadas;

76,2.3 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual dos

subitens acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

16.2.4 suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública

Estadual pelo prazo não superior a dois anos;

76.2.5 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adrninistraçãc

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será

concedlda sempre que a Contratada ressarcir a Contratânte pelos prejuízos causados;

ro.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art.BT,lll e IV da Lei ne 8.666, de 1993, a

Con[ratada que:

76.3,L tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

16.3.2 tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

16.3.3 dernonstre não possuir idoneidade para contratar corn a Administração em virtude

de atos ilícitos praticados.

16.3.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-

se o procedimento previsto na Lei nq 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei ns 9.7B4,t\e

1999.

16.3.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à

Ad m i n istração, observado o pri ncípio da p roporcio nal idade.

17.lDe acordo com o art.79 da Lei ne.8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser:

I - por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII :
XVII do artigo 78 da citada Lei;

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desdc

que haja conveniência para a Administração;

III - iudicial, nos termos da legislação.

{Sciü,t {x.ãíJ: 'Êâ,'L'erie a.,r:rcs ve-_isrr: n snrbcrir. o n."*c tir Sfrr-Hr}R Íp:r ístâ. "

Rua da Rio vennelho " 01 - CenÍro -- km 100, CEP: 68524-000 Eldcnado do Carajáv?A

17 DO§CASOSDERE§CI§ÃO



*\-
Eldôtâilo

do Carqiás
PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAJÁS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO . CPt

No caso da rescisão unilateral, o CONTRATANTE não indenizará o CONTRATADO, salvo pelos serviços

executado e aceitos pelo CONTRATANTE.

18.1 Para a contratação em tela será formalizado Contrato Administrativo, estabelecendo em suas

cláusulas todas as condições, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com c

Edital de licitação, Termo de Referência e Proposta de Preços da Licitante considerada vencedora.

lA.2 O Contrato terá vigência de 10 (dez) meses, a contar da data de sua assinatura; em relação à sua

prorrogação, ficará a critério do órgão solicitante mediante o procedimento devidamente motivado

acerca da imperiosidade do atendimento à necessidade publica de a despesa ser gerada de acordo com o

Art. 57 da Lei 8.666/93, com validade e eficácia após a publicação de seu extrato.

18.3 O momento de contratação será um ato unilateral da administração pública, e será definida

conlorme seus critérios de oportunidade e conveniência, não cabendo ao licitante vencedor a exigência

de imediata contratação dos itens licitados.

l9.l A Secretaria Municipal de Educação de Eldorado do Carajá/PA reserva-se o direito de liberar a nota

fiscal para pagamento, somente após o ateste de recebimento do Servidor responsável designado como

fiscal do contrato em tela, após aferir a quantidade, especificaçõcs, qualidade e adequação dos materiais

entregues com as do Termo de Referência.

19.2 A Administração poderá revogar a licitação ou rescindir o contrato, por motivo de interesse público

e deverá realizar a anulação da licitação quando houver ilegalidade, sendo de ofício ou mediante

provocação de terceiro;

19.3 Os casos omissos no Termo de Referência, deverão ser supridos pela Lei ne. 8.666/7993 e suas

alterações, bem como as dúvidas suscitadas deverão ser esclarecidas na Coordenação de Licitação er

Contratos na sede da Secretaria Municipal de Educação de Eldorado rlo Carajás/PA;

19.4 Fica estabelecido o Foro da Comarca de Eldorado do Carajás, Estado do Pará, para dirimir quaisquer'

dúvidas oriundas das avenças. /

TIAGO PEREIRA

COSTA:00919426
247

PÊ REIRÁ

DN:

MU

Asrinado poÍTIAGO

SOLUTI

ou=Cefrificãdo PF 41,
PÉREIRA CO5Í4.009 1 9426247
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ANEXO r - PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)

PREGAO ELETRONICO Ns XXXX/2023 -SRP

sessÃo púsLrce' ---- /---- /zoz3, Às ----H----lrrN t---, HoRAS.
LOCAL: PREFEITURA MUNCIPAL DE 

-/UF

ID DA PROPONENTE

A empresa: declara que:

1 Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encarg(,,s

fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamentc

dos produtos em embalagens adequadas.

2 Validade da proposta: dias

3 Prazo de inicio de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referência do

edital desse processo.

4Quenãopossuicomosócio,gerenteediretores,servidoresdaprefeituramunicipalde-/uf,e
ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

5 Que a prazo de inicio da entrega de 72 horas ordem de serviços dos produtos será de acordo com os termos

estabelecidos no anexo , deste edital a contâr do recebimento, por parfe da contratada, da ordem de compra oir

documento similar, na das diversas secretarias de Eldorado dos Carajás CEPI. 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 DAT.A

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS. serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, cl,.

valor zero ou inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas

nas ofertas dos demais licitantes.

,scíos 4r.;:íi:.-fu.'â qu6 lo$.r i vÉJâ,Ir g s(Jr'bonr. o,rnôc d$ Sf§Hôâ í€,r rslÕ

Rua da Rio vermelho o 01 - Centro - km 100, CEP: 68524r)00 - Eldonado do Carajáv'PA

NOME DE FANTASIA:
RAZAO SOCIAL:

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM
EST.:

BAIRRO: CIDADE:
CEP: E-MAIL
TELEFONE FAX:
CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE:

VATOR
UNITlíRIO

R$

CONTA tsAN IA DA LICI'IANTE:

QUANT UNIDADEMARCADESCRTçÃOITENS

BANCO DA LICITANTE
NS DA

VALOR
TOTAT R$

7.

TOTAL POR EXTENSO:

ENDERECO:
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ANExo II - DEcLAReçÃo ou su;erçÃo Às colorçÕEs ESTABELEcTDAS No EDITAL E DE rNExlstÊwcln or
FATos su pERvE NIE NTEs rM rEDI Ttvos DA HABI LI raçÃo

pRecÃo rlrrRôrurco Ne xxxx/2023-sRp

À
PREFEITURA M UNICIPAT DE
o(A) PREGOETRO(A) E EQUTPE DE APOTO"

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

proponente, CNPJ declara expressamente que se sujeita às condições

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

licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenhanr 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 cu

que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2e, e artigo 97 da lei ne 8.666, cle

21 de junho de 1,993, e alterações subsequentes.

em, _ de _2023

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

,sÊrals 4r,,âir' "Êíil'ü que ic{3() vê}à:'i {i'. súa$s|:r. o núo Cc S§NHOâ Íe.a 8r{r.
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ANExo rrr - MoDELo DE nncrnnaçÃo Nos rERMos Do rNcrso xxxr[ Do ARTIGo 7e DA
CONSTITU FEDERAL

pRrcÃo ElrrnônIco Ne xxxx/zoz3 -sRp

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

, inscrito no CNPf ne ...................,......., por intermédio de seu representante legal o(aJ sr(a)

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

disposto no inc. v do art. ne 27 da lei nq 8,666, de 2L de junho de 1993, acrescido pela lei no 9.854, de 27 de

outubro de t999, 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 ( )1

(datir)

frepresentante legal)

j:!illt]§ ,§.t jlr:r: -Ê'$rÜ 
StL, irli.i$,i rr*lrllli r:r s{.rr.{}O$}.. r:r sxxt rÍt $§,\t&ijl ígz lstar .
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ANEXO IV - DECLARAçAO DE ELABORAçAO TNDEPENDENTE DE PROPOSTA" (MODELO)

pREcÃo rlsrRôNrco Ne xxxx/2023-sRp

(identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído çe

(idenüficação completa da licitante), pâra fins do disposto no edital de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nq

)§§§/2O23-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 ELETRÔNICO No XXXX /2023-SRP, foi elaborada Cc

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

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

ELETRÔNICO Ne X)oü/2023-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoâ;

B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Ns )OüX/2023-SRP

não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÂO

ELETRÔNICO Ne XXXX/2O23-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 parücipante

potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO Ns XXXX /2O23-SRP quanto a participar ou não da refericia

licitação;

D) Que o conreúdo da proposta apresenrada para participar do PREGÃo ELETRÔNICO Ns 
'O{XX/2023-SRP 

nâo

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

potencial ou de fato do PR"EGÃO ELETRÔNICO Ne XXXX/2023-SRP antes da adjudicação do objeto da referida

licitação;

E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Ne ,O§C1./2A23-SRP não

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

município de antes da abertura oficial das propostas; e

F) Que esLá plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações

para firmá-la.

REPRESENl'AN'IE LEGAL

l:i*i(.}§,frti:lr'"F.:ii{"yiltiiii(.rt.:i.)ii-§..tlJJ:} i,t SLJr$ôg:? Lttni.ir;rlJi:tsli,\i{r},(í{iIí$le
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ANExo v - DECLARAÇÃo oo poRTE DA EMeRESA (MICRoEMeRESA ou EMeRESA DE pEeuENo poRTE)

pRncÃo nlntRôuIco Ne )§(xxlzoz 3 -sRp

[Nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (LTDA, S.A, etc.), endereço completo, inscrita no cnpj sob o

nq [XXXX], neste ato representada pelo [cargo] fnome do representante legal], portador da carteira de identidade

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

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3e da lei complementar ne'J,23 de 14 cle

dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefÍcios e vantagens legalmente instituÍdas por não se enquadrar ern

nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4a do art. 3q da lei cornplementar nq 123 de 14 de dezembro cle

2006.

declaro, para fins daLC 123/2006 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 § 4s do art.

3q da lei complementar np 123/06 alterada pela LC 147 /201,4.

[ ) 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 benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhunra

das vedações legais impostas pelo § 4q do art. 3q da lei complernentar ne 123/06 alterada pela LC t47 /201.4.

observações:

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

L23, de L4 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 nq 123/2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado,

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR
(NO CASO DE ME E EPPJ

CPF: )ilXJOfi.XXX-XX
CRC:

i:Ê{I{ .!r:{ ti.r: "RÍ}atr- {i:tjr} iô{}$ i ,,Iq.t6rr:r íÍ §{:rü}fi,'i} . {:Í BÍ{id"' {:* S§§} $*Jt ít:J ísta
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aruExovr - orcr,aRaçÃo ou roorvEroann

Ao REDIGIR A IRESENTE DECLARAçÃo, o pRopoNENTu ogvERÁ UTLIZAR roRrrauúRIo coM TIMBRE DA
PROPONENTE.

pREGÃo ElrtRôwrco Ne xxxx/zo2 3-sRp

À
PREFEITURA M UNICIPAL DE
o(A) PREGOETROIA) E EQUIPE DE APOIO.

A empresa ...., inscrita no CNPJ no por intermédio de seu representante legal cr

Sr portador da carteira de identidade nq.....,,.........,..... e do CPF nq declara não ter'

recebido do município de uf ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, etn

âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento cle

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 DE,2023.

(ASSTNATURA DO RESPONSÁVEI r Crr;

ljoros .{r 2ií.,' 
-Ê}r} iliri iôr:}r'} i r'§:xJr:r a; lcr5o.'1r.. $ $}aÕ íj{ .§fNi'&}§ íp"'r islal
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ANExo vrr - DECU\nnçÃo DE cuMpRrMENTo Dos Rneursrros DE HABrrrrAÇÃo. lruooerol

pREcÃo ElrrRôuco Na xxxx/2023-sRp

declara, em conformidade com a lei ne 1,0.520102, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este

certame licitatório na PREFEITURA MUNICIPAT DE /UF - PREGÃO ElffnôNICO Ns XXJLX/202:\-

SRP

EM,_DE_DF,2023

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

,-i(rôs- ,{r ?íJ' "I\}tt} qr§(ar l*$$.; rr.x*}) } *: §$il,1o$t . í} r}xli{,' d{: .$(NHr}§ íê*r r-rl* .
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PREFEITTIRA DE ETDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO . CPt

ANEXO VIII DE NAO VINCULO COM ORGAO PUBLICO

A empresa 
-, 

portador do CNPJ no tendo como seu sócio

representante portador do CPF ne____ declaro, para os fins que se fizerem

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

Caraiás-Pa ou, em conformidade com inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal.

EM, DE DE2023.

(ASSTNATURA DO RESPONSÁVEI r CRrl

lsê.yis jràrr' 'Êâr,o quê lr-r"r'Õ3 vÉ)i]r!) { 9írboat. {, B}da d{: SfNi'fC}lI íêJ L9Íâ
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ANEXO IX MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS DE PREÇOS N9
PREGÃO PRESENCIAT ELETRÔTVICO TtE

Aos __ dia(sJ do mês de __de dois rnil ünte e três, O MunicÍpio de Eldorado dos Carajás, através da do

Fundo Municipal de Educação, nos termos da Lei 8666193 Lei ne 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no

D.O.U, de 18 de julho de2002, Decreto L0.024 de 20 de setembro de20L9, decreto Ne 7.892, DE 23 DE JANEIR0 Dt

2013, DECRETO Ns 9.488 DE 30 DE AGOSTO DE 2018 e das demais normas legais aplicáveis, em face da

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

preço para contratação de empresa especializada para funcionamento de gôneros alimentícios perecíveis

e nâo perecíveis, para execução do programa nacional de alimentação escolar - PNAE aos alunrrs

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

médio, conforme as especificaçÕes contidas no termo de referencia, tendo sido os referidos preços oferecidos

pela empresa(s) cuja(s) proposta(s) foi classificada(s) em primeiro lugar no cer[arne supracitado.

As quantidade são esümadas e não constitui qualquer compromisso futuro para contratação, devendo sr:r

entregues apenas as quantidades solicitadas pela Fundo Municipal de Saúde de Eldorados Carajás, de acordo com a

necessidade da mesma, nos locais determinadas nas ordens de compras ou serviços. Empresa:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; C.N.P.f . ttq XXXXXXXXXXXXXXX, represetrtada nesle ato pelo[aJ Sr[a).

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, C,P.F, nq XXXXXXXXXXX e R.G. ns XXXXXXXXXXXXXXX.

SEGUNDA - DAVAUDADE DOS PREçOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 1..2 (doze) meses contados a partir da sua assinatura.

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 cle

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 assume o compromisso de

atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as

condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de

quaisquer de suas cláusulas.

clÁusullt TERCEIRA - DA urlltzAçÃo DA ATA DE REGtsrRo DE pREÇos

Poderá uülizar-se desta Ata de Regisrro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal

que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente

comprovada a vantagem.

I;Cíâ§ {r âar' ",1âí0 üue lr'fiiâ§ -vd.jâ,}r sl $(JrbOÍ!? {J $r?c dc sfÀHí)R /p.Í 1§íê
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Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades 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 respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

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 aquisiçôes adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou

entidade, a cinquenta por Çento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

cúusull\ QUARTA - DO TOCAL E PRÁZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega do matéria deverão ocorrer em de 72 horas corridos acordo com âs

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 tanto nâ ária urbana quanto

na zona rural.

CúUSUU\ QUINTA - DO PAGAMENTO

1. Executadas e aceitas as entregas, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal, medição e Certidôes no Protocolo

do na Prefeitura de Eldorado dos Carajás, Rua da Rio vermelho q 01 - Centro - km 1,00, CEP: 68.524-000, para fins

de pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente do fornecedor, a partir do 15e fdécimo

quinto) dia úül do mês subsequente, conforme planejamento e disponibilidade financeira. As notas deverão ser'

entregues entre L5 a 30 de cada mês.

1.1. Os pagamentos serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso (físico-financeiro) determinado

pela Fundo Municipal de Saúde de Eldorado dos Carajás, em se tratando de empresas declaradas como ME ou EI'P

no período máximo de 30 [trinta) dias para cada parcela da obrigação, e em consonância com a respectir/a

disponibilidade orçamenlária.

2.Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acornpanhada das provas de regularidade para

com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e relaüva à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço IFGTS) e à ]ustiça do Trabalho (CNDT), demonstrando situação regular no cumprimento dos

encargos sociais instituídos por lei.

3. A Fundo Municipal de Saúde de Eldorado dos Carajás reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da

atestação, os serüços ou produtos fornecidos que não estiverem ern perfeitas condições ou esüverem ern

desacordo com as especiflcações apresentadas e aceitas.

4. O Secretaria municipal de Educação de Eldorado dos Carajás poderá deduzir do rnontante a pagar os valores

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão

Eletrônico/SRP.

5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigaçâo

Íinanceira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação Íinanceira por atraso de

pagamento.
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5.1 - Nos casos de eventuais antecipações de pagamentos, fica convencionado que será aplicado o percenLual de

Llo/o (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 algunra

forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Fundo Municipal de Saúdc

de Eldorado dos Carajás entre a data acirna referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, ser'á

a seguinte:

EM=lxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001.644, assirn apurado:

1= (TX) / 365 => I=(61700)/365 => I = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 60Á.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

cLÁusuLA sExTA - DAS CONDIçOES DE FORNECTMENTO

A execução dos serviços ou fornecimento de produtos só estará caracterizada rnediante solicitação do pedido dos

serviços.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta At4 mesmo que a

entrega deles decorrente estiver prevista para 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,

CLÁUSULA SÉTIMA. DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços, a Administração da

entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

| - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra recibo do representante

legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente

justificativas para o atraso, que só serão aceitâs mediante crivo da Administração;

II - multa de O,1o/o (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações

estabelecidas, até o máximo de 10o/o [dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo

máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de 10olo (dez por cento) sobre o valor do material não entregue, no caso de inexecução total ou parcial

do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinzeJ dias corridos, contado da comunicação oficial, sem

embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total cio

objeto o qual foi registrado os prazos.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05

(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla deflesa, enquanto perdurar os motivos determinantcs

l:iÊio.{ ,rit;r{.r: "í1i,'(] Clui. lrj{}$l; urr.}t,ri:l $r s*rj}Or?. ü n'ra'o íÍl sfN}.fel}Ê ígr r-stÕ
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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 fornecer ou prestar serüços, deixar de

entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento cla

execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-sc

de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser

aplicadas juntamente corn as dos incisos "ll" e "lll", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo

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 setá descontada dos pagamentos devidos pela

Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas iunto ao cadastro de fornecedores da

entidade contratanle, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período,

sem preiuízo das multas previstas no Edital e das demais corninações legais.

clÁusuur otTAvA - Do REAIUSTAMENTO DE PREçOS

A Atâ de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições conüdas no art. 65, da Lei rr0

8.66611993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto ern face da eventual redução daqueles praticados no

mercado, ou em razão d.e fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao

preço praücado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e

sua adequação ao praticado pelo mercado.

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visanclo

igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos

rnotivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento ou serviços;

Il - Convocar os demais fornecedores, üsando igual oportunidade de negociação,

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de

Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

cúusulA NoNA - DAs coNDIçôEs DE RECEBIMENTo Do oBlETo DA ATA DE REGrsrRo DE pREÇos

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicirlnado à observância de suas especificações

técnicaü amos[ras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao represenLan[e designaclo

pela contratante.
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Parágrafo Primeiro: Os serviços ou produtos deverão ser de ótima qualidade, e deverão ser executado ou

fornecidos no meio de comunicação constante na ordem de serviços, ordem de compras ou notâ de empenho,

acompanhados das respecüvas notas fiscaisi

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Proüsoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços ou

produtos com as especificações constantes da proposta da empresa,

ll - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos serviços ou produtos e sua consequente

aceitaçáo, mediante a emissão do Termo de Recebimento DeÍlnitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias

úteis após o recebimento provisório.

CIÁUSULADÉCIMA- Do CANCETAMENTo DAATA DE REGISTRO DE PREçoS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administraür,o

específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

A pedido, quando:

I. comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força

maior;

IL o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do serviços.

III. Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

IV. não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no

mercado;

V. perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatorio;

VI. por razões de interesse público, devidamente, moüvadas e jusüficadas;

UI. não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

UII. não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro

de Preços;

IX. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de

Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

cúusull\ DÉcIMA eRIMEIRA - DA AUToRtzAÇÃo eARA AeursrçÃo E EMISsÃo 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 ccmpras, sua retificação ou cancelamento, total

ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CúUSULA DÉcIMA SEGUNDA. Dos ACRÉSCIMos E SUPRESSÕEs

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos

superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) de acorult-t

com o § Lq do art. 65, da Lei nq 8.666/93.
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Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e rra

razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

Parágrafo Segundo: A supressão dos serviços ou produtos registradas nesla Ata poderá ser total ou parcial, a

critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4q do artigo 15 da Lei nq 8,666/93.

cLÁusuLA DÉCIMA TERCETRA - Dos pREÇos E LorES Dos ITENS DE FoRNECIMENTo ou sERvIços

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$J, serão fixos e irreajusláveis pelo período de 12 [doze) meses,

contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSUUT DÉCIMA QUARTA. DAS OBRIGAÇOES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital, Terrno de referência e ata de

registro de preços, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAs oBRIGAçÕES 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 efetir,a

entrega dos produtos e emissão do Termo de Recebimento.

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto licitado por intermédio do fiscal especialmente

designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

cúusulA DÉcrMAsExrA - DAs DrsposrçÕEs FrNArs

Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços e a proposta da empresa classiÍicada ern

1o lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições

constantes das Leis ns 8.666/93 e L0.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta 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 Ata, que não possam ser dirimidas

administrativamente, serão processadas e iulgadas no foro da cidade de Eldorado dos Carajás, com exclusão Ce

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 - PA, em _ de _ de _.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAIÁS
CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
cNPj N"
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ANEXO X MINUTA DE CONTRATO

O Município de Eldorado dos Caraiás, através do Fundo Municipal de Educação dc Eldorado dos Cârajás, neste al.o

denominado contratante, com seguinte endereço Rua da Rodoviária nq 30 - Centro - km 02, CEP: 68524-000,

representado pelo Srq Severiano Sampaio Nascimento Macedo Municipal, e de outro lado a empresa

inscrita no CNPj (MF) sob o n.q estabelecidâ dorâvânle

denominada simplesmente contratada, neste ato representada por

ldcntidade n,a e CPF (MFJ n.e celebram o prcsente contrato, do qual serão parh.,s

integrântes o edital do Pregão Eletrônico n.e _/_ e a proposta apresentacla pela contratada, sujeitando-se o

contratante e a contratada às normas disciplinares das Leis na 8,666/1993 e 10.520/2002, Decreto 10.024 de 20

de Setembro de 2019 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguemi

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBIETO

1. 0 presente contrato tem como obieto: Sistema de Registro de preço para contratação de empresa

especializada para Íuncionamento de gêneros alimentlcios perecÍveis e não perecÍveis, para execução do

programa nacional de alimentâção escolar - PNAE aos alunos matriculados na creche, pré-escola, AEE,

ensino fundamental, educação de iovens e adultos e os ensinos médio, confoÍme as especificações

contidas no termo de referencia.

1. Os preços dos serviços são aqueles constantes da Planilha apresentada pela contratada, sendo que o valor tot rl
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portador da Cédula rie

do contrato é de R$ _
2. 0s quantitativos indicados na Planilha constante do Anexo I do edital do Pregão Eletrônico são meramente

estimativos, não acarretândo à Administração do contratante qualquer obrigâção quanto a suâ execuçào ou

pagamento,

3. As despesas oriunda do presente contrato correrão por contá da dotação orçamen!ária: XXXXXXXXXXXX

CúUSULA TERCEIRÁ - DoS PRAzos

1. A C0NTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela administraçâo

para execução dos serviçog contâdo do recebimento da autorizâção de serviço expedida pela Prefeitura de

Eldorado dos Carajás.

2. Eventuais fornecimento deverão ser iniciados em de 72 horas para a entrega a contar da notificação da

fiscalização do C0NTRATANTE, sem prejuízo de outros serviços autorizados para execução

CúUSULA QUARTA - Do AMPARo LEGAL

1. A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico realizado com fundamento na Lei

ne 10.52 0, de 17 de julho de 2 002 e na Lei ne 8.666/93 Decreto 1.0.014 de 20 de Setembro de 2019.

CLÁUSUUI QUINTA - DA EXECUçÂO DO CONTRÁTO

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, supletivamcnte, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
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disposições de direito privado, na fornra do artigo 54 daLei n.e 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55.

do mesmo diploma legal.

CúUSUII\ sExTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁGIA

1. A vigência deste contrato será 

- 
/ 

-/ 
-à 

/ 

-/ 

-- , contados da data da sua assinatura, tendo

início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

GúUSULA SÉTIMA . Dos ENCARGoS Do CoNTRATANTE

1. Caberá ao contratante:

1.1 - permitir acesso dos técnicos da contratada às instâlações do contratante para execução dos serviços

constantes do objeto;

1.2 - prestâr âs 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 especificações constantes do

Anexo I do edital do Pregão eletrônico n." _/_i
1.4 - impedir que terceiros executem os serviços objeto deste contrato;

1.5 - solicitar que seja refeito o serviço que não atenda às especificaçôes constantes do anexo i do edital do

pregão n.'_/_ e conforme cronograma da secretaria requisitante.

1.6 - atestar as faturas correspondentes e superyisionar o serviço, por intermédio da secretaria de serviços gerais

do contratante.

GúUSULA oITAvA. Dos ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à contratadal

1.1 - responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decomentes da execução dos serviços, tais

como:

a) salários;

b) seguros de acidente;

c) taxas, impostos e contribuiçôes;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

0 vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

L.2 - manter os seus técnicos sujeitos às normâs disciplinares do contrâtante quando em trabalho no órgão,

porém sem qualquer vínculo empregatÍcio com o órgão;

1.3 - manter os seus técnicos identificados por crachá, quando cm trabalho no órgão, devendo substituil'

imediatamente quâlquêr um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do

contratânte;

1.4 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos móveis, e outros bens de propriedade do

contratante, quândo esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços alvo deste

contrato;
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1.5 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual [or, desde que praücada por seus técnicos no

reci nto do contratante j

1.6 - reparar, corrigir, remover, reconsEruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços

efetuados referentes ao objeto em que se verificarern vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou

dos materiais usados;

t.7 - refazer os serüços que forem rejeitados no prazo de 05 [cincoJ dias úteis, contados do recebimento «la

comunicação;

1.8 - usar a melhor técnica possÍvel para a execução dos serviços obleto deste contrato;

L.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;

1'.L6 - manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do contrato.

cúusulA N0NA - DAs oBRrcAçoEs soctAls, coMERCIAIs E FIscArs

7. Àcontratada caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na

legislação social e Erabalhista ern vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não

manterão nenhum vínculo empregatÍcio com o contratante;

7.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação

específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no

decorrer do desernpenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência clo

contratante;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a este contrato,

originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência; e

L.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 administração do contratante, nem poderá onerar o objeto deste contrato,

razão pela qual a contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o

contratante.

cúusulA DÉcrMA - DAs oBRrcAçoEs cERAJs

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

L.L - É expressarnente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do contratante

durante a prestação dos serviços, objeto deste contrato;
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1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver

préüa autorização da Administração do contratante;

1.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação dos serviços objeto deste contrato.

L.4- Arcar com todas as revisões durante a garantia.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Do ACoMPANHAMENTo E DA FISCALIzAçÃO

1. A execução dos serviços objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por do contratante, designado

para esse fim.

2. O servidor do contratante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos

serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a

autoridade competente da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, em tempo hábil, para a adoção das

rnedidas convenientes.

4. A contratada deverá manter preposto para representá-la durante a execução deste contrato, desde que aceito

pela administração do contratante,

cúusulA DÉcrMA sEG UNDA - DA ATESTAçÃo

L. A atestação da execução dos serviços caberá à servidor do contratante designado para fim representando o

contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DESPESA

7. As despesas decorrentes do fornecimento do objeto licitado correrão por conta da Dotação Orçamenrária

Própria do(s) Órgãos que compõe a Administração Publica M.rnicipal. XXXXXXXXXXXXXXXX

clÁusull\ DÉcrMA QUARTA - DO PAGAMENTO

1. Executados e aceitos os serviços, a contratada apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da Fundo

Municipal de Saúde de Eldorado dos Carajás, situado na Rua da Rio vermelho e 0l- - Centro - km l-00, CEP: 68524-

000, para fins de liquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada em contá corrente ou cheque

nominal ao fornecedor, até o 30e (trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos,

2. O contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados 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

devidas pela contratada, nos termos deste contrato.

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 corrtado a partir da data final do perÍodo de

adimplemento de cada parcela.
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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 devida pelo contratante, entre a data

acima referida e a correspondente ao efetivo 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 pertinente a ser paga;

I - Índice de compensação financeira, assim apurado:

I=TX ==> I=(6/100) ==> I=0,00016438

365 365

TX - Percentual da taxa anual = 6%o

5.2 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da ocorrência.

5.3 - O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota fiscal/fatura

atestada por servidor designado, conforme disposto no art 67 daLein.s 8.666/93, e verificação da regularidade da

licitante vencedora junto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF.

cúusull\ DÉcrMA eurNTA - DA ALTERAçÃo Do coNTRATo

L, O presente contrato poderá ser alterado caso haja interesse da administração , nos casos preüstos na Lei n.s

8.666/93, desde que haja interesse da Administração com a apresentação das devidas justificativas.

CIÁUSULA DÉCIMA SEXTA . DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

L. No interesse da Administração do contratante, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentaclc

ou suprimido ato o limite de 25o/o (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1e e 2e, cia

Lei n.s 8.666193.

L.l - A contratada fica obrigada a aceitar, nâs mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários; e

1.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as supressÕes

resultantes de acordo entre as partes.

CLÁUSULI\ oÉclrue sÉrIMA . DAs PENALIDADES

1. O atraso iniustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contxato

sujeitará a contratada à multa de 0,So/o (zero vírgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo cle

l0o/o (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinzeJ dias corridos, unra

vez comunicada ofi cialmente.

2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a administração do contratante poderá, garantida a

préüa defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:

2.1- advertência;
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2.2 - multa de 10o/o (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do obiel.o

contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

2.3 - suspensão temporária de participar em licitâção e impedimento de contratar com a Administração do

C0NTRATANTE, pclo prazo de até 2 {doisl anos;

2.4 - d,eclaraçào de inidoneidade para licitâr ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os

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

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a administração do contratante peles

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a contratada estará sujcita às penalidades tratadas nos itens 1 c

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 sÉr

rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da reieiçãt.,;

e

3.3 - por recusar refazer qualquer serviço que vier a ser reieitado caracterizada sê â medidâ nâo se efetivar no

prazo de 5 [cinco) dias úteis, contados da data de reieição.

4. Além das penalidades citadas, a contratada ficará sujeita, âinda, ao cancelamento de sua inscrição no cadastro

de fornecedores do contratante e, no que couber, às demais penalidades referidas no CapÍtulo lV da Lei n.q

a.666/93.

5. Comprovado impedimento ou reconhecidâ força maior, devidamente justificado e aceito pela administração do

contratante, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta cláusula, a contratâda ficará isenta das

penalidades mencionadas.

6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

Administrâção do contratante, e declaragão de inidoneidâde pâra licitar ou contratar com â âdministrâção pública

poderão ser aplicadas à contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serer.n

efetuados.

cúUSULA DÉcIMA oITAVA . DA RESCISÂO

1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseia a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei

n.e 8.666/93.

1,1 - 0s casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivâdos nos autos do processo, assegurado o

contraditório e a ampla defesa.

2. A rescisão deste contrato poderá ser:

2.1- determinada por ato unilateral e escrito da administração do contratante, nos casos enumerados nos incisos

I a XII e XVII do artigo 78 da lei n.p a.666/93, notificando-se a contratadâ com a antecedência mínimâ de :10

(trinta) dias corridos;

2.2- amigável,por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a administração do contratante; ou
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2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada cla

autoridade competente.

cL.ÁusuLA DÉcrMA NoNA - DA VTNCULAçÃo Ao EDTTAL E Á pRoposrA DA CoNTRATADA

t. Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico n.e _/ 
- 

e aos termos das propostas da

contratada.

CIÁUSUUIVIGÉSIMA - DO FORO

1, As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,

serão processadas e iulgadas no Foro da cidade de Eldorado dos Carajás, com exclusão de qualquer outro, por mais

privilegrado que seja.

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 surtâm 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, em _ de 2023.

(-oNI'RATANTE COIVIRA'TADA
,I'HS'I'BMUNHAS
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