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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
Floapolto, Dialogo o Trabalho 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR MEIO DA INTERNET 

TIPO: MENOR PREÇO 

PROCESSO N2: 9/2020-022 

OBJETO: CONTRATAR EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MERENDAR ESCOLAR , COM ENTREGA 
PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER 
OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO LETIVO E NO PERÍODO DA 
PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID-19), NA ELABORAÇÃO DOS KITS. 

CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO 
00EXO I DESTE EDITAL. 

FONTE: UN IA0 

INICIO DO RECEBIMENTO DE PROPOSTA ATÉ: 08HOOMIN MIN HORAS DO 14/08/2020 

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATÉ: 12HOOMIN MIN HORAS DO 25/08/2020 

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ATÉ: 12HOOMIN HORAS 00 25/08/2020. 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 08HOOMIN HORAS DO DIA 28/08/2020 

ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA: ÀS 08HOOMIN HORAS DO DIA 28/08/2020 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÀS 08H01MIN HORAS DO DIA 28/08/2020. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, 

obrigatoriamente, o horário de Brasília —DF. 

ENDEREÇO: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no endereço: 

www.portaldecompraspublicas.com,br. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020-022 

municipio de Itupiranga localizado no sudeste paraense por intermédio da Secretaria Municipal de ltupiranga, no uso de suas 

atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO 

ELETRÔNICO, do tipo menor preço, para aquisição do objeto especificado no Anexo deste Edital. 

presente certame será regido pela Lei n° 10.520/2002 e, subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/1993, observadas as condições 

estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos. 

Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove a comunicação pela INTERNET, 

mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases. 

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.  O servidor terá, dentre outras, as seguintes 

leibuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor 

responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos 

estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, 

encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não 

houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruido ao José Milesi Prefeito 

Municipal e propor a homologação. 

O Edital estará disponivel gratuitamente na pagina http://www.itupiranga.pa.gov.br/ https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes  e no 

endereço eletrônico www.ponaldecompraspublicas.com.br. 

1. 	DO OBJETO: 

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MERENDAR ESCOLAR, COM ENTREGA 

PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER 

OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERIODO LETIVO E NO PERÍODO DA 

110NDEM IA DO C:ORONA VIRIS (COVI D-I 9), NA ELABORAÇÃO DOS MIS. 

1.2. 	Conforme especilicações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo II deste Edital. 

DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

2.1, 	O Valor estimado desta licitação é de R$ 

2.2. As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos consignados l
no orçamento da 

municipio e união. 

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO: 

3.1. 	Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

3.2. A impugnação deverá ser enviada exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas 

no endereço eletrônico www.nortaldecompraspublicas.com.br. 

Av. 14 de Julho, 12 — Centro — ltuptranga - PA — CEP: 68.580-00 

Tiago Pe • iri/COSta 
PortaP “oto 

4 / 2020 n° 



Estado do Para 
Prefeitura Willreicioal de Ituoirancial 

atf-4  -12.'.1111111 	 COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Respeito, Dialogo O Trabalho 

	

3.3. 	Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) 

horas. 

	

3.4. 	Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação de propostas. 

3.5. 	Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis 

anteriores á data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal de 

Compras Públicas no endereço eletrônico www.00rtaldecompraspublicas.com.br. ituoiranon.licita;dumail.com, 

3.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

	

3.7. 	A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica na aceitação por parte dos 

interessados das condições nele estabelecidas. 

	

3.8. 	As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sitio 

likw.nortaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento. 

	

3.9. 	Não serão' conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas 

por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente. 

3.10. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da 

sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se 

houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para 

impugnar o Edital). 

4. 	DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO: 

	

4.1. 	Poderão participar da licitação as empresas interessadas pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação e 

que: 

4.1.1. Que não estejam cadastradas ou que estiverem com seus cadastramentos vencidos, também poderão participar da licitação, desde 

atendidas as exigências do item 12, deste edital. 

	

4.2. 	A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes as condições deste Edital. 

4.2.1. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará na plena aceitação por 

parte dos interessados das condições nele estabelecidas. 

	

4.3. 	Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, ou participar do contrato dela decorrente, sob pena de recebimento 

das sanções previstas neste Edital: 

4.3.1. Pessoas fisicas não empresárias; 

4.3.2. Servidor ou dirigente do Município de Itupiranga; 

4.3.3. O autor do Termo de Referência, Anexo II deste edital, pessoa fisica ou jurídica. 

4,3.4. As sociedades empresárias: 

4.3.4.1. 	que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação; 
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que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial. concurso de credores, dissolução ou 

que integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas — CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas 

Punidas — CNEP (Portal Transparência); 

4.3.4.4. 	que estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no 

Portal do CNI e no cadastro de Itupiranga. 

9.3.9.5. 	integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes 

legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem 

representando interesse econômico em comum; 

4.3.4.6. 	que, isoladamente ou em consórcio, tenham sido responsáveis pela elaboração do termo de referência, ou da qual o autor 

do termo de referência seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou 

controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar de agente público, preste serviços ou 

-envolva projeto no órgão ou entidade da administração pública do município de Ittipiranga em que este exerça cargo em comissão ou 

função de confiança por meio de contrato de serviço tercei rizado ou contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens, ou ainda 

de convênios e os instrumentos equivalentes; 

4.3.4.8. 	estrangeiras que não funcionem no pais; 

4.3.4.9. 	reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição. 

4.4. 	O descumprimento de qualquer condição de participação será motivo para a inabilitação do licitante. 

4.5. 	As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para o(s) mesmo(s) item(s). 

4.6. 	Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNI (condenações eiveis por atos de improbidade administrativa) e no 

Portal Transparência (www.portaltransparencia.gov.bricnep), para aferição de eventuais registros impeditivos de participar de licitações 

ou de celebrar contratos com a Administração Pública. 

4.7. 	Será permitida a participação de consórcios, na Forma do art. 33 da Lei n°8.666/1993. (Retirar o item 4.7 e subítens 4.7.1 a 4.7.5, 

*for vedada a participação de consorcio. Ver subitem 4.3.4.9) 

4.7.1. As empresas reunidas em consórcio deverão apresentar, no ato da assinatura do contrato, a comprovação do compromisso público 

ou particular de constituição. 

4.7.2, Deverá ser indicada, na proposta de preços, a empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de liderança 

4.7.3. Todos os documentos de habilitação, de cada consorciado, deverão ser apresentados na forma do item 12 deste Edital, sob pena de 

inabilitação. 

4.7.3.1. 	Serão somados os quantitativos indicados nos atestados de capacidade técnica de cada consorciado para a comprovação 

da qualificação técnica. 

4.7.3.2. 	Para efeito de qualificação econômico-financeira, será considerado o somatório dos valores de cada consorciado, na 

proporção de sua respectiva participação. 

4.7.4. As empresas integrantes respondem solidariamente pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase licitatória quando na fase 

contratual. 
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4.7.5. É vedada a participação de empresa em mais de um consórcio no presente certame. 

5. 	DO CREDENCIAMENTO: 

	

5.1. 	Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema eletrônico provido pelo Portal de 

Compras Públicas, por meio do sitio wwsv.portaldecompraspublicas com. br. 

	

5.2. 	Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao 

provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas), onde também deverão se informar a respeito do seu funcionamento e 

regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta utilização 

5.2.1. Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas poderão obter maiores informações na página 

www.portaldecomoraspublicas.com.br  podendo sanar eventuais dúvidas pela central de atendimentos do Portal ou pelo e-mail 

falecom(Rportaldecornmaspublicas.contbr. 

	

. 	O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como 

'mies e verdadeiras suas propostas e lances. 

5,3.1. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada 

diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou município de Itupiranga responder por eventuais danos 

decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

	

5.4. 	O credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a 

presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

	

5.5. 	A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de 

acesso. 

5.6. O Pregão será conduzido pelo Pregoeiro com apoio técnico e operacional do Portal de Compras Públicas, que atuará como 

provedor do sistema eletrônico para esta licitação. 

4, 	DO ENVIO DA PROPOSTA: 

	

6.1. 	Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico ultu portahlecompra.spublicas com In.  e até a data e hora marcadas para 

abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e preço, exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico no endereço acima, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

6.1.1. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva responsabilidade o 

levantamento de custos necessários para o cumprimento total das obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação. 

	

6.2. 	Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas. 

	

6.3. 	O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 

campos: 

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

6.3.2. Marca, modelo e fabricante de cada item ofertado; 
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6.3.3. Descrição detalhada do objeto indicando, no que For aplica \ el 	modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou 

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

6.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo divergência entre as condições da 

proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerão as últimas. 

6.5. 	Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais 

e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.6. 	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 dias, a contar da data de sua apresentação. 

6.7. 	O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico, as seguintes Declarações on tine 

fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico: 

6.7.1. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar if 123. de 2006, estando apta a usufruir 

do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, Quando for o caso• 

9.1.1. 	A indicação do campo "não" apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na 

Lei Complementar n° I 23, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte 

6.7.2. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta esta em conlbrmidade com as exigências do 

Edital. 

6.8. 	As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema deverão ser confeccionadas e enviadas 

juntamente com a proposta de preços e/ou com os documentos de habilitação, e somente após requisição do Pregoeiro. 

6.9. 	Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão a licitante às sanções previstas no 

item 17 deste Edital. 

7. 	DA ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES: 

7.1. A abertura da sessão pública dar-se-á mediante comando do Pregoeiro, por meio do sistema eletrônico, na data, horário e local 

arados neste Edital. 

7.3. O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os 

requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vicios insanáveis ou que não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência. 

7.3.1. .A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os 

participantes. 

7.3.2. A não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação definitiva, que deverá ser levada a efeito após o seu julgamento 

definitivo conforme definido no item 10 deste edital. 

7.4. 	O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de 

7.2. 	Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, 

em campo próprio do sistema eletrônico. 
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7.5, 	Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 

imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

	

7.6. 	Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável 

pelo ónus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

	

7.7. 	Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidos no 

Edital. 

7.7.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro. devendo a 

ocorrência ser comunicado imediatamente ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas). 

7.7.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

	

7.8. 	O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema 

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada 

a identificação do licitante. 

7.11. Se o(a) Pregoeiro(a) entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível ou verificar que houve erro de digitação, deverá 

exclui-lo do sistema, afim de não prejudicar a competitividade, 

7.11.1.Considera-se absolutamente inexequível a proposta que reduzir o valor do ultimo lance ofertado em mais de 85%. 

7.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer 

acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.13. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinicio somente após comunicação 

expressa do Pregoeiro aos participantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas, 

http://www.portaidecomnraspublicas.com.br  quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. 

14. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de 

hamento iminente dos lances, após o que transcorrerá periodo de tempo de até 30 (trinta) minutos. aleatoriamente determinado pelo 

sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência d4 apresentar outros 

lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

8. 	DO EMPATE: 

8.1, 	Consideram-se empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte 

forem iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, situação em que, como critério de desempate, será 

assegurado o direito de preferência de que trata os arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006 (ou norma estadual ou municipal que 

discipline o tratamento diferenciado para MEs / EPPs), mediante a adoção dos seguintes procedimentos: 

8.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, cuja proposta estiver no intervalo estabelecido no item 8.1, 

será convocado para, querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela classificada com o menor preço ou lane no arazo 

máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão; 
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8.1.2. Apresentada proposta nas condições acima referidas, esta será considerada como a licitante detentora do lance mais vantajoso. 

dando prosseguimento ao certame na forma do item 9 e seguintes; 

8.1.3. Não apresentada proposta na condição cima referida, serão convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte, no 

intervalo estabelecido acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

8.1.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs / EPPs que se encontrem em situação de empate, será efetuado 

sorteio aleatório entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

8.1.5. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de OS (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito 

previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006 (ou artigos de norma estadual ou municipal que discipline o tratamento 

diferenciado para MEs / EPPs). 

8.1.6. Na hipótese de não declaração de licitante vencedora, enquadrada como microempresa OU empresa de pequeno porte, será dado 

prosseguimento ao certame na forma do item 9 e seguintes da licitante que originalmente apresentou a menor proposta ou lance 

01117. O disposto nos subitens 8.1.1 a 8.1.6, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 

8.1,8. A desistência em apresentar lance implicará na manutenção do último preço ofertado pela licitante, para efeito de classificação de 

aceitabilidade da proposta. 

8.2. Se o pregoeiro observar que ha licitantes em situação de empate que enviaram seus lances em horários exatamente iguais, mas não 

se enquadram como MEs / EPPs, adotará os seguintes critérios de desempate, nesta ordem: 

8.2.1. Utilização de bens e serviços produzidos no Brasil; 

8.2.2. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

8.2.3. Utilização de bens e serviços produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento tecnológico no Pais; 

8.2.4. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam ás regras de acessibilidade previstas na 

eislaçào; 

8.2.5. Avaliação de desempenho contratual anterior dos licitantes (suprimir se não existir sistema objetivo de avaliação instituído no 

órgão promotor da licitação); 

8.2.6. Sorteio. 

	

8.3. 	Caso não exista proposta apresentada para os itens reservados para participação exclusiva de microempresas ou empresas de 

pequeno porte, ao licitante classificado em primeiro lugar para o item de mesmo objeto será dada a oportunidade de, querendo. ampliar a 

sua cotação para atender a totalidade da demanda, mantendo o último lance ofertado. 

	

8.4. 	A proposta declarada vencedora será inserida, na fase de Aceitação, no campo "Valor Negociado", com a devida justificativa. 
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DA NEGOCIAÇÃO DIRETA: 

	

9.1. 	Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro encaminhará contraproposta à liCittlffit_ tILIC 

tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, para que seja obtida 

melhor proposta. 

	

9.2. 	A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 

10.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua 

exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

10.2. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado 

num prazo máximo de 03:00 horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação. 

g! .2.1.0 prazo poderá ser prorrogado, a critério do Pregoeiro, desde que solicitado por escrito, antes de findo o prazo estabelecido. 

10.2.2.A proposta deve conter: 

Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, endereço de correio eletrônico, números do (.:NRI e da 

inscrição Estadual e Municipal (se houver); 

O preço unit:Srio e total para cada item (ou lote) ofertado (conforme especificados no Termo de Referência (Anexo II deste 

Edital), bem como o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e 

demais despesas decorrentes da execução do objeto; 

e) A descrição mínima do objeto de forma a demonstrar que o produto atenda as especificações e exigências contidas no Termo de 

Referência, Anexo II deste Edital; 

Marca, modelo, tipo, fabricante e procedência; 

O prazo de garantia do bem, não podendo ser inferior a 2 anos meses (dias ou anos. conforme o caso), contados do recebimento 

opf In t ivo do objeto: 

I) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (dias) dias corridos (recomenda-se não inferior a 60 dias - art. 6° da Lei 10.520/2002), 

contados da data prevista para abertura da licitação; 

g) Prazo de entrega não superior a 24 horas corridos, contados da assinatura do contrato; (adequar para cada objeto 

assinatura do contrato", "do recebimento da Nota de Empenho", quando não houver a formalização do instrument 

ordem de compra", etc) 

por exemplo: -da 

de contrato; "da 

  

13) Declaração de que entregará os bens comprovadamente novos e sem uso, unia vez que não serão aceitos objetos recondicionados, 

reformados ou remanufaturados; (adequar o texto ao caso concreto) 

i) Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento. 

1 10.3, O Pregoeiro, a seu critério, poderá requisitar catálogos, folhetos, folders, fotos ou outra forma de comprovação e que os produtos 

ofertados atendem a especificação, que deverão ser encaminhados na forma e prazo definidos no item 10.2. 
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10.3.1.A arrematante devera, quando solicitado pelo Pregoeiro, indicar o sue do fabricante para que sejam comprovadas as características 

do objeto ofertado; 

10.4. O não envio da proposta ajustada por meio do correio eletrônico com todos os requisitos elencados no subitem 10.2.2, ou o 

descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de 

processo sancionatório contra o licitante. 

10.5. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a prazo e especificações do 

produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações 

destinadas a sanar evidentes erros formais ou quando a alteração representar condições iguais ou superiores às originalmente propostas. 

10.6. Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos quando apresentarem valores globais ou 

unitários acima do valor definido para o respectivo objeto no Termo de Referência. 

10.6.1.A desclassificação por valor excessivo ocorrera quando o Pregoeiro. após a negociação direta. não obtiver oferta inferior ao preço 

eximo fixado. 

10.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, 

serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade. 

10.8, O Pregoeiro em conjunto com a Equipe de Apoio poderá realizar quaisquer diligências necessárias para averiguar a conformidade 

da proposta com as especificações mínimas previstas no Termo de Referência, Anexo 11 ao Edital, salvo a juntada de documentos, para 

atender a exigência deste edital, findo o prazo estabelecido no item 10.2. 

10.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e assim 

sucessivamente, na ordem de classificação. 

10.9.1.Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, serão observados os procedimentos previstos nos 

itens Se 9. 

10.10. Havendo necessidade. o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "citai" a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

ii1 .11, Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente. haverá nova verificação da eventual ocorrência 

empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Le n° 123/2006 ou (artigos de norma estadual ou municipal que discipline o tratamento 

diferenciado para MEs / EPPs), seguindo-se a disciplina estabelecida no item 8 deste edital, se for ocaso. 

10.12. A proposta original, com todos os requisitos do item 10.2.2, deverá ser encaminhada em envelope fechado e identificado com 

dados da empresa e do pregão eletrônico, no prazo máximo de 5 dias úteis, contados a partir da declaração dos vencedores no sistema, ao 

protocolo do departamento de Licitação do Município de ltupiranga Localizada na Avenida 14 de Julho n° 12 centro de ltupiranga CEP: 

68.580-000, aos cuidados do Pregoeiro do Pregão Eletrônico n°9/2020-022 - ÓRGÃO. 

11. 	DA ACEITAÇÃO DO OBJETO: 

11.1. Será rejeitada o Objeto, e consequentemente a proposta, que: 

11.1.1.Apresentar divergência em relação às especificações técnicas ou resultados nos testes previstos no Termo de Re 

11.1.2.Apresentar qualquer tipo de falha durante o teste de uso; ou 

11.1,3.Apresentar indícios de produto usado, recondicionado ou adaptado; 

vénia; 

Tiago P' r osta 
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11.2. A avaliação da do produto será realizada pelo departamento de Infraestrutura cujo resultado será reproduzido em Laudo, acessível 

aos licitantes, consignando as razões que levaram à aceitação ou à rejeição da amostra. 

11.3. O Laudo previsto no item 11.2 deste Instrumento será acompanhado de fotografias digitais, sempre que possível, que servirão 

como meio de provas e suporte das razões de aprovação e/ou reprovação. 

11.4. A amostra devera estar devidamente identificada com o nome do licitante e conter os respectivos prospectos e manuais exigidos 

no Termo de Referência, se for o caso, acompanhada das informações quanto às suas características. 

12. 	DA HABILITAÇÃO: 

12.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, 

o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça 

a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

411.1.1.SICAF (ou outro sistema de cadastramento a qual esteja vinculado o órgão que promove a licitação); 

12.1.2.Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas — CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP 

(www.portaldatransparencia.gov.bra; 

12.1.3.Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.coi jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).  

12.1.4. Lista de Inidõneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União — TCU; 

12.1.5.A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3°c 

12 da Lei n°8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

12.1.6.Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro inabilitará o licitante, por falta de condição de participação. 

1 
 

12.2. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — S1CAF (ou outro sistema de cadastramento a qual 

—teja vinculado o órgão que promove a licitação) em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação 0 

onõmica financeira e habilitação técnica. 

12.2.1. As licitantes devidamente cadastradas no SICAF (ou outro sistema de cadastramento a qual esteja vinculado o órgão que promove 

a licitação) deverão encaminhar os seguintes documentos: 

I — Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em caracteristicas, quantidades e p ws com o objeto 

da licitação consistente em Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando ter a licitante fornecido materiais/equipamentos compatíveis como o objeto desta licitação, considerando-se compatível o 

fornecimento anterior de objeto com as seguintes caracteristicas: (características mínimas indispensáveis à garantia do cumprimento da 

obrigação); 

II — Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei n° 11.101, de 09/02/2005), expedida pelo 

dktribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria 

ertidào. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.  
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As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a I (uni). em qualquer uni dos índices comidos no cadastro do SICAE, 

deverão comprovar capital social ou patrimônio liquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado para o(s) item(ns) cotado(s) 

constante do Anexo II que deverá recair sobre o montante dos itens aue pretenda concorrer. 

a) A comprovação deverá ser feita quando da habilitação, apresentando o balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei devidamente registrados ou pelo Registro comercial, ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social, conforme regulado pelo subitem 12.3.3 deste edital. 

VI — Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou 

insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (modelo Anexo IV ao Edital). 

12.2.2.A licitante cuja habilitação parcial no SICAF (ou outro sistema de cadastramento a qual esteja vinculado o Órgão que promove a 

licitação) acusar como situação do fornecedor algum documento com validade vencida, deverá encaminhar o respectivo documento a fim 

de comprovar a sua regularidade. 

9.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAE (ou outro sistema de 

cadastramento a qual esteja vinculado o órgão que promove a licitação) deverão apresentar a seguinte documentação relativa à 

Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista, Habilitação Econômico-Financeira e Qualificação Técnica: 

12.3.1.COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

— Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis junto a Junta Comercial da respectiva sede, para o caso de empresário 

individual; 

— Para licitante microempreendedor individual — MEI, Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, hipótese 

em que será realizada a verificação da autenticidade no sitio www.ponaldoempreendedor.gov.br; 

III — Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatorio de seus administradores, para os casos de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: 

1 / — Caso o licitante seja sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

egistro onde tem sede a matriz; 

V — Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local da sede do licitante, acompanhada de prova da 

indicação dos seus administradores, para o caso de sociedade simples; 

VI — Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e to de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

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

12.3.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

I— Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica — CNPJ: 

II — Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual. Municipal ou do Distrito Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do 

licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual: 

II I — Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicilio ou sede da licitante; 
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V — Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria 

da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 

Conjunta n° 1.751, de 02/ 1 0/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

V — Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Económica Federal. 

VI — Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), mediante a apresentação de certidão 

negativa, em plena validade, que poderá ser obtida no site www.tstjus.brkertidao. 

	

123.2.1. 	Para a regularidade fiscal e trabalhista, será aceita certidão positiva com efeito de negativa. 

	

12.3.2.2. 	Caso o licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá 

comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do domicilio ou sede do 

fornecedor, ou outra equivalente que demonstre tal isenção. 

ili.3.3.QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

I — Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei n° 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo 

distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria 

Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores. 

II — Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei 

devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa. vedada a sua substituição por balanceies ou balanços 

provisórios. 

as empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de abertura, devidamente autenticado pela 

Junta Comercial; 

a boa situação financeira da empresa será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral 

(SG), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
LG = • 	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGI VEL A LONGO PRAZO 

ATIVO CIRCULANTE 
LC = 

PASSIVO CIRCULANTE 

ATIVO TOTAL 
SG = 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 	( 	) (recomendável utilizar índices de LG, LC e SG nenores ou iguais 

1), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social mínimo ou patrimônio liquido mínimo de  	por 

cento) (não poderá exceder a dez por cento) do valor total estimado para o(s) item(ns)/lote(s) cotado(s) constante(s) do Anexo II deste 

edital. 

12.3.4.QUALIFICAÇÂO TÉCNICA: 

I — Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto 

da licitação — Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, crprovando ter a 

licitante fornecido materiais/equipamentos compatíveis corno o objeto desta licitação, considerando-se compatível o fnecin 1 to 

anterior de objeto com as seguintes características: De acordo as especificações da proposta; 
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II — Prova de atendimento de requisitos previstos na (lei especial relacionada ao objeto licitado, quando for ocaso). 

12.3.5. ATENDIMENTO AO ART. 711, INC. XXXIII DA CONSTITUIÇÃO 

	

12.3.5.1. 	Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos 

ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (modelo Anexo IV ao Edital). 

12.4. DA IIABILITAÇÃO DAS MEs / EPPs 

12.9.1.As empresas qualificadas como ME / EPP, na forma da Lei Complementar n° 123/2006, deverão apresentar todos os documentos 

de habilitação, referentes à habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, econômico-financeira e técnica, sob pena de inabilitação. 

12.4.2.A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como 

microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) seja declarada vencedora, urna vez que atenda a todas as demais exigências do 

edital. 

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

12.4.3.Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma 

vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal ou trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. 

	

12.9.3.1. 	O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

12.4.4.A não regularização no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital, sendo lbcultado ao prefeitura de Itupiranga convocar os licitantes remanescentes. na  ordem de classificação para prosseguimento 

do certame. 

12.9.5.0 licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficies do tratamento diferenciado 

previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado: 

41, da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal; e 

(b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercicio. 

12.5. ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO 

12.5.1.0s documentos exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital, deverão ser enviados em até 2 horfis exclusivamente 

por meio do por meio de campo próprio do Sistema. 

12.5.2.0s documentos de habilitação serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, auten icada por tabelião 

de notas ou por servidor/funcionário da prefeitura de Itupiranga desde que conferidos com o original, ou publicação era órgão da 

imprensa oficial, para analise, no prazo de no prazo máximo de 10dias úteis, juntamente com a proposta de preços em envelope fechado e 

identificado com dados da empresa e do pregão eletrônico, na forma do item 10.12 deste Edital. 

12.5.3. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome e CNPJ da matriz ou todos cai mine e CNPJ da 

filial, exceto aqueles que comprovadatnente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicilio ou sede dd interessado. 
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12.5.4. As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo órgão expedid r, deverão ter sido 

expedidas até 90 (noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão, exceto a Certidão Negativa de Falência, Concordata, 

Recuperação Judicial e Extrajudicial que deverá estar datada dos últimos 30 (trinta) dias (itens 12.2.1, II, e 12.3.3, I). 

12.5.5. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos enviados via correio eletrônico. o Pregoeiro suspenderá a 

sessão, informando no -cita( a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

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

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital ou deixar de enviar a documentação de habilitação por meio de campo 

próprio do Sistema quando solicitado pelo pregoeiro, ficando sujeito às penalidades previstas neste Edital. 

12.5.7. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem 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. 

92

.5.8. No caso de inabilitação, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate foto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 

3/2006 ou seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

12.5.9. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro, examinará a proposta 

subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital. 

12.5.10. 	Constatado o atendimento pleno ás exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora. 

13. 	DOS RECURSOS: 

13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do 

sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 30 minutos, 

13.1.1.A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a 

adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora. 

13.1,2, Diante da manifestação da intenção de recurso o Pregoeiro não adentrará no mérito ecursal. mas apenas verificará as condições de 

lemissibilidade do recurso. 

13.1.3.0s interessados que porventura queiram ter vista do processo I icitatório poderão comparecer a prefeitura munic 

de segunda à sexta-feira, das 08:00 ás 12:00 horas. 

pai de Itupiranga, 

13.2. Recebida a intenção de interpor recurso pelo Pregoeiro, a licitante devera apresentar as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias 

úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar 

do término do prazo da recorrente. 

13.2.1.As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por meio de campo próprio do Sistema. Não s 

conhecidas razões de recurso e contrarrazões entregues diretamente ao Pregoeiro ou enviadas por quaisquer o 

correspondência, etc). 

13.3. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra seus atos, podendo reconsidera 

rão recebidas ou 

tros meios (fax, 

suas decisões no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento das razões e contrarrazões ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado 

ao Gestor Municipal para a decisão final no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
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13.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

13.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital (item 13.1.3). 

13.6. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por representantes não habilitados legalmente ou não 

identificados no processo para responder pelo licitante. 

14. 	DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

14.1. O objeto deste pregão será adjudicado ao vencedor por ato do Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a 

adjudicação caberá, após a regular decisão dos recursos interpostos, ao Departamento Jurídico junto ao Gestor Municipal. 

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

licitatorio. 

I
. 	DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE: 

15,1. Após a homologação da licitação, a licitante vencedora será convocada para assinar o termo de contrato ou retirar a Nota de 

Empenho. 

15.2. O contrato a ser assinado estabelecerá as cláusulas, critérios e condições definidas no art. 55 da Lei n° 8.666/1993 e observará os 

termos contidos na minuta Anexo VI deste Edital ou as disposições constantes de instrumento equivalente. 

15.3. O prazo máximo para assinatura e entrega do termo de contrato é de 60 dias úteis, contados da data do 

	 (indicar a forma que o licitante será convocado; p.ex.: e-mail, carta, sistema SEI etc) 

15.3.1.0 prazo para assinatura do termo de contrato acima estabelecido poderá ser prorrogado uma única vez por igual período, desde 

que ocorra motivo justificado e aceito pela prefeitura Municipal. 

15.3.2.Alternativamente à convocação para a assinatura do termo de contrato, o do Gestor Municipal poderá encaminhá-lo para 

assinatura, mediante correio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu 

recebimento. 

11.33.A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalent , dentro do prazo 

1 estabelecido pela Administração, importará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades stabelecidas neste 

edital. 

15.4. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais 

deverão ser arandelas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

15.5. O prazo de vigência do contrato será de acordo a Lei, prorrogável na ocorrência de uma das hipóteses dispostas no art. 57, 1° da 

Lei n°8.666/1993. 

15.6. Os seguintes requisitos foram estabelecidos no Termo de contrato, Anexo VII deste Edital. ou instrumento equivalente, e serão de 

observância obrigatória dos contratados: 

I — as hipóteses, prazo e condições de prestação das garantias: 

II — critérios para o recebimento do objeto; 

III — prazos e condições de pagamento; 
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IV — atualização financeira ou reajustamentos, quando possível; 

V — hipóteses de compensações financeiras ou penalizações, por eventuais atrasos e descontos, por eventuais antecipações de 

pagamentos. 

15.7. O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus anexos e a proposta apresentada pela licitante vencedora. 

15.8. Será designado um Fiscal (Executor, Gestor ou comissão) para o contrato, que desempenhará as atribuições previstas na 

	  (informar a normas internas que estabelecem procedimentos operacionais para a gestão de contrato administrativos 

ou descrever as atribuições). 

15.9. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto deste Pregão. 

15.10. O objeto da licitação deverá ser entregue, nos prazos, local e condições previstas no Termo de Referência, Anexo II deste Edital e 

observará as regras para recebimento definidas no Contrato, anexo VII, ou instrumento equivalente. 

111". DA FISCALIZAÇÃO: 

16.1. Sujeitar-se-á a Contratada à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da autoridade encarregada de acompanhar o fornecimento 

do objeto desta licitação, observadas as regras definidas na minuta contratual, Anexo VII deste Edital. ou no instrumento equivalente, 

17. 	DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

17.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, não aceitar a Nota de Empenho, 

deixar de entregar documentação exigida neste edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaração falsa ou cometer 

fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com Prefeitura Municipal de Ittipiranga (Ente 

Estatal ao qual se subordina que o órgão que promove a licitação - VER A ABRANGÊNCIA DA SANÇÃO — o entendimento do TCL: é 

que a sanção aplicável na modalidade pregão tem alcance em toda esfera administrativa do ente federado) pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e seus anexos e das demais cominações legais. 

4 
 7.2. A Administração poderá, ainda, utilizar-se da sanção de advertência, prevista no art. 87, I. da Lei n° 8.666/1993, aplicada ao 

tegão subsidiariamente 

17.3. Considera-se comportamento inidâneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao 

enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação. mesmo após o enóerramento da fase 

de lances. 

17.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e 

declaração de inidoneidade. 

17.5. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a prefeitura municipal de Itupiranga garantida a prévia defesa, aplicará as sanções 

definidas na minuta do contrato, anexo VII deste edital ou dispostas em instrumento equivalente. 

17.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a 

ampla defesa ao licitante/contratado, observando-se o procedimento previsto na Lei n°8.666/1993, e subsidiariamente 9a (norma estadual 

ou municipal que discipline o processo administrativo). 
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17.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo 

da pena, bem corno o dano causado ao Prefeitura de ltupiranga observado o principio da proporcionalidade. 

17.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no (SICAF ou cadastro Estadual ou Municipal). 

18. 	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

18.1. O Município de ltupiranga poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que 

constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a 

convalida* do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório. 

18.1.1.A anulação do pregão induz à do contrato. 

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

18.2. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a 

leistrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de 

classificação e habilitação. 

18.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á odiado início e incluir-se-á o do vencimento. Só se 

iniciam e vencem os prazos em dias de expediente do da Prefeitura de ltupiranga. 

18.4. O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da licitante e/ou desclassificação de sua 

proposta, desde que seja possível a aferição de sua habilitação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão 

pública do pregão. 

18.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde 

que não comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

18.6. A critério do pregoeiro, o prazo para o envio da proposta de preços e da documentação de habilitação poderá ser prorroaado pelo 

tempo que se julgar necessário. 

8.7. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo I icitatório, desclassificar a proposta da licitante que for declarada 

nidônea, assegurada a ampla defesa. 

18.8. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer 

fase da licitação. 

18.8.1.A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 

desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento 

equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

18.9. O foro da cidade de Itupiranga, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será o designado para julgamento 

de quaisquer questões judiciais resultantes da presente licitação e da aplicação do presente Edital. 

18.10. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo (a) Pregoeiro (a). no endereço eletrônico mencionado neste 

Edital, item 3.5, ou através do fone 094 99221-8943. 

18.11. Este pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da Prefeitura Municipal • Ittipiranga 

sem prejuízo do disposto no inciso V do art. 4°, da Lei n° 10.520/2002. 
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Respeito. Dialogo e Trabalho 

18.12. O Edital está disponibilizado, na integra, no endereço eletrônico 	parta/dei riw tspteblicas com.br  e também na pagina: 

httn://www.itupiranokpa.uov.bri https://www.tcm.pa.gov.brimural-de-licitacoes. 

18.13. O inteiro teor do processo está disponível para vista aos interessados, no sede da Prefeitura Municipal de Itupiranga no 

Departamento de Licitação sito Av: 14 de Julho n° 12 centro CEP: 68.580-000. 

19. ANEXOS: 

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

19.1.1. ANEXO 1— Relação dos Itens 

19.1.2. ANEXO 11 - Termo de Referência; 

19.1.3. ANEXO ill — Modelo de Proposta de Preços 

19.1.4. ANEXO IV — Modelo de Declaração de que não Emprega Menor; 

il

9.1.5. ANEXOS' — Modelo de Declaração de Enquadramento como ME/EPP; 

9.1.6. ANEXO VI — Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade; 

19.1.7. ANEXO VII — Minuta de Contrato 
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ANEXO I 
RELAÇÃO DOS ITENS 

PRODUTO MARCA UNIDADE QTDE V. UNITÁRIO V, TOTAL 

i 

ACUCA R ACUCAR TIPO CRISTAL BRANCO, DE I 
QUALIDADE, OBTIDO DA CANA DE ACUC AR, CONTENDO 
NO MINIMO 98.3% DE SACAROSE E LIVRE DE 
FERMENTACAO.1SENTO DE MATERIA TERROSA. UMIDADE. 
PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS NA 
EMBALAGEM DEVE CONTER O NOME DO PRODUTO E 
FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. 
NUMERO DO LOTE, VALOR NUTRICIONAL, INSTRUCOES 
PARA O USO. PESO LIQUIDO, QUE DEVE SER DE 01 (UM) 
QUILOGRAMA, SAC • SERVICO DE ATENDIMENTO AO 
CONSUMIDOR ENDERECO E TELEFONE PARA CONTATO E 
REGISTRO NO ORCA° COMPETENTE O PRODUTO DEVE 
SER EMBALADO EM SACO PLASTIC° TRANSPARENTE, 
ATOXICO, INCOLOR E RESISTENTE, HERMETICAMENTE 
FECHADO VALIDADE MINIMA DF 12 MESES A PARTIR DA 
DATA DE ENTREGA. 

QUILO I 2.000.00 0,00 0.00 

Valor total do produto por extenso: 

2 

ARROZ ARROZ BRANCO. TIPO. BENEFICIADO. POLIDO. 
CLASSE, LONGO FINO, TIPO AGULHINHA, COM 
EMPACOTAMENTO SEM CONTATO MANUAL, LIVRE DE 
IMPUREZAS. GRAOS INTEIROS, COM ODOR, 
APRESENTAC AO E SABOR CARACTERISTICO DO PRODUTO 
COM TEOR DE UMIDADE MAXIM° DE 15% NA 
EMBALAGEM DEVE CONTER O NOME DO PRODUTO E DO 
FABRICANTE, DATA DA FABRICACAO E VALIDADE, 
NUMERO DO LOTE, VALOR NUTRICIONAL, MODO DE 
PREPARO, PESO LIQUIDO. QUE DEVE SER A PARTIR DE 02 
(DOIS) QUILOGRAMA. COM  FARDO COM PESO LIQUIDO 	• 
TOTAL DE JOKG, SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO 	. 
CONSUMIDOR. ENDERECO NO ORCA° COMPETENTE O 
PRODUTO DEVE SER EMBACADO EM SACO PLASTICO 
TRANSPARENTE. ATOXICO, INCOLOR E RESISTENTE, 
HERMETICAMENTE FACH ADO. O PRODUTO DEVERA 
APRESENTAR VALIDADE DE 07 (SETE) MESES A PARTIR DA 
DATA DE ENTREGA 

QUILO 2500000 0,00 0.00 

Valor total do produto por extenso: 

BISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO TIPO 
CREAM CRACKER, A BASE DE FARINHA DE TRIGO, 
ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO POUCO, GORDURA 
VEGETAL INTERESTERIFICADA, MALTE, ACUCAR. LEITE 
EM PO, SAL. FERMENTO BIOLOGICO E FERMENTOS 
QUIMICOS BICARBONATO DE 50010 E FOSFATO 
MONOCALCIO, INTEGROS E CROCANTES. NAO 
QUEEN AINCOS, COM COCCAO ADEQUADA PARA O 
CONSUMO ISENTO DE SUBSTANCIAS ESTRANHAS A SUA 
COMPOSICAD QUE POSSAM COMPROMETER A SI IA 
QUALIDADE NA EMBALAGEM DEVE CONTER O NOME DO 
PRODUTO E FABRICANTE. DATA DE FABRICACAO E 
VALIDADE, NUMERO DO LOTE VALOR NUTRICIONAL, 
PESO LIQUIDO, QUE DEVE SElt 400iQUATROCENTOSI 
GRAMAS, NAU 'SERVICO DE ATENDIMENTO AO 
CONSUMIDOR. ENDERECO E TELEFONE PARA CONTATO E 
REGISTRO DO ORGAO COMPETENTE O PRODUTO DEVE 
SER EMBALADO EM SACO PLASTIC° DE MATERIAL 
ATOXICO E RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADO, 
DOTADO DE MECANISMO ABRE-FACIL O PRODUTO 
DEVERA APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 6 (SEIS) 
MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, E MANTINDO 
NESTE PERIGO°, A CROCANCIA PROPRIA DO PRODUTO. 
CASO CONTRARIO SEJA REJEITADO 

QUII.0 5.000,00 0.00 0.00 

Valor lota do produto por extenso. 

A  
4  

BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, LEITE, 

MARIA OU ROSQUINHA OBTIDO PELA MISTURA 
DE FARINHA(S), AMIDO(S) E OU FECULA(S) COM OUTROS 
INGREDIENTES, SUBMETIDOS A PROCESSOS DE 
AMASSAMENTO E COCCAO, FERMENTADOS OU NAO. O 
BISCOITO DEVERA SER FABRICADO A PARTIR DE 
MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTA DE MATERIAS 
TERROSAS. PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE 
CONSERVACAO. SERAO REJEITADOS BISCOITOS MAL 
COZIDOS. QUEIMADOS, NAO PODENDO APRESENTAR 
EXCESSO DE DUREZA E NEM SE APRESENTAR 
QUEBRADICO DUPLA EMBALAGEM PRIMARIA DE 
POLIETILENO DE 40o(t VALIDADE MINIMA DE 0i, MESES 

QUILO 5000.00 0,00 0,00 

Valor tola do produto por extenso: 

• 

• 
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5  

FEIJA0 CARIOCA ULMO CARIOCA, Tipo I. 
SELECIONADOS E INTEIROS. SEM pERFURACT10. COM  
COLORACAO, 000R E SABOR CARACTERISTICOSTIVRE 
DE IMPUREZAS. CARI:N(110S, SUJIDADES, LARVAS E 
PARASITAS, COM EMPACOTAMENTO SEM CONTATO 
MANUAL. NA  ENIDALAGEM DEVE CONTER O NOME DO 
PRODUTO E FABRICANTE. DATA DE FABRICACAO E 
VALIDADE. NUMERO DO LOTE. VALOR NUTRIC1ONAL 
MODO DE PREPARO, PESO LIQUIDO. QUE DEVE SER DE 01 
KG SAC • SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. 
ENDERECO E TELEFONE PARA CONTATO E REGISTRO NO 
ORCA() COMPETENTE O PRODUTO DEVE SER EMBALADO 
EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE. ATOXICO. INCOLOR E 
RESISTENTE. HERMETICAMENTE • FECHADO O PRODUTO 
DEVERA APRESENTAR VALIDADE MI NIMA DEDO MESES A 
PARTIR DA DATA DE ENTREGA 

()Min 5.000,00 000 0.00 

Valor total do produto por extenso: 

6  

FLOCAO DE ARROZ FARINHA DE ARROZ FLOCADA, 
PARA O PREPARO DE CUSCUZ, COM COLORACAO, ODOR E 
SABOR PROPRIOS, ISENTO DE UMIDADE E DE MATERIAL 
ESTRANHO A SUA CONIPOSICAO, QUE COMPROMETEM A 
QUAIJDADE DO ~DITO NA EMBALAGEM DEVE CONTER 
O NOME DO PRODUTO E FABRICANTE. DATA DE 
FABRICACAO E VALIDADE. NUMERO DO LOTE, 
INEORMACAO NUTRICIONAL LISTA DE INGREDIENTES, 
PESO LIQUIDO QUE DEVE SER DE $00G SAC - SERVICO DE 
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, ENDERECO E TELEFONE 
PARA CONTATO E REGISTRO NO ORGAO COMPETENTE, O 
PRODUTO DEVE SER EMBALADO EM SACO PLÁSTICO 
TRANSPARENTE. ATOXICO. E RESISTENTE. 
HERMETICAMENTE FECHADOS. O PRODUTO DEVERA 
APRESENTAR VALIDADE MIN1MA DEDO MESES A PARTIR 
DA DATA DE ENTREGA 

QUILO 3.500.00 0.00 0.00 

Valor total do produto por extenso: 

7  

FLOCAO DE M I L 1101- ARIM IA DE MILHO ri.oc'ADA, 
PARA () PREPARO DE CUSCUZ. COM  COLORACAO, ODOR E 
SABOR PROPRIOS. ISENTO DE UMIDADE E DE MATERIAL 
ESTRANHO A SUA (OMPOSICAO, QUE COMPROMETEM A 
QUALIDADE DO PRODUTO NA EMBALAGEM DEVE CONTER 
O NOME 00 PRODUTO E FABRICANTE. DATA DE 
FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO 1.01'E, 
INFORMACAO NUTRICIONAL, LISTA DE INGREDIENTES, 
PESO LIQUIDO QUE DEVE SER DE 5000. SAC • SERVICO DE 
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, ENDERECE) E TELEFONE 
PARA CONTATO E REGISTRO NO ORGAO COMPETENTE. O 
PRODUTO DEVE SER EMBALADO EM SACO PLÁSTICO 
TRANSPARENTE. ATOXICO, E RESISTENTE, 
HERMETICAMENTE FECHADOS O PRODUTO DEVERA 
APRESENTAR VALIDADE NIINIMA DE 06 MESES A PARTIR 
DA DATA DE ENTREGA 

QUILO 3500,00 0,00 0,00 

Valor total do produto por extenso: 

8  

LEITE EM PO INTEGRAL. LEITE EM PO INTEGRAL. 
OBTIDO POR DESIDRATACAO DO LEITE DE VACA 
INTEGRAL. SEM ADICAO DE SORO DELEITE. MEDIANTE 
PROCESSOS TECNOI.OGICOS ADEQUADOS. DEVENDO TER 
BOA SOLUBILIDADE, SEM UMIDADE, SEM FERMENTACAO, 
SEM RANÇO E SEM GRUMOS. COM  PO DE ASPECTO 
BRANCO AMARELADO. SEM CILLTEN, COM 
ESPECIEICACOES DE ACORDO COM A PORTARIA 36027 DO 
MINESTERIO DE AGRICULTURA NA EMBALAGEM DEVE 
CONTER O NOME DO PRODUTO E FABRICANTE, DATA DE 
FABRICACAO E VALIDADE. NUMERO DO LOTE, VALOR 
MITRICIONAL LISTA DE INGREDIENTES. PESO LIQUIDO 
SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. 
ENDERECE) E TELEFONE PARA CONTATO E REGISTRO NO 
ORCA() COMPETENTE O PRODUTO DEVE SER EMPALADO 
EM PACOTE DE FILME DE POLIESTER. 'TOXICO. 
RESISTENTE E HERMETICAMENTE LACRADO. PARA 
PRESERVAR A QUALIDADE DO PRODUTO EM PACOTE DE 01 
KG O PRODUTO DEVERA APRESENTAR VALIDADE NIINIMA 
DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA 

QUILO 2.000.00 O 00 0.00 

Valor tola do produto por extenso: 

9  

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, NASSA DE 
SEMOLA TIPO ESPAGUETE, A BASE DE SEMOLA DE TRIGO, 
ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO EDUCO. CORANTE 
NATURAL DE ISUCUM E CURCUMA, COM GIMES, SEM 
COLESTEROL COM ASPECTO, ODOR E SABOR 
CARACTERISTICOS 00 PRODUTO, SEM A PRESENCA DE 
SUJIDADES OU OUTRO MATERIAL OU REACAO QUE POSSA 
ALTERAR A QUALIDADE DO MESMO NA EMBALAGEM 
DEVE CONTER O NOME DO PRODUTO E EA BRICANTE, 
DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO LOTE E 
VALOR NUTRICIONAL SAC • SERVICO DE ATENDIMENTO 
AO CONSUMIDOR, ENDERECO E TELEFONE PARA CONTATO 
E REGISTRO NO ORCA() COMPETENTE PESO LIQUIDO DE 
MIO GRAMAS O PRODUTO DEVE ESTAR EM EMBALAGEM 
PROIERIA, PLÁSTICA, ATOX1CA. HERMETICAMENTE 
FECHADO O PRODUTO DEVERA APRESENTAR VALIDADE 
MINIMA DE DO (SEIS] MESES A PARTIR DA DATA DE 
ENTREGA 

QUII.0 500000 O O 000 

. 
/ 	.C.7 	. 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 



Estado do Pará 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Valor LOW I do produto por extenso: 

i O 

MARGARINA VEGETAL COM SAL 
MARGARINA veGE FAL COM SAL. OBTIDA DE OLE0 

QUILO I 	iiIII1/0 Ii III) 00 

VEGETAL OU GORDURA VEGEI AL. COM 60% DE LIPIDIOS, 
FONTE DE GORDURAS MONO E POLIANSATURADAS NA 
EMBALAGEM DEVE CONTER O NOME DO PRODUTO E 
FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. 
NUMERO RE LOTE, VALOR NUTRICIONAL, LISTA DE 
INGREDIENTES, PESO LIQUIDO DE 300G SAC - SERVIÇO DE 
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, ENDEREÇO E TELEFONE 
PARA CONTATO E REGISTRO DO ORCA° COMPETENTE 
(MI NISTERIO DA AGRICULTURA) O PRODUTO DEVE SER 
RESISTENTE E HERMETICAMENTE FECHADO. O PRODUTO 
DEVERA APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) 
MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA 

Valor tom do produto por extenso: 

1 	i 

()LEO DE SOJA 000 ML) 01.E0 DE SOM REFINADO. 
COM  ANT1OXIDAN rEs. DPO I. TRANSPARENTE. COM  ODOR 
E GOSTO PROPRIO BICO EM VITAMINA E. COM  
APRESPNIACAO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIAR AOS 
MESMOS E DEVERA() ES l'All ISENTOS DE RANCO E DE 
OURAS C ARACI ERISTICAP I NOESSAVEIS NA 
EMBALAGEM DEVE CONTER O NOME DO PRODUTO E 
FABRICANTE. DATA DE FABRIÇACAO E VALIDADE. 
NUMERO DO LOTE. VALOR NUTRICIONAL LISTA DE 
INGREDIENTES. MODO DE PREPARO. PESO LIQUIDO, SAC • 
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. ENDEREÇO 
E TELEFONE PARA CONTATO E REGISTRO NO ORCA° 
COMPETENTE O PRODUTO DEVE SER EMBALADO EM 
GARRAFAS PET DE 900ML, ATONICA, E RESISTENTE, 
HERMETICAMENTE FECHADAS E NAO DEVEM 
APRESENTAR-SE AMASSADAS OU ESTUFADAS 

LATA 10 0000 00 0.00 

Valor tom do piodulo por extenso, 

0.00 

• 	
Prefeitura Municipal de Itupiranga 
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Roupa... Dialogo e Trabalho 

ANEXO li-TERMO DE REFERÊNCIA 
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS! EQUIPAMENTOS 

DO OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MERENDAR ESCOLAR, COM 

ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO LETIVO E 

NO PERIODO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID-19), NA ELABORAÇÃO DOS KITS. 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
UNIDADE DE 

MEDIDA PREÇO MÉDIO 

II 

ACUCARACEICAR TIPO CRISTAL BRANCO. DE 1 QUALIDADE, OBTIDO DA 
('ANA DE ACUCAR, CONTENDO NO MIN IMO 98,3% DE SACAROSE E LIVRE 
DE FERMENTAÇÃO, ISENTO DE MATERIA TERROSA. UMIDADE, PARASITAS 
E DE DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. NA  EMBALAGEM DEVE CONTER O 
NOME DO PRODUTO E FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. 
NUMERO DO LOTE, VALOR NUTRICIONAL. INSTRUCOES PARA OUSO. PESO 
LIQUIDO. QUE DEVE SER DE 01 (UNI) QUILOGR AMA, SAC • SERVICO DE 
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. ENDEREÇO E TELEFONE PARA 
CONTATO E REGISTRO NO ORGAO COMPETENTE. O PRODUTO DEVE SER 
EMBALADO EM SACO nAsTico TRANSPARENTE.. ATOX ICO, INCOLOR E 
RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADO VALIDADE MINI MA DF 12 
MESES 1 PARTIR DA DAVA Dr ENTREGA 

20X81(0) QUILO 2,81 

2 

ARROZ ARROZ BRANCO. TIPO I, BENEFICIADO. POLIDO. CLASSE LONGO 
FINO, TE PO AG ULI IINHA. COM  EMPACOTAMENTO SEM CONTATO MANUAL. 
LIVRE DE IMPUREZAS, GRAUS INTEIROS. COM  ODOR, APRESENTAÇÃO E 
SABOR CARACTERISTICO DO PRODUTO COM TEOR DE UMIDADE MAXIMO 
DE 15%. NA EMBALAGEM DEVE CONTER O NOME DO PRODUTO E DO 
FABRICANTE, DATA DA EABRICACAO E VALIDADE. NUMERO DO LOTE. 
VALOR NU FR ICION AL, MODO DE PREPARO, PESO LIQUIDO. QUE DEVE SER 
A PARTIR DE 02 (DOIS) QUILOGRAMA, COM FARDO COM PESO LIQUIDO 
TOTAL DE 30KG.SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, 
ENDERECO NO ORGAO COMPETENTE. O PRODUTO DEVE SER EMBACADO 
EM SACO EL NSTICO TRANSPARENTE, ( \ TOXICO. INCOLOR E RESISTENTE. 
IIERNIFTICAME '• TE VADIADO. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR 
VALIDADE DE 07 (SETE1 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 

25.000,00 QUILO 3,78 

BISCOm / ( D. 5 ,1 1 R •( KERBISCOITO TIPO CREAM CRACKER, A BASE DE 
FARISI I '.. : i. 	ik.L ,, 	'....FWJECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO, 
GOITIW RA V1.5 ii i . \ L I\ I LR ESTERIFICADA. MALTE. ACUC AR. LEITE EM PO. 
SAL, FERMENTO BIOLOGICO E FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE 
SODIO E FOSFATO MONOCALCIO, INTEGROS E CROCANTES. NATI 
QUE1312ÀDICC3S. COM  CO('CAO ADEQUADA PARA 1) CONSUMO. ISENTO DE 
SUBSTANCIAS ESTRANHAS A SUA COMPOSIÇÃO. QUE POSSAM 
COMPROMETER A SUA Ql, ALIDADE. NA  EMBALAGEM DEVE CONTER () 
NOME DO PROD I( TO E FABRICANTE. DA TA DE FABRICAÇÃO I, VALIDADE. 
NUMERO DO OnT, VALOR N E:11E1C IODAI.. PESO LIQUIDO, y I !It DEVE SER 
400(QUATROCENTOS) GRAMAS. SAG - SER VICO DE ATENDINIEN ro 10 
CONSUMIDOR. ENDEREÇO E TELEFONE PAR" CONTA1111,  REGISTRO DO 
ORGAO COMI'', TENTE O PRODUTO DEVE SER EMBALADO TM SACO 
PLÃSTIÇO DE MATERIAL ( \ TOXICO E RESISTES TE. HERMETICAMENTE 
FECHADO, DOTADO DE MECANISMO ABRE-FACIL O PRODLEI O DEVERA 
APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA 
DE ENTREGA, E MANTIDO() NESTE PERIOIX/ A CROCANCIA PROPRIA DO 
PRODUTO. CASO CONTRARIO SEJA REJEITADO. 

5 00(010 QUILO 037 

BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, LEITE. MARIA OUROSQUINIIAOBTIDO 
PELA MISTURA IW FAR IN HAIS), AM IDO(S) E OU FECULA(S) (DM OUTROS 
INGREDIENTES. SUBMETIDOS A PROCESSOS DE AMASSAMENTO E 
COCCAO, FERMENTADOS OU NÃO O BISCOITO DEVERA SER FABRICADO A 
PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS. ISENTA DE MATERIAS 
TERROSAS, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERV ACAO, 
SERAO REJEITADOS BISCOTI OS MAL COZIDOS, QUEIMADOS. NAO 
PODENDO APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM SE APRESENTAR 
QUEBRADIÇO. DUPLA EMBALAGEM PRIMARIA DE POLIETILENO DE 400G 
VALIDADE MINIMA DE 06 MESES 

5000.00 (X  LO I 

1 

1 

RJ.? 
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5 

FUMO CARIOCA FEDA° CARIOCA, TIPO 1, SELECIONADOS E INTEIROS. 
SEM PERFURACAO, COM COLORACAO. ODOR E SABOR CARACTERIST1COS, 
LIVRE DE IMPUREZAS, CARUNCHOS. SUJIDADES, LARVAS E PARASITAS, 
COM EMPACOTAMENTO SEM CONTATO MANUAL NA EMBALAGEM DEVE 
CONTER O NOME DO PRODUTO E FABRICANTE. DATA DE FABRICACAO E 
VALIDADE. NUMERO DO LOTE. VALOR NUTRICIONAL. MODO DE PREPARO, 
PESO LIQUIDO, QUE DEVE SER DE 01 KG, SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO 
AO CONSUMIDOR. ENDERECO E TELEFONE PARA CONTATO E REGISTRO 
NO ORCA() COMPETENTE. O PRODUTO DEVE SER EMBALADO EM SACO 
PLASTIC° TRANSPARENTE, ATOXICO. INCOLOR E RESISTENTE. 
HERMETICAMENTE- FECHADO. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR 
VALIDADE MIN IMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA 

5.  011000 QUILO 8.12 

6 

FLOCAO DE ARROZFARINHA DE ARROZ FLOCADA, PARA O PREPARO DE 
CUSCUZ. COM  COLORACAO. ODOR E SABOR PROPRIOS. ISENTO DE 
UMIDADE E DE MATERIAL ESTRANHO A SUA COMPOSICAO. QUE 
COMPROMETEM A QUALIDADE DO PRODUTO. NA  EMBALAGEM DEVE 
CONTER O NOME DO PRODUTO E FABRICANTE. DATA DE FABRICACAO E 
VALIDADE, NUMERO DO LOTE. IN FORMACAO NUTR1CIONAL, LISTA DE 
INGREDIENTES. PESO LIQUIDO QUE DEVE SER DE 500G. SAC - SERVICO DE 
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, ENDERECO E TELEFONE PARA 
CONTATO E REGISTRO NO ORCA() COMPETENTE. O PRODUTO DEVE SER 
EMBALADO EM SACO PLASTIC° TRANSPARENTE, ATOXICO, E 
RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADOS. O PRODUTO DEVERA 
APRESENTAR VALIDADE MINI MA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE 
ENTREGA. 

3500.011 Qt 'II O 4.19 

7 

FLOCAO DE MILHOFARINHA DE NI I LHO FLOCADA, PARA O PREPARO DE 
CUSCUZ. COM  COLORACAO. ODOR E SABOR PROPRIOS. ISENTO DE 
UMIDADE E DE MATERIAL ESTRANHO A SUA COMPOSICAO, QUE 
COMPROMETEM A QUALIDADE DO PRODUTO. NA  EMBALAGEM DEVE 
CONTER O NOME DO PRODUTO E FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E 
VALIDADE. NUMERO DO LOTE, INFORMACAO NUTRICIONAL. LISTA DE 
INGREDIENTES, PESO LIQUIDO QUE DEVE SER DE 500G. SAC - SERVICO DE 
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, ENDERECO  E  TELEFONE PARA 
CONTATO E REGISTRO NO ORCA() COMPETENTE, O PRODUTO DEVE SER 
EMBALADO EM SACO PLASTIC° TRANSPARENTE, ATOXICO, E 
RESISTENTE. HERMETICAMENTE FECHADOS. O PRODUTO DEVERA 
APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE 
ENTREGA 

3.500,00 QUILO 3,17 

8 

LEITE EM PO INTEGRA L.LEITE EM PO INTEGRAL. OBTIDO POR 
DESIDRATACAO DO LEITE DE VACA INTEGRAL. SEM ADICAO DE SORO DE 
LEITE, MEDIANTE PROCESSOS TECNOLOGICUS ADEQUADOS. DEVENDO 
TER BOA SOLUI311.1DADE. SEM UMIDADE. SEM EERMENTACAO. SEM 
RANCO E SEM GRUMOS. COM  PO DE ASPEC10 BRANCO AMARELADO. SEM 
GLUTEN, COM ESPECIFICACOES DE ACORDO COM A PORTARIA 369/97 DO 
MINISTERIO DE AGRICULTURA. NA  EMBALAGEM DEVE CONTER O NOME 
DO PRODUTO E FABRICANTE. DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, 
NUMERO DO LOTE, VALOR NUTRICIONAL, LISTA DE INGREDIENTES, PESO 
LIQUIDO. SAC. SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, ENDERECO 
E TELEFONE PARA CONTATO E REGISTRO NO ORCA() COMPETENTE, O 
PRODUTO DEVE SER EMBALADO EM PACOTE DE FILME DE POLIESTER, 
ATOXICO. RESISTENTE E HERNI ETICAM ENTE LACRADO. PARA PRESERVAR 
A QUALIDADE DO PRODUTO EM PACOTE DE 01 KG. O PRODUTO DEVERA 
APRESENTAR VAI.IDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE 
ENTREGA 

2.000.00 QUILO 2647 

9 

MACARRAO TIPO ESPAGUETE. MASSA DE SEMOLA TIPO ESPAGUETE, A 
BASE DE SEMOLA DE TRIGO. ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. 
CORANTE NATURAL DE URUCUM E CURCUMA. COM  GLUTEN. SEM 
COLESTEROL, COM ASPECTO. ODOR E SABOR CARACTER1STICOS DO 
PRODUTO. SEM A PRES ENCA DE SUJIDADES OU OUTRO MATERIAL OU 
REACAO QUE POSSA ALTERAR A QUALIDADE DO MESMO NA 
EMBALAGEM DEVE CONTER O NOME DO PRODUTO E FABRICANTE, DATA 
DE FARRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO LOTE E VALOR NITRICIONAL 
SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. ENDERECO 17  
TELEFONE PARA CONTATO E REGISTRO NO ORCA° COMPE TENTE. PESO 
LIQUIDO DE 500 GRAMAS O PRODUTO DEVE ESTAR EM EMBALAGEM 
PROPRIA, PLASTIC A. ATOXICA. HERMETICAMENTE FECHADO O PRODUTO 
DEVERA APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS} MESES A PARTIR 
DA DATA DE ENTREGA. 

5 000.00 LI. 11.0 

Trabalh 

• 
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MARGARINA VEGETAI, COM SALMARGARINA VEGE I AI . 1:,1 S 1, . 
OBTIDA DE 01.E0 VEGE l'Al. OU GOR Dl 112 \ 1. 1.C1 1 \1 .1 , i ', I ,• 	•, in 
LIPIDIOS. FON IT DE C(ORDURAS Mos... 	1 	19 I 1- s • \ ' ! 14 \ I: ,`, 	'. \ 
EMBALAGEM DEVE CONTER 11 NusI1 	Is i PH: 3). 	1( ) I 	i ANEL 	:,s, : 1 
DE FABRICACAO E VALIDAnE.NUNIFIt1/1,1 	1 (11 I-. \ . \I t1R NI ilkItEli•E \ I 

10 LISTA DE INGREDIENTES. PESO LIQUIDO 1)1 	5111/ti NA(' -S1112VICO DV, 
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. ENDEREÇO E TELEFONE PARA 

111011.k/ QUILO R.75 

CONTATO E REGISTRO DO ORGA0 COMPETENTE (MINISTERIO DA 
AGRICULTURA). O PRODUTO DEVE SER RESISTENTE E HERMETICAMENTE 
FECHADO. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 12 
(DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 

OLE0 DE SOJA (900 ML)OLE0 DE SOM REFINADO. COM  ANTIOXIDANTES, 
TIPO I. TRANSPARENTE. COM  ODOR E GOSTO PROPRIO. RICO EM 
VITAMINA E. COM  APRESENTACAO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIAR AOS 
MESMOS E DEVE R AO ESTAR ISENTOS DE FLANCO E DEOUTRAS 
CA R ACTERIST1ÇAS INDES EJAV EIS NA EMBALAGEM DEVE CONTER O 

I I 
NOME DO PRODU R) E FABRICANTE, DATA DE FABRICACÃO E VALIDADE. 10 00000 LATA 5.03 
NUMERO DO LOTE, VALOR NUTRICIONAL. LISTA DE INGREDIENTES. 
MODO DE PREPARO, PESO LIQUIDO, SAC - SERVICE) DE ATENDIMENTO AO 
CONSUMIDOR. ENDERECO E TELEFONE PARA CONTATO E REGISTRO NO 
ORÇA° COMPETENTE. O PRODUTO DEVE SER EMBALADO EM GARRAFAS 
PET DE 900ML, ATOXICA, E RESISTENTE. HERMETICAMENTE FECHADAS E 
NAO DEVEM APRESENTAR-SE AMASSADAS OU ESTUFADAS 

2- DO FUNDAMENTO LEGAL 

O procedimento licitatório obedecerá as disposições da Lei Federal n°8.666/93, de 21 de junho de 1993, da legislação correlata e 

demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 

3 —JUSTIFICATIVA 

A presente aquisição visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento 

saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do municipio de Itupiranga, garantindo melhoria do rendimento escolar 

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

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

4—ESPECIFICAÇÕES DOS BENS OU SERVIÇOS 

As especificações constam no Anexo II deste Termo, • 	5—ENTREGA DOS BENS 011 REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os produtos deverão ser entregues nos seguintes locais: 

Produtos não perecíveis: No departamento de alimentação escolar em seu horário de funcionamento. 

Produtos pereciveis: Escolas municipais e estaduais localizadas no município de Ittipiranga, exceto na zona rural. 

Os produtos deverão ser entregues da seguinte forma: 

Produtos não perecíveis: A entrega deverá ser em parcelas, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de 

Educação, tendo a licitante o prazo de 7 dias para entregar o material solicitado; 

Produtos perecíveis: serão entregues semanalmente, nos dias e locais a serem definidos pela nutricionista da Secretaria 

Municipal de Educação, tendo o licitante o prazo de 7 dias para fazer a entrega, conforme cronograma da ' utricionista. 

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 acarretar lesão física, química ou biológica aos alimentos. 

Os gêneros de características congelados ou refrigerados deverão ser transportados em caminhão tipo baú refrigerados, de modo a 

conservara temperatura e a qualidade dos alimentos no ato da entrega. 

Tiago Pç#eiØ Costa 
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Os gêneros deverão estar sobrepostos em paletes ciou em caixa de polietileno higienizadas quando necessário, não sendo 

permitido o transporte de hortifratis em caixas de madeira ou papelão, com exceção dos ovos que poderão ser acondicionados em 

embalagem de papelão e/ou isopor, e/ou polietileno atoxico. Os entregadores deverão estar devidamente identificados com o nome 

da empresa, uniformizados (camisa, sapato, calça, crachá, boné) com hábitos de higiene satisfatórios (uniforme limpos, higiene 

pessoal adequada, barba e bigode aparado, cabelo protegido sem adornos e unhas aparadas), conforme boas práticas de 

fabricação/produção de alimentos possuindo boa conduta e relacionamento no local de entrega. 

As despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro relacionado à entrega do produto é de total responsabilidade da 

contratada. Caso detecte alguma falha no fornecimento, em desconformidade com o contrato, a contratada deverá efetuar a troca 

satisfatoriamente no prazo de 48 (quarenta e oito horas) dos alimentos não perecíveis e 24 (vinte e quatro) horas dos alimentos 

perecíveis, sem prejuizo das sanções previstas. 

O recebimento dos gêneros alimentícios será feito pela Prefeitura Municipal de Ittipiranga. através do Departamento da Merenda 

Escolar, pelo seu recebedor, pela comissão de recebimento e conselho da alimentação escolar, atestando os cumprimentos 

estabelecidos entre as partes. A prova de entrega é assinatura do responsável do recebimento da merenda escolar no canhoto da 

nota fiscal e ou nota de entrega, que servirá apenas de ressalva ao fornecedor para fins de cumprimento. A não entrega no dia e 

horários marcados acarretam notificações. 

6— ACOMPANHAMENTOS DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

Dayane de Souza Pereira Igreja Brito RG: 050406512013-7 CPF: 009.471.732-00/FONES:94-99283-6595, 

dayanebrito.nutricionista(IrUholmail.com  bem como seu substituto Kedson Barboza CPF: 822.816.882-91/94-99109-5171. 

7 — CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

Os gêneros alimentícios deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação de alimentos com característica de 

cada produto (organolepticas, fisico-quimicas, microbiologicas, microscópicas, toxicológicas). estabelecida pela Agencia Nacional 

de Vigilância Sanitária — ANVISA, Ministério da Agricultura/Pecuária e Abastecimento e pelas Autoridades Sanitárias Locais 

para cada gênero descrito conforme tabela de especificação e quantidades e registro no órgão fiscalizador quando couber (SIM, 

SIE, SIF). Estando ainda sujeitos a amplo teste qualidade e aceitabilidade, reservando a Prefeitura de Municipal de ltupiranga o 

direito de rejeita-los no topo ou parte, obrigando-se a empresa vencedora a promover suas substituições sem qualquer ônus 

adicional. Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com a descrição anterior e as especificações 

mínimas exigidas abaixo: 

Identificação do produto; 

embalagem original e intacta, 

data de fabricação, 

data de validade, 

peso liquido, 

Número do Lote. 

Nome do fabricante. 

Registro no órgão fiscalizador (SIM, SIE e SIF) quando couber. 

As empresas serão responsáveis por seus produtos até a data que expirar a validade dos mesmos, valendo para a resolução 

de qualquer dúvida, o código de defesa do consumidor, RDC 216 e demais vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

Em qualquer fase do fornecimento, havendo suspeita de contaminação e ou adulteração de produtos, poderão ser encaminhadas 

amostras para análise laboratorial, conforme a determinação do FINDE, ficando o pagamento do fornecimento nd 	ado ao 

• 

• 
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resultado apresentado. Será de responsabilidade dos romecedores as analises físico- minnicas e bromatologicas e sanitárias 

(nicrobiológica) dos produtos licitados. 

8 — DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

As proponentes deverão apresentar cópia do Alvará de funcionamento e de Vigilância Sanitária atualizado, sendo esse requisito 

mínimo de qualidade higiênico-sanitária para a fabricação/produçào/comercialização de géneros alimentícios. 

9 — DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS 

10. A licitante vencedora deverá apresentar amostras de cada item cotado, conforme descrito no Anexo 11 do termo de referência, e 

de acordo com a proposta de preços; 

10.1 A análise das amostras será após a fase de lances do processo licitatório. A amostra deverá estar devidamente identificada 

com o número da licitação, nome da licitante, o número do lote/item e acompanhada de cópia do Alvará de Licença Sanitária da 

empresa, sob pena de desclassificação. 

10.2 As amostras deverão ser entregues no departamento de alimentação escolar até 48 horas apos a habilitação, aonde devera 

estar devidamente embalada e identificada. 

10.3 A licitante que não apresentar a amostra dentro do prazo estipulado ou apresenta-4a em desacordo com as especificações de 

sua proposta/edital será desclassificaria, além de incorrer nas penalidades descritas no Edital, e nos Termos da Lei 8.666/93, 

10.4 As amostras aprovadas permanecerão em poder da Administração para confrontação quando da entrega efetiva do objeto. 

10.5 Para a entrega das amostras serão exigidos exemplares em embalagens originais dos produtos citados de cada item, conforme 

descrito no Anexo I do Termo de referência. 

10.6 A análise de amostras dos alimentos será realizada pela Nutricionista Municipal do Município de Itupiranga e Conselho de 

alimentação escolar (CAE) no Departamento da Alimentação Escolar (DAL) e tem como objetivo avaliar e analisar a qualidade do 

alimento, e se o mesmo é apropriado à clientela atendida especifica. 

10.7 Um alimento pode ser definido como de boa qualidade, quando preenche as expectativas do consumidor com relação às 

características (aparência, cor, aroma, sabor e textura) e quando atende as exigências legais preconizadas (origem, controle de 

qualidade, boas práticas, licenciamento entre outros). 

10.8 As amostras que serão apresentadas correrão à custa da empresa interessada em participar do processo licitatório. não 

cabendo pleito posterior de indenização por despesas realizadas para poder participar do certame. 

10.9 Caso a amostra tenha atendido todos os requisitos de qualidade e características do edital a mesma será considerada aprovada, 

e será encaminhado o parecer técnico ao departamento de Licitação. 

• 

• 
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ANEXO 111 (MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS) 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE) 

Prezados Senhores, 
Analisamos o assunto acima referenciado e concordamos integralmente com as condições especificadas nas Instruções, quanto 
contratação do objeto em epígrafe. 

Propomos o valor global de R$ 	 
O prazo de validade desta proposta é de: 60 (sessenta) dias. 
Prazo de entrega: 
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO (CREDENCIADO) 
Nome: 
Endereço: 
CPF: 
RO: 
Estado Civil: 
Cargo na Empresa: 

DADOS BANCÁRIOS DA LICITANTE: 
Banco: 
Agência: 
Conta: 
Data: 	  
Atenciosamente, 

Nome responsável legal 
Empresa 
CNPJ 

A carta proposta deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente. 
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ANEXO IV 

MODELO - EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

DECLARAÇÃO  

Ref.: (identificação da licitação) 

	  inscrito no CNPJ n° 	  por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 	  

	

lkonador(a) da Carteira de Identidade n2 	  e do CPF n2 	  DECLARA, para fins de cumprimento do 

disposto no inciso XXXIII do art. 70  da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos e mão-de-obra infantil. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( 	). 

de 	 de 20 	. 

(representante) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

Tiago PejfØra  Costa 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

A empresa 	  inscrita no CNPJ n° 	  por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. 

(a) 	  portador(a) da Carteira de Identidade n° 	 e o CPF n° 	  DECLARA, 

eara fins legais, sob as penas da lei  de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou 

empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei 

Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3°; que está apta a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4° do an. 3° da citada 

Lei Complementar. 

de 20 	. 

Representante Legal 

TiagoP e . Costa p 	ro   
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ANEXO VI 

MODELO 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE 

A empresa 

sediada no endereço   	 , telefone/fax n° 	  por intermédio do seu 

representante legal Sr(a).  	 • portador(a) da Carteira de Identidade 

lb° 	 c do CPF n°  	 , DECLARA que a empresa atende a Iodos os requisitos de habilitação para 

participação em procedimentos licitatorios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas cai seu nome, assumindo 

como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante. 

de 20 	. 

Representante Legal • 

inscrita no CNPJ sob o n° 
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ANEXO VII 

MINUTA DE CONTRATO 

O Município de ITUPIRANGA, através da FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato denominado CONTRATANTE, 

com sede na AV.14 DE JULHO, 12, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.° 30.746.635/0001-01, representado pelo Sr. JOSE DILDO 

PEREIRA ALVES, e de outro lado a empresa   	, inscrita no CNPJ 

(ME) sob o n.° 	 , estabelecida     doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA, neste ato representada por 	 , portador da Cédula de Identidade n." 

	 e CPF (ME) 	 ,celebram o presente contrato, do qual serão partes integrantes o edital do 

Pregão n.° 	 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se o CONTRATANTE e a CONTRATADA as 

normas disciplinares das Leis n°3,8.666/1993 e 10.520/2002 e decreto 10.024/2019 e alterações posteriores, mediante as cláusulas 

e condições que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

I. 	O presente contrato tem como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MERENDAR 

41 	ESCOLAR, COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECI DO PELA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O 

PERÍODO LETIVO E NO PERIIODO DA PANDEMIA DO CORONA VIRIS (COVID-19), NA ELABORAÇÃO DOS 

Krrs. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E DO VALOR DO CONTRATO 

I. 	Os preços dos serviços são aqueles constantes da Planilha apresentada pela CONTRATADA, sendo que o valor total do 

contrato é de RS 

Os quantitativos indicados na Planilha constante do Anexo 1 do edital do Pregão Presencial são meramente estimativos, não 

acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento. 

As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentaria 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS 

I. 	A CONTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela administração para 

execução dos serviços, contado do recebimento da autorização de serviço expedida pela Secretaria Municipal de Educação. 

2. 	Eventuais fornecimento deverão ser iniciados em até 24 horas para a entrega a contar da notificação da FISCALIZAÇÃO 

do CONTRATANTE, sem prejuízo de outros serviços autorizados para execução 

CLÁUSULA QUARTA- DO AMPARO LEGAL 

I. 	A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Presencial realizado com fundamento na Lei n° 10.520, de 

17 de julho de 2002 e na Lei n°8.666/93 decreto 10.024/2019. 

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

I. 	A execução deste contrato, bem corno os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de 

direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na 

forma do artigo 54 da Lei n.° 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

1. 	A vigência deste contrato será   , contados da data da sua assinatura, tendo 

inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

1. Caberá ao CONTRATANTE: 
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1.1 - 	permitir acesso dos técnicos da CONTRATADA ás instalações do CON IE \ `<1 	rE para execução dos serviços 

constantes do objeto; 

1.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da CONTRATADA; 

1.3 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do Anexo 1 do 

edital do Pregão n.° 	/ 	• 

1.4 - impedir que terceiros executem os serviços objeto deste contrato; 

1.5 - 	solicitar que seja refeito o serviço que não atenda às especificações constantes do Anexo 1 do edital do Pregão n.° 

	e conforme cronograma da Secretaria requisitante. 

1.6 - 	atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da Secretaria de Serviços Gerais do 

CONTRATANTE. 

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

I. Caberá à CONTRATADA: 

1.1 - responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como: 

1111 	a) salários; 

seguros de acidente; 

taxas, impostos e contribuições; 

indenizações; 

vales-refeição; 

1) vales-transporte; e 

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo: 

1.2 - manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE quando em trabalho no órgão, porém sem 

qualquer vinculo empregaticio com o órgão; 

1.3 - manter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir imediatamente qualquer 

um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE; 

1.4 - 	responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos móveis, e outros bens de propriedade do 

CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços alvo deste contrato; 

1.5 - 	arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos no recinto do 

CONTRATANTE; 

1.6 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados referentes 

ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais usados; 

1.7 - refazer os serviços que forem rejeitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da comunicação; 

1.8 - usar a melhor técnica possível para a execução dos serviços objeto deste contrato; 

1.9 - submeter à fiscalização do CONTRATANTE de todos os veículos a serem empregados nos serviços antes da sua execução; 

1.15 - 	comunicar à Secretaria de Infra Estrutura e Obras do CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e 

prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

1.16 - 	/ 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, 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

I. 	À CONTRATADA caberá, ainda: 
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1.1 - 	assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigações sociais previstos na legislação social e 

trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo 

empregatício com o CONTRATANTE; 

1.2 - 	assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação especifica de 

acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vitimas os seus empregados no decorrer do desempenho dos 

serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE; 

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, eivel ou penal, relacionadas a este contrato. originariamente ou 

vinculados por prevenção, conexão ou continência; e 

1.4 - 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 vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DECIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

1.1 - 	É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do CONTRATANTE durante a 

prestação dos serviços, objeto deste contrato; 

1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização 

da Administração do CONTRATANTE; 

1.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação dos serviços objeto deste contrato. 

1.4- Arcar com todas as revisões durante a garantia. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

I. 	A execução dos serviços objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por do CONTRATANTE, designado para esse 

fim. 

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. 

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a autoridade competente 

da Secretaria Municipal de ltupiranga, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 

A CONTRATADA deverá manter preposto para representa-1a durante a execução deste contrato, desde que aceito pela 

Administração do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ATESTAÇÃO 

1. 	A atestação da execução dos serviços caberá à servidor do CONTRATANTE designado para 11 representando o 

CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DESPESA 

I. 	As despesas decorrentes do fornecimento do objeto licitado correrão por conta da Dotação Orçamen ria do(s) Órgãos 

que compõe a Administração Publica Municipal conforme abaixo discriminados: 

2. 	2.015. Manutenção do Merenda 3.3.90.30.00 Material de Consumo 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO 

I. 	Executados e aceitos os serviços, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da Secretaria 

Municipal de Itupiranga, situado na AV.I4 DE JULHO, 12, para fins de liquidação e pagamento, mediante ordem bancária 

creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor, até 030° (trigésimo) dia útil contado da entrega dos doct autos. 

Tiago Pe ir /Costa 
Pr go ro 

Portari n 094 /2020 

Av. 14 de Julho, 12— Centro — Ru piranga — PA— CEP: 68.580-00 



1111%, 	 Estado do Para f :‘
Prefeito,- ri INA LII niciincal cie lUttinirancia 

Roapoleu. ~10410 Tr.b.lhO 
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. 

O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela 

CONTRATADA, nos termos deste contrato. 

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. 

O prazo de pagamento da execução dos serviços será contado a partir da data final do período de adimplemento de cada 

parcela. 

5.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para 

tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira 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 =IxN x VP 

onde: 

EM = Encargos moratorios; 

N 	= 	Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP 	= Valor da parcela pertinente a ser paga; 

1 	= 	índice de compensação financeira, assim apurado: 

1 = TX ==> I = (6/100) ==> 1 = 0,00016438 

	

365 	 365 

TX - Percentual da taxa anual = 6% 

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 da Lei n.° 8.666/93. e verificação da regularidade da licitante vencedora junto á 

Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

1. 	O presente contrato poderá ser alterado caso haja interesse da administração nos casos previstos na Lei n 8.666/93, desde 

que haja interesse da Administração com a apresentação das devidas justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

I. 	No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado ou 

suprimido ato o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos I° e 2°, da Lei n.° 8.666/93. 

I .1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas 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 supresslões resultantes de 

acordo entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumpriniento das obrigações estabelecidas no contrato sujeitará a 

CONTRATADA à multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) 

sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, unia vez comunicada oficialmente. 

Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do CONTRATANTE poderá. garantida z 	evia 

defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Tiago Pe 	Costa 
Pr go Ir0 

POrtari in° 94/ 2020 
Av. 14 de Julho, 12— Centro — Itupiranga — PA — CEP: 68.580-00 
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Estado do Pará 

Prefeitujra IVitinícinal Cie Iltorkiranaia 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

~preito. Dialogo o Trabalho 
7.1 - advertência; 

2.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto contratado, recolhida no 

prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 

2.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do CONTRATANTE, 

pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

2.4 - 	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

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

concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração do CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos itens 1 e 2 desta 

cláusula: 

3.1 - pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito: 

3.7 - 	pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos serviços, que vier a ser rejeitado, 

caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da rejeição; e 

3.3 - por recusar refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se efetivar no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, contados da data de rejeição. 

Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de 

Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei 11.° 8.666/93, 

Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do 

CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no liem 3 desta cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das 

penalidades mencionadas. 

As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

do CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO 

I. 	A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93. 

1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa. 

A rescisão deste contrato poderá ser: 

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados n s incisos ia XII e 

XVII do artigo 78 da Lei n.° 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trin ) dias corridos; 

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATA TE; ou 

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria, 

A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autori ade competente. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA VINCULAÇÁO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA CONTRATADA 

1. 	Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão n.° 	 e aos termos das propostas da CONTRATADA. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 

1. 	As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas 

e julgadas no Foro da cidade de ITUP1RANGA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Tiago peieifØ Costa 
Pro ,tro 

Portariain 094/2020 
Av. 4 de Julho, 12— Centro — nu piranga — PA— CEP: 68.580-00 
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Estado do Pará 
Prefeitura NIti reicioal de Iturbirantia 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

2. 	E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que 

surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, 

e pelas testemunhas abaixo. 

1TUPIRANGA - PA em 	de 	 2020. 

CONTRATANTE 	 CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

2. 

• 

Tiago PefeiWcosta 
Pr/go ro 

Portari n° 94 / 2020 
Av. 14 de Julho, 12— Centro — nupiranga — PA — CEP: 68.580-00 



1 'piranga - PA, Quinta, 13 de agosto de 2020. 

AGO PEREIRA COSTA 
Pregoeiro 

Estado do Pará 

Municipio dc tupiranga 

Prefeitura Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 

O Município de Itupiranga - PA, através da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO por intermédio do(a) 
Pregoeiro(a), toma público que às 08:00 horas do dia 28/08/2020, fará realizar licitação na modalidade PREGA() 
ELETRONICO para CONTRATAR EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MERENDAR ESCOLAR , COM 
ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCACAO, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O 
PERIODO LETIVO E NO PERIODO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), NA ELABORACAO 
DOS KITS., de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da 

OJNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal n" 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações posteriores que lhe foram introduzidas. 

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, AV. 14 DE 
JULHO, SN, CENTRO. ITUPIRANGA-PA. CEP 68580-000., a partir da publicação deste aviso, no horário de 

expediente. 

Tiago P 

Porta 

eizlZ Costa 
r0 
4/2020 
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Quinta-feira, 13 DE AGOSTO DE 2020 

OBS: Devido ao momento Que enfrentamos frente à pandemia do vírus 
CQVID 19 e nhederendo aos orotorolos sanitários e aos decretos de cala-
midade Federal Estadual e Municipal. Informamos aue só será permitido 
a  entrada de um representante de cada empresa licitante usando devida-
1220.fliaan 
Curionopoirs-PA, 12 de Agosto de 2020 
Diogo Anderson Ferreira Costa 
Pregoeiro da CPL 

Protocolo: 569552 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CURUÇÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 
Comunicamos para os devidos fins a abertura dos Pregões Eletrô-
nicos: PE 006/2020 PMC - SRP Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JU-
RIDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇA SE-
CRETARIAS, FUNDOS E AUTARQUIAS, Abertura: 25/08/2020 às 09:00 e PE 
007/2020 PMC - SRP Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 
PERMANENTE PARA REDE DE FRIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE SAÚDE DE CURUÇÁ. Abertura: 01/09/2020 às 09:00. Alessandro 
Miranda de Macedo Martins - Secretário Municipal de Administração 

Protocolo: 569816 

oiF
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FARO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO 
PREGÃO ELETRONICO No 001/2020-PMF 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEICULO RODOVIÁRIO PARA O MUNICÍPIO DE 
FARO, CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MA- 
XIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE OS EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 
CV, SINAPI No 37761 E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA 
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMENSÕES APROXIMADAS 2,25 X 
4,10 X 0,50 M SINAPI No 37727. 
Abertura dia 28/08/2020 às 10:00. 
Local: www.1 icita net. com. b r 
JARDIANE VIANA PINTO 
PREFEITA MUNICIPAL 

Protocolo: 569819 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

IlliSecretário Municipal de Saúde de Goianêsia do Pará, resolve publicar o 
sultado do Pregão eletrônico 05/2020-FMS, homologado em 12/08/2020, 

u ato Adjudicação proferido pelo Pregoeiro no dia 06/08/2020 ao Objeto: 
Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamento 
e material permanente (ultrassom diagnóstico sem aplicação transesofá-
gica), para a unidade de atenção especializada em saúde no municipio 
de Golanesia do Pará, mediante condições estabelecidas no termo de re-
ferência - anexo I, relativo ao Processo Adm. no 9/2020-015-PMGP em 
favor da Empresa: DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS LTDA, CNP.1: no 05.375.249/0001-03, com o valor total 
de R$ 67.665,000, Secretário Municipal de Saúde. Pedro Wanderley Linha-
res Sousa. 

Protocolo: 569820 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITUPIRANGA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA 
ATO AVISO DE LICITAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Itupiranga torna pública a licitação nos termos de 
Lei Federal 8.666/93, tipo: menor preço por itens. Pregão Eletrônico no 
9/2020-018-PMI. Objeto contratação de empresa para fornecimento de 
pecas automotivas para manutenção dos veículos pesados e contratação 
de serviços mecânicos para manutenção corretiva dos veículos perten-
centes a frota da secretaria municipal de educação. Abertura 26/08/2020 
08hs00min. O mesmo encontra disponível nos site do TCM e portal da 
transparência e prefeitura municipal de [tugir-erige, será realizado através 
do portal www.00rtaldecomorascublicas  çO.111J.85. Tiago Costa Pregoeiro. 

Prefeitura Municipal de Itupiranga torna pública a licitação nos ter-
mos da Lei Federal 8.666/93, tipo: menor preço por itens. Pregão Ele-
trônico no 9/2020-021-PMI. Objeto: contratação de empresa para subsidiar 
a realização do programa de trabalho técnico social (PUS) em convênio da 
secretaria de habitação e desenvolvimento social da prefeitura municipal 
de Itupiranga com o Banco do Brasil. Abertura 25/08/2020 08hs00min O 
mesmo encontra disponível nos site do TCM e portal da transparência e 
prefeitura municipal de Itupiranga, será realizado através do portal vvww.  
portalderomorasoublicas com br.  Tiago Costa Pregoeiro, 
Prefeitura Municipal de Itupiranga torna pública a licitação 
nos termos da Lei Federal 8.666/93, tipo: menor preço por itens. 
Pregão Eletrônico no 9/2020-020-PMI. Objeto Contratação de empresa 
especializada no fornecimento de pecas e prestação de serviços mecânicos 
para os veículos pertencentes ao transporte escolar, assim como, aquisição 
de combustível tipo óleo diesel s-10 e lubrificantes para consumo nestes 
&cultos conforme PORTARIA No 069-2020 SEDL1C decreto estadual 

de no 173, de 17 junho de 2019. Abertura 27/08/2020 08hs0Ornin O 
mesmo encontra disponível nos site do TCM e portal da transparência e 
prefeitura municipal de Itupiranga, será realizado através do portal yysysy„ 
POLIaldgioir .  rasp.Q1ilisas.com—br. Tiago Costa Pregoeiro, 
Prefeitura Municipal de Itupiranga torna pública a licitação nos ter-
mos da Lei Federal 8.666/93, tipo: menor preço por itens. Pregão Ele-
trônico no 9/2020-022-PMI. Objeto Contratar empresa para fornecimento 
de merendar escolar , com entrega parcelada em cronograma fornecido 
pela secretaria municipal de educação, para atender os estudantes da rede 
municipal de educação durante o periodo letivo e no período da pandemia 
do coiona vírus (covid-19), na elaboração dos kits. Abertura 28/08/2020 
08hs00min O mesmo encontra disponível nos site do TCM e portal da 
transparência e prefeitura municipal de Ituplranga, será realizado através 
do portal www.00rtaiderornprasoublicas.rom.br.  Tiago Costa Pregoeiro. 
Prefeitura Municipal de Itupiranga torna pública a licitação nos ter-
mos da Lei Federal 8.666/93, tipo: menor preço por itens. Pregão Ele-
trônico no 9/2020-023-PMI. Objeto Contratação de empresa especializada 
no fornecimento de géneros alimenticios para alimentação escolar, com 
entrega parcelada em cronograma fornecido pela secretaria municipal de 
educação, para atender os estudantes do Programa Estadual de Alimenta-
ção Escolar no Estado do PARA(PEAE/PA). Abertura 31/08/2020 08hs00min 
O mesmo encontra disponível nos site do TCM e portal da transparência e 
prefeitura municipal de Itupiranga, será realizado através do portal a 
portaidecomorasmibliras com tyr.  Tiago Costa Pregoeiro. 

Protocolo: 569821 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JACUNDÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS 2/2020-002-PM) Abertura: 31/08/2020. às 
09:00 ns. Objeto: CONII<ATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE 
ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO COM EXTENSÃO TOTAL DE 97,95 KM 
CONFORME CONVENTO 061/2020 FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE JA-
CUNDÁ E SETRAN/PA. 
TOMADA DE PREÇOS 2/2020-003-PM) Abertura: 31/08/2020, às 
14:30 hs. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE 
ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO COM EXTENSÃO TOTAL DE 84,4 KM 
CONFORME CONVENIO 062/2020 FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE JA-
CUNDÁ E SETRAN/PA, 
PREGAO PRESENCIAL 9/2020-018-PMJ Data: 26/08/2020 as 09h00 
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE PEÇAS DE MÁQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA E 
PESCA CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFEREN-
CIA - ANEXO 1.100 EDITAL. 
Edital e anexos encontram-se à disposição dos interessados no Setor de 
Lrcitações da Prefeitura Municipal de Jacundá, Portal da Tranparencia yvv,v,  
jecunda.pa cov.or. 
lzaac Scherdegger Emenque 
Presidente da Comissão de Licitação 

Protocolo: 569822 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DL JURUTI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO No 20200608003/ 
SEMIC. PROCESSO No 107/2020-CPL/PMJ. Objeto: Aquisição de Ma-
terial de Construção e Hidráulico para atender as demandas da Secretaria 
Municipal de Integração Comunitária Inicio da Sessão de Disputa de Pre-
ços: 02 de Setembro de 2020, às 09h3Omin. Sistema Eletrônico Utilizado: 
Portal de Compras -> wwwportaidecOmbrasokinliça.s com br.  Outras Infor-
mações: licitacaoiuruti2017(aqmail  com.  Retirada do Edital: wewiiruti  
Ps3.9.0v  br.  Rosani Patricia Noronha Castro - Pregoeira. 

Protocolo: 569823 
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MAMO OFICIAL DA UNIA() - Seção 3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARA 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO ER S/2020:FMS 

O Secretário Municipal de Saúde de Goiandsia do Pare, resolve putirum e 
resultado do Pregão eletrônico 00/2020.ÉMS. homologado em 1.01:91/2021.7 o  ato 
Aoiddcação prcrendo pelo Pregoeiro no Ma ofil(91/202o ao objeto, Contreuçea de 
empresa especiallEede no loriscCimento de equrpamento e material per Illbilerite (dUdssom 
alagridshca sem aplicação transesofegica), para a unidade de atenção espiesialime° em 
sabe rica Nume :pia de Gmanéela to Pare, mediante condições estabelendas no termo de 
serer:meia . anexo I, miados ao Processo Atm,  na 9/2020 01S-PMCF em cusar 
DENTA. ALTA MOGiANA COMERCIO DE PRODUTOS 000NI43.23.1sitt4t Too, 
05.375:249/0001-31 tom o valor total de RS 67 665:000 

PEDRO WANDERLEY LINHAPES 50oha 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  IGARAPÉ-AÇU 

EXTRATO DE APOSTICAMENTO 

Partos Secreta.° Man ianal de Assistencia Social/Fundo Mantiver (Ir Aasi.terms miai 
publica extrato do contraio Na 206/2020, firmado earTI a cen1Pre ia Hdia d 	' 	O' Equipamentos e Serviços Elreli, CNP' na 22 652 492,r0t)01.32 e t 	RAY) Njv 
Iffelado com e empresa A C dos Santos Comercio de Equiparnoolos de rharniar ip ir 
CNP/ na 20 113 530/0005-50 referente ao primeiro termo de dpr,i 	imi tu 	, 
com a AdesSo a Ata de Registro de Preços n9 002/2020 decorrem. dt Pega.° Tdi• 
ow 002/2020, abaeto aquisção eventual de metenats de higiene e Imper. dei ature 
a demanda Vigência 15/06/2020 a 31/12/2020. 

CURATO DE CONTRAIO 

DISPENSA NT 080/2020. Doido contratação de contra ação oe eritpiese ora prof.:um .1 
para a prestação de serviço de assessorra técnica especial:iam em I ransbureme noUros 
Para Município de Igarapé-Açu/Pa. Contrato na 188/2020' PI-chutara Myr:C.02i ae gateei 

Acdr, CNP) Na 05.149.117/0001.55 e Ana Claudia Mana, Haase da P anseie • ME, [NP, Na 
24.792.575/030102. Valor Global: R$ 13 200,00 Orne mil e duTentos redisl Danada 
Assinatura 06 de julho de 2020 

AVISO DE ANULAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N9 21/2020 

A Preleithra  de igarape • Açu/PA, através do setor de licitação e denres .iar,  
çoniulememares torna publico paro conhecimento dos diteressaups. que asla AN saiLiaa 
licitação na modalidade PreISSO Eletrôn.:0r da tipo .6' criva, P'e40  Mar 	rir.  
licnaldrio cd 123/2020 <vio objeto e a Aiaisição de .39; i.O amar 	 5-Id 
Aparelho de RAIO E. ueurcado a Secretaria de auuce de da' app CA. rir 'ou ir 
especiliCaÇõeS estabe.eardos no edital e seus eretos ruim< aus 	Diers. ir 	cd r a 

seção e, o' lua, terça sei ta. 11 de agosto de 2020. Pagem N" I is 	us -ais  ar 
TRçasseha, :1108/2020. 

Igarope Aça-PA 57 ele asasse de 1C2U 
RORSON RAPHAEL 011VEIRO Dl ANDLAIJI 

Preamar, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA 

EXTRATO DE CONTRATO 

DISPENSA Na 7/ 2020.073801 Ob,eio contrafação de en 	,, 
fornecimento co equ.pamenro e uns', umentn  hospitalar leu em 
CO C0155111Odee bacacu' e 	ira  terrenos do COv Lr 19 r m 

in pratica o plano de cosibete au macre <41.)lità /ir 1.5 (5095 :Cl../ 	'O' ia 
Murecipal de Saúde oe pio alia do Para Protraiu,. ou 	vali-a 	, 
0703 1012200E9 2 109 4»l 90 57 02 ai AU 'aluo don reuni, 	ri 	Mi • ia . 
de lpidreld do Para COMfareed \TI Slilute2 id Hodnere, de  
CONTRATO NF 2042:005 	eui,,i a5  1/5 118 s' 	,e 	. 	ri 	. 
0331110 reorf e felered 	L Lr 	lk 	av,,, 	o :Sr oh .1 	 : 

DESPACHO DL 12 DE AUOSIO DE 2523 

Por  epte termo reconheça e  ratIr Cl), a, de 1 ipposa de cira,aci des.- rente 
processe r a 7 /2020-Cia080: <ajo objeto áacoritrateseu ur  enlutem ssirsioaii..sio  13 

'crie:miemo de equipamerto e istrumento hospitalar, destinam,  o equipar broca UuS 
da  comunidade bacabal e Pose ui de referencia do COO 19, que serão ui Medre]  13a 'a um 
carpi atea o plano de compute ao novo carona mon (SARS (OU 2 :50/O 19; da Serre., a 
Aluntc.pa de Saude de  Migaria ao Para/Pa. Contratado Ni( air ohuns lu 'uri. or- 
Prodp.:Cis Husõ CriareS doa CNP,  13.905 911/0001-77 cujo mas iitirat Fa ' 	. 
179 115.75 •rterile a, nereerd e neve J•1111 Gerrie e deduito redu e 	1 5.5 	 t 
11112 termos Ji" 2' 44.  1...31 'e 11V S 656'9i aro 42 da  I, 	3 313, 1 	3 	da r 	á ,- rr 
prhdpro plrirared reSle 	SSC,  

Se;' rum, 

AVISO DE DISPENSA OS LICITAÇÃO 

Dispensa na 7/2020-070801 Objeto conliatação ut • , 
/,,,,,,cinsento de equipamento e instrumento hospitalar 
da ao...unidade bacabe, e hosortar de reler,  &nu a ;RECOSEU 	d , 
em tratou c plano de combate ao novo carona n' as DANS Cu, ...!, 
Mune pal de Saúde ae iptiuna do Para Fundamento lega,  est 	. 
h 666/93. art a. da lei 13 98/2020 lustificatrva shUrn aema' 	' 1.0.502le ao 105I0 19 Ga Preleiloli emancipa.  de 'pixurim do uu 	 r 
ao Puerto mi. %topai  de Saude err, otedientie do principio ca 	i1 
putelico que por sua Dal viololira a cootrotaçáho vir COrteell. :0.3.1 
dor- oro das esigencias requeridas pai esse dispositivo aidNIAA 
COMERCIO DE P4000T05 HOSPITALARES LIDA caál,  29 	osse. 
ern 07/09/7020 Valor Totel 115 179 11475 Dento e setenta . 
reais e seteme e unco centavos) 

PILEFEI FURA MUNICIPAL DF 'Tôo DEIN 

EXTRATO DE CONTRAIO 

Espécie Cor :rato n2 20200263 Origem TOMADA DE PREÇOS Na .1 
Corgratante PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITI3A Contratada 1.6 	P 
Objeto Contratarão de empresa  para construção de 01 lume) ponte na tui te. 	t d 
São Lar/  alar  0478105 MUrilapre de iturtuba 	Sala. total R$ 152 .049 OS Ire 
e aquenta e dois mil ar/acentos e rir/vento e nove 'cais e seSsenlo e iild citar 
Programa de Trabalho I rerC150 20213  Protelo 1213 264870MS 1 01, 	taDirt 
Arnplia(10 e Reauperaçaa de [suadas moreis, Classilic ação em:minara .1 	,t Si 
e !mutações Subelemento 44 i2051 99 Vigência 1loa 04001 	odt 	, ie 
de E021 -Tata ci  Assinatt.ra 14 de ABOSIO Ge 7020 

tpirlemaegreDriaebeereedirlorreel ara reerr tini: ao- aS 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

FEDRATO DE CONTRATO 

Espete Curtirem TO 20200261  Origens: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nw 016/2020.Dt. 
(0.11Faidrite FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, Can:ralada' OXIGENIO DOIS IRMA05 LTDA. 
°sucos Aumsisfirs de eCurge de terigên-a medicinal para serem uca/tidos pelo.  plereele2 diadere21.501lUI Oen. errai.1- I. e ler ''ara pacientas sintomáticos respiratórios. Valor total: 99 
171100000 Njuintrentre e vinte ion1 3133à15 Programa de Traba ano E mercirá 2020 Atrvidad• 
1011 /03(1/0211i naaA raia ourenpia dar. Aedo: de Média Complexidade AILLOILOLTOIlat  e 

	

5 2123-11.21 	.1.r.. :52. e. 	e221 ,1•••.L.I 3320 5000 Meterei Je 	 Sobe/emendo 

PREi1 OURA NIuN11.1PAL DE ITUPIRANGA 

AVISO DE DISPENSA DF l is ITAÇÃO Ne 01/2020 349-PMI 

i 	i t  . r. 	ic a e Sturd'S/ vem ria dota oe 11 

.rn Lia-1 C 1 A0/12  Ii$ Dtir:02() 049 em] 
trdwo, Pano isJCACAO DE EOUIPAMFAITOS PARA 

3 , 
	 . 	131 	2. Nal 2/10 SEBASTIA0 115 KM (PONTO INIC 

	

o 	E ip opus r NA. 5 49 '5911,19000' E 2 OS 
air 

 
cararci MOIA, 5 19 	CS 85.136 

. 	lrI ah '.. 71641 PONTO SINAI 5 
rsis PIO 	Tud RANNAIPA CONFORME 

Ard 	 TARJA DE ESTADO DE 

/hitelo 

AVISOS DE LICITAÇÃO 

['REGAL/ ÉtErilôNICO Ne 9/20211-018-PMI 

Po  eleituna 9 '..r.114 de 1 1UPINSrlge torna publica a licitação nos termos dg ter 
r 	g  euSrás tipo ri ror p reço por ri erra Areeis fiei:troco rir 0/2020 	PM' 

ar surorprodos  is re-'aaEa'urnas cr Iode arcas aurarnot eus Peia 5.dnutenpia 
veiados s 	r a o rou she 	r.  tu; /recuaria,- para 	souteriK do iuiretivo JOS 

Je,13; 3, 33 3 	 1311.3331 3  niur ripa de educasiu Auertura 26/08/2020 
! 	 the I r r./2 até d. 1(6 e 1Ortel da transparenc a e 

	

ar eu 	ss 	r 	 atures 	do 	portai 

PiPtGA0 ttil MONS( ta Na 9/202111.121-PMI 

	

',Uma Ti ' 
	 or. 'hum alisa rano p)rali/o a  IlSilapaC nos Densos da Lei 

us o, ree,2e  sierpsdoo 	9/2070-021•PM1 

e a 	tit 	CS .10 Arras,, Aueri  pra 75,10S, 2920 099:00min 
rer 	me 	 e portai ra rienspererma e prefegura 

r 	 atreves 	de 	somai 

PiwEGÃO Lel MONDO Na 0/2020-022.emi 

VI. • t Ha. Ot. IleHriarrg4 loira púalico a 'cita Ao nos termos tia Lei 

	

luetri Te 	Mn. Pregat Eletrônico n'w 9/2020.022:PM1 

,j1..!0; t,  urna atender as 
s Lao, is • acuado In{ ao e rio pernsde da 

.3 'i,ltiliat.ir 	oits Abertura 28/08/2070 
. te  00  rIM 	pOrttli 	Zrerepareller2 

re'd 	ed•OH 	.2 3121'2 	er: 	"Ural 

LIALKI  COS IA 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE lACUND 

AVISEIS DE LICITAÇÃO 

FlutiAu PRESENLIAt N 9/21120-01PrPM1 

e  Registou 2,  Peço Pá a E re I sod AIpa. 
ia Nese:hos/N/s oa Se 'etc°, V,rir ,r ,  de 

1 MAU lia l ELOS Nw 2/21120.007-PM1 

	

e :torre:. 	CONilastaçArd . r  ENiPRÉSA PARA 
/0'4 ai 	35 CM  

INNIADA 01 PREÇOS Ns 2/20)0-0O3-PM1 

l9ItrA PARA 

-'' te',. :anu 	ri -aSeio/ de 
aiiau. na 	Jornal 	aia 

3AAC '•,tSiIE iuEtLC,Pia tmElhaur 

	

..„•,„, ide de 	stes. re dem empreguem, 

1 Ed.TA MUNICIPAL DE JURUTI 

EXTHAIO DE CONTRAIO 

hIr MINN 101.(4 t th;) Nr 06(d/Ih211 aPt  ;PM. 
cartPc0O2 	ScMiN. 	irraniratare' 	retana 

.LNTINI Contratado IA, I A. Suniror Ir rumor 
'I 536/0001 81 Objeto Curara CàO de Fmpresa 

nitasin dr• Mi'llinnds Snia 	rios Chinirr 111441e, 
331 011 topara, 1.211.12.1 INC 01135 céu' 

Sea,etar,eI Municipal etInfrimalrutura 
Ir'ilihl Valor lata' HS  220 01 ,00 Idogentos e 

ir114/2021 nr dona lor de Despesoa 

, hAaradi 

Ne 153, quinta feira 13 tle aguai° de 2020 
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