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ED|TAL pREGÃo ElrrRôrurco snp rue 009/2021- cpVsEMAp

1.1. O Município de Laranjal do Jari, do Estado do Amapá, torna público para conhecimento dos
interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO, sob a forma ETETRÔNICA do tipo
MENOR PREçO, objetivando o registÍo de preços para futura e eventual AQU|S|çÃO Of CÊUEROS

AttUeHtíCtOS, para atender demandas da Secretaria Municipal de Assinstên€ia Social da
Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, de acordo com as especificações e quantidades descritas
no Anexo I deste edital.

1.2. A presente licitação será regida pela Lei ne 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto ns
10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto n'8.538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto ne

7.746, de 05 de junho de 2072, da lnstrução Normativa SEGES/MP ne 03, de 26 de abril, de 2018,
atendendo orientação da Lei Federal 8.742 de 07 de Dezembro de 1993, da Lei Complementar n'
\23, de 74 de dezembro de 2006, do Decreto n" 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se,
subsidiaria mente, a Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.

2.1, A sessão pública deste Pregão Eletrônico será aberta por comando do Pregoeiro, com a

utilização de sua chave de acesso e senha no endereço eletrônico, data ê horário abaixo
discriminados:

lNíclo DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 22l12lzü2Làs OAhoomin - Horário de Brasília

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 04/03/2O21às 08h15min - llorário de Brasília

lNíClO DA SESSÃO DE DTSPUTA DE PREÇOs: 04103/2021àrs 09h30min - Horário deBrasília

. TEMPO DA DISPUTA: a etapa de envio de lances na s,:ssão pública durará 10 (dez) minutos e,

após isso, será prorrogada âutomaticamente pelo sist€ma quando houver lance ofertado nos
últimos dois minutos do período de duração da sessão pública, de acordo com o art. 32, do Decreto
n.s 10.024, de 20 de setembro de 2019, por se tratar de modo de disputa ABERTO.

3.1. O Provedor do Sistema Eletrônico para este Pregãr) Eletrônico será o Banco do Brasil S/A,

através do site www.licitacoes-e.com.br, onde poderão ser acessados este Edital e seus anexos.

3.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticaÍÍrente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e local anteriormêntê estabelêcidos, desdê que não haja
comunicação em contrário informada pelo Pregoeiro.

&

1. OA

2. DO ENDSREçO, DATAE HORÁRIO DOCERTAME

3, DO PROVEDOR DO SISTEMÀ uTtuzÂDo

4. FORMALTZAçÃO DE CONSULTAS T

4.1. Observado o prazo legal, o licitante poderá formular consultas por e-mail ou no próprio

sistema, informando o número da licitação.

4.2. As consultas serão respondidas no campo MENSAG:NS, no link correspondente a este Edital

no site www.licitacoes-e.com.br.
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4,3, Para esclarecimentos deste Edital, informa-se:

a) Endereço da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari - AP: Avenida Tancredo Neves, ne 2.605 -
Bairro Agreste - Laranjal do Jari - Amapá - CEP 68.920-000.

b) Horário de atendimento ao público: 08h00min às l3h0lrmin, de segunda a sexta-feira.

c) Referência de tempo: Horário de BrasÍlia/DF

d) Sites: www.licitacoes-e.com.br; www.lanranial iari.a o.sov.br

e) Endereço Eletrônico: cpl.omli@hotmail.com

5.1. Anexo I - Termo de Referência;

5.2. Anexo ll - Modelo de Proposta Comercial;

5.3. Anexo lll - Modelo de Declaração de Elaboração lndependente de Proposta;

5.4, Anexo lV - Minuta do Contrato;
5.5. Anexo V - Minuta da ata de Registro de Preço.

6.1. A presente licitação tem por objeto o registro de preços para futura e eventual AQUtStçÃO DE

GÊNEROS ALIMENTíClOS, para atender demandas da Secretaria Municipal de Assinstência Social
da PreÍeitura Municipal de Laranjal do Jari, de acordo com as especificações e quantidades,
conforme descrito no Anexo I deste edital.

7,1. Os recursos para a execução do obieto ocorrerão à conta do orçamento da Prefeitura
Municipal de Laranjal do.Jari do exercício de 2021.

UNIDADE

GESTORA:
74279

1. FMAS - FUNDO MUNIC. DE ASSIT

SO.:IAL DE LARAN]AL DO IARÍ

FUNÇÃO: 08 AS:iISTÊNCIA SOCIAL

sUBFUNçÃO: 244 2. ASSISTÊNCIA COMUNITARIA

PROGRAMA DE

TRABALHO:
0019

3. A5SI5TÊNCIA SOCIAL RESPONSÁVEL E

TR/\NPARENTE PARA TODOS.

AçÃO
zo23/2030/2036/204

o/
2O4L/2042/204s.

4. CRIANÇA FE LIZlBOLSA

FArvl rLrA/CRAS/rGD

su q5/FMA5U/CREAS/SCFV.

MATERIAL DE CONSUMO
NATUREZA DE

DESPEZA:
3 39030

FONTE DE

RECURSO:

0010000/3110000/1
311.9919

5. Recursos

Orrlináriosfiransferência de Recursos

do Fundo Nacionalde Assistência

Social - FNAS/ COVID-19

$
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5. ANEXOS

6, DO OBJETO
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7.2, Os recursos orçamentários para atender as despesas de exercício futuro, serão alocadas no
exercício correspondente, de acordo com o orçamento, a previsão do PPA e em atendimento a Lei

Complementa r ns lll/2lm.

8.1, Poderão participar desta licitação os interessados que atendam a todas as exigências fixadas
neste Edital e que estiverem devidamente crêdenciados no site www.licitacoes-e.com.br.

8.2. Estão impedidos de participar direta ou indiretamente deste certame as Empresas:

8.2.1 Reunidas em consórcio;

8.2.2 Estrangeiras que não funcionem no país;

8.2.3 Punidas com suspensão do direito de licitar e contratâr;

8.2.4 Declaradas inidôneas ou impedidas para licitaí ou contratar com a Administração Pública.

8.3, Dirigentes ou servidores Municipais, bem como aquel:s relacionados conforme o art. 9.e da Lei

nP 8.666/93.

8.4. Poderão participar as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme preceitua o art.
48, l, da Lei Complementar n.e 723/2006, com a redação dada pela Lei Complementar n.a I47 /2074.

9.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave,de identificação e de senha, pessoal e

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (§ le, art.9.e do Decreto n.e 10.024/2019), obtidas
junto às Agências do Banco do Brasil S.A. para acesso ao si:;tema eletrônico no sítio www.licitacoes-
e.com.br.

9.2, O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de

seu representante legal e a presunção de sua capacidad: técnica para realização das transações
inerentes a este Pregão.

9.3, O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente celas transações efetuadas em seu nome,

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e sr-'us lances, inclusive os atos praticados

diretamente ou por seu representante, excluÍda a respon:;abilidade do provedor do sistema ou do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das

credenciais de acesso, ainda que porterceiros.

10.1. o Pregão Eletrônico será realizado em sessão p(rblica por meio da INTERNET, mediante

condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.

10.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município de Laran.jal do Jari-AP denominado
PregoeiÍo, nomeado pelo Decreto ne 038/2021-PMU, mediante a inserção e monitoramento de

dados gerados ou transÍeridos para o aplicativo Licitoções-e, desenvolvido pelo Banco do Brasil S.4.,

constante no site www.licitacoes-e.com.br.

10.3. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e

intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de

preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite

estabelecidos no preâmbulo deste Edital.

10.4. Os dados pa ra acesso devem ser informados no sit€: www.licitacoes-e.com.
ldentificado, observando data e horário limite estabelecidcs.

opção Acesso

N

10. DA

\
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10.5. É recomendável que os licitantes apresentem suas propostas com antecedência, não deixando
para cadastrá-las no dia do certame. O sigilo das propostas é Barantido pelo Banco do Brasil e
apenas na data e horário previstos para a abertura torna-ser publicamente conhecidas.

10.6. Os interessados poderão anexar a proposta através da opção "Oferecer Propostas", em

arquivos no formato documento PDF, e o tamanho do arquivo não poderá exceder a 2 MB.

10.7. Caso o licitante disponibilize sua proposta através,lo aplicativo www.licitacoes-e.com.br, a

referida proposta não poderá conter nenhum tipo de informação (logomarca, CNPJ, nome do

representante, telefone, endereço) que identifique a interessada, sob pena de desclassiÍicação na

participação do certame licitatório.

10.8. o encaminhamento da pÍoposta pressupõe o p,leno conhecimento e atendimento às

exigências de habilitação previstas no Edítal. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos
requisitos de habilitação e proposta sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.

10.9. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

10.10. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública

do Pregão, ficando responsável pelo ônus dêcorrente da perda de negócios diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

10.11. Qualquer acontecimento que possa comprometer cr sigilo ou a inviabilidade do uso da senha,
para imediato bloqueio de acesso deverá comunicar imediatamente ao Banco do Brasil (órgão
provedor do sistema).

10.12. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o
objeto desta licitação.

10,13. Não poderão participar desta licitação os interessados:

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s)anexo(s);

c) estrangeiros que não tenham representação legal no B'asil com poderes expressos para receber

citação e responder administrativa ou judicialmente;

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9e da Lei ne 8.666, de 1993;

el que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou

liquidação;

f) entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

11.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá a!; seguintes atribuições:

a) coordenar o processo licitatório;

b) receber, examinar e decidir as impugnações e consulta ao edital, apoiado pelo setor responsável
pela sua elaboração;

c) conduzir a sessão pública na internet;

d) verificar a conformidade da proposta de preços com or; reguisitos estabelecidos no instrumento

convocatório;

ê) dirigir a etapa de lances;

DOCERTAME

$
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f) verificar e julgar as condíções de habilitação;

g! receber, examinar e decidir os recursos, encaminhado à autoridade competente quando
mantiver sua decisão;

h) indicar o vencedor do certame;

i) adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

i) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

k) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.

12.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereç o col.omli@hotmail.com

12.2. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecintentos no prazo de (02) dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis
pela elaboração do termo de referência e dos anexos.

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

12,4. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrê,nica, pelo e-mail cpl,omli@hotmail,com.
ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Avenida Tancredo Neves, ne 2.605 - Bairro
Agreste - Laranjal do Jari - Amapá - CEP 68.920-000.

12.5. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis Fela elaboração do Termo de Referência e

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

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

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

12.8. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é nredida excepcional e deverá ser motivada
pela pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

12.9. As respostãs aos pedidos de esclarecimentos serãc, divulgadas pelo sistema e vincularão os

participantes e a administração.

12.10. As impugnações protocoladas intempestivamente rão serão levadas em consideração.

12.11. As alterações do Edital que, inquestionavelmente, ;:fetarem a formulação da proposta, serão

informadas para todas as llcitantes que retiraram o Edital e divulgadas pela mesma forma que se

deu o texto oÍiginal, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. Do contrário, serão mantidos a

data e horário da sessão.

13.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do ob.ieto ofertado e o
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa do,:umentação.

13.1.1. Solicita-se dos licitantes que os documenlos de habilitação que não puderem ser
conferidos eletronicamente, via internet, sejam encarninhados, preferencialmente, sob a forma

&

12. DO PEDIDO DE ESCTARECIMENTOS E A() EDITAL
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14.1, A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico,
na data, horário e local indicados neste Edital.

14.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, descla ssifica ndo desde logo aquelas que

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios

insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificaçties exigidas no Termo de Referência.

14.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

14.4. A desclassificação será sempre fundamentada e regi:;trada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

14.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

14.6. O sistema ordenará automaticamente as proposta!; classificadas, sendo que somente estas

participarão da fase de lances.

14,7. O sistema disponibilizará campo próprio para troce de mensagens entre o Pregoeiro e os

licitantes.

14.8. lniciada a etapa competitiva, os licitantes deverãc, encaminhar Iances exclusivamente por

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

14.9, A disputa ocorrerá pelo valor TOTAL do ltem.

14.9.1. lnformamos que o sistema do Banco do Brasil identificâ "item" com a nomenclãtura

"lotê".

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

de autenticação eletrônica digital, afim de que seja comprovada a veracidade desses com maior
celeridade.

13.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

13,3, As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de

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

13.4. lncumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sisterna ou de sua desconexão,

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

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

13.6, Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realizaçlio dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.

13.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do prergoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.

14. DÀ ABERTURA DA DAS PAOP0STAS Ê FoRMUlAçÃO DE LANCES

,r fíx3r-
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14.11. O licitante somênte poderá oferecer lance de vabr inferior ao último por ele ofertado e

registrado pelo sistema.

L4,L2, O intervalo mínimo de diÍerença de valores entre os lances, que incidiÍá tanto em relação
aos lances intermediários quanto em relação à pÍoposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de
R§ 1,00 (hum) real.

14.13. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

14.14. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

14.15. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofert,rdo nos últimos dois minutos do período

de duração da sessão pública.

14.16, A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houler lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

14.17. Não havendo novos lances na forma estabelecidil nos itens anteriores, a sessão pública

encerrar-se-á automaticamente.

14.18. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadam,-,nte, admitir o reinício da sessão pública

de lances, em prol da consecução do melhor preço.

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

14.20. Durante o transcurso da sessão pública, os licitant-^s serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação Co licitante. O licitante somente poderá

oÍerecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

14.21. Ao formular seu lance, o licitante deverá evitar que o valor unitário e total extrapole o

número de duas casas decimais após a vírgula (casa dos centavos). Caso isto ocorra, o Pregoeiro

estará autorizado a adjudicar o item objeto desta licitaçãc, fazendo arredondamentos a menor, no

valor unitário.

L4.22. O Pregoeiro poderá anunciar o licitante vencedor imediatamente após o encerramento da

etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo

pregoeiro, acerca da aceitação do lance de menor valor.

Encerrada a etapa de lances da sessão pública, os licitantes deverão acompanhar a etapa de

Aceitacão, permanecendo "on-line" para a resposta de dúvidas por parte do PreSoeiro, bem como

eventual negociação de valores. Nesta etapa o sistema di;ponibiliza a possibilidade de um "chat"

bilateral.

No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitivâ do Pregão, o sistema

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

Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo supêrior a dez

minutos, a sessão pública será suspensa e rêiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas

da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio êletrônico utilizado para divulgação.

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

\a.

_'§

N



.,Ê§"
ç"Fo

PRTFIITURA MUNICIPAL DE I.ÂRA ['AI. DOJARI
SEcRETARIA MUt{IcIPAI DE ADMINISÍRAçÃo E PLANEJAMEI{Ío

Equipe de Prêgão

Será observado e assegurado tratamento diferenciado ccrncedido às Microempresas - ME e às

Empresas de Pequeno Porte - EPP na participação em certames licitatórios deste Município de

Laranjal do Jari, conforme determina a Lei Complementar n.e 123 de 14 de dezembro de 2006, em

especial o previsto nos artigos 43 a 45 e a Lei Complementar n.e 147 de 07 de agosto de 2014.

A utilização dos benefícios concedidos pela Lei Complemenlar n.e 123/2Cf,6 por licitante que não se

enquadra na definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame, sujeitando a

mesma à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Município de Laranjal

do Jari, nos termos do ltem - SANçÕES.

Será desclassificada/inabilitada a empresa que fizer uso dos benefícios concedidos às Microempresas

- ME e às Empresas de Pequeno Porte - EPP por ocasião de participação em certames licitatórios
deste Município, quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art. 3e da Lei

Complementar ne 123 de 14 de dezembro de 2006, no ano fiscal anterior, caso usufrua ou tente
usuÍruir indevidamente dos benefícios previstos na referida lr-.i.

A utilização indevida dos benefícios concedidos pela Lei Complementar n.e lZ!2ffi configura
fraude ao certame, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contÍatar com o Município de
Laranjal do JaÍi, nos termos do ltem - SANçÕEs,

As Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, por ocasião da participação em

certames licitatórios, deverão apresentar toda a document;rção exigida para efeito de comprovação
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma re:;trição.

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidace fiscal, será assegurado o prazo de Q!
crnco dias úte cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme dispõe o art.43, § 1e da

Lei Complementat n.e L23/2OO6, com a redação dada pela Lei Complementar n.s 147 /?OL4;

A não regularização da documentação no prazo acima pr€rvisto, implicará decadência do direito à

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 Ca Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993,

sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

Será assegurado como critério de desempate a preferência de contratação para as Microempresas -
ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, conforme esclarecirrentos abaixo:

Entende-se por empate aquelas situações em que as propo:;tas apresentadas pelas Microempresas -
ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à

proposta mais bem classificada;

Nesta modalidade, o intervalo percentual supracitado será de até 5% (cinco por cento) superior ao

melhorpreço.

Para efeito do disposto no art. rt4 da Lei Complementar n.e 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-

se-á da seguinte forma:

- a Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPt) mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedcra do certame, situação em que será

adjudicado em seu favor o objeto licitado;

- não ocorrendo a contratação da microempresa ou empre:ia de pequeno porte, na forma do inciso I

do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese

dos §§ 1e e 2e do art. rt4 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo

N
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direito;

- no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 19 e 2e do art. 44 desta Lei

Complementar, será realizado sorteio entre elas para que s'-'identifique aquela que primeiro poderá

apresentar melhor oferta.

Na hipótese da não contratação nos termos pÍevistos no caput do artigo 45 da Lei, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

O disposto no artigo 45 somente se aplicará quando a melhc,r oferta inicial não tiver sido apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte.

No caso desta modalidade, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será

convocada para apresentar nova proposta no prazo nráximo de 5 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

Encerrãda a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a propgsta classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7e e no §

9e do art. 25 do Decreto n.p LO.O24/2OL9.

A licitante que ofertou o menor preço deverá Íormular e encaminhar a Comissão Permanente de
Licitação - CPL, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sua proposta por êscrito, em conformidade
com os lances eventualmente ofertados, devendo estar de êcordo com a especificação constantes do
Termo de Referência, Anexo l, e modelo de proposta, Anexo ll, deste Edital, e conter, ainda, os

seguintes dados:

PRAZO DE VAIIDADE DE, NO MíNlMO,50 (SESSENTA) DIAS, a contar da data marcada para a abertura
dâ presente licitação. Em caso de omissão, considerar-se-á aceito o prazo citado nesta alínea.

PREÇO UNITÁR|O E TOTAL PARA O OBJETO ICITADO, fixo e irrea.iustável, limitado a 02 (duas) casas

decimais, numérico e por extenso, expresso em moeda nacional;

DECLARAçÃO no corpo da proposta, de que o preço ofe.tado inclui todos os custos e despesas

inerentes ao objeto licitado, tais como: taxas, fretes, impostos, seguros e tudo mais que possa influir
direta ou indiretamente no custo do Íornecimento do c,bjeto licitado. A falta de manifestação
implicará em declaração de que todas as despesasjá estão irLclusas.

RAZÃo soclAL, ENDEREço, telefone/fax, número do cNPJ, birnco, agência, número da conta-corrente;

O encaminhamento das propostas pressupõe o conhecimerrto e atendimento de todas as exigências

contidas no Edital e seus anexos.

A empresa será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lancês.

A proposta de preços deverá ser elaborada em conformidade com o Modelo de Proposta Comercial-
Anexo ll do Edital e observando as exigências contidas nest,-' instrumento convocatório, sob pena de
desclassiÍicação.

Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional pelo sistema eletrônico, a licitante deverá
preencher as informações no Campo "lnformações Adicionais" ou anexá-las no campo apropriado do

sistema do Banco do Brasil, sob pena de desclassificação e neles deverão estar inclusas todas e
quaisquer despesas, salários, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, fardamento, materiais
utilizados para a prestação dos serviços, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o objeto licitado.

N
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Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta inicialmente apresentada, salvo
nos casos de ajustes de valores, após o encerramento da etapa de lances, se houver.

O Licitante vencedor do certame poderá apresentar com a sua proposta de preços a PIANILHA DE

CUSTO, contendo composição clara do preço, todos os insunlos, encargos em geral e lucro em relação
ao preço final.

Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR PREçO ofertado pelo
valor total do item (valor unitáÍio x quantidade).

O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço

em relação ao preço estimado para a contratação, estipulado dentro dos preços apresentados no
mercado, constante no Termo de Referência, em segundo lugar observará a habilitação da licitante
conforme disposições do Edital.

5e a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender'às exigências de habilitação, o Pregoeiro
examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente e na ordem de classificação, até a

apuração de uma proposta que atenda o Edital.

Ocorrendo a situação a que se refere o subitem acima, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante
para que seja obtido preço melhor.

Uma vez aceita a proposta quanto ao valor e ao objeto, e verificado o cumprimento dos requisitos de
habilitação, o Pregoeiro anunciará a licitante vencedora.

A ata da sessão pública do pregão será disponibilizaca na internet, imediatamente após o
encerramento da sessão pública.

Constatado o atendimento às exigências do Edital e verificacla a regularidade dos atos praticados pelo

Pregoeíro, a autoridade competente registrará no sistema, a homologação do Pregão.

O desatendimento às exigências formais não essenciais não importará no afastamento da proponente,
desde que sejam possíveis: a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta,
durante a realização da sessão pública do Pregão.

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

alterem a substância das propostas, dos documentos e sJa validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de

habilitação e classificação.

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

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro veriÍicará 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 ao seBuinte cadastro:

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-
aof.aops.tcu.gov.br/ ).

Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada, em relação à

habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.

Havendo a necessidade de envio de documentos de hacilitaÇão complementares, necessários à

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a

N

17. DO JUTGAMENTO DAS PROPOSTAS

18. DAHABIUTAçÂO



--..1 r Igf., ,-s Ito

ríPREFEIÍURA MUNICIPAI. DI LARÂI{,IAL DO.'ARI
SEcRETARta MUNtctpat- Dt aDMtNtSTRAçÃo E pLANEJAMET{To

tquipe dê Prêgão

encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de Cr2 (duas) horas, sob pena de inabilitãção.

Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade
do documento digital.

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

5e o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for
a filial, todos os documentos deverão estar em nome da fili,al, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somen:e em nome da matriz.

Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial corn diferenças de números de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTs, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas

contribuições.

Ressalvado o disposto no item 18.2, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a

documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de hal:ilitação:

DECI.ARAçÕES

Declaração de Atendimento aos Requisitos deste Edital, conforme disposto no lnciso Vll, art.4.e da

Lei n.e 10.520/2002, nos termos abaixo:

MODELO DE DECTARAçÃO - ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO EDITAL

lnciso Vll, art.4e da Lei n.s 10.520/2002

'REGÃO 
ELETRôNtCO n.e )l202r

nome da em resa CNPJ n.e sediada à endere o com leto declara sob as penas

da lei que possui todos os requisitos exigidos no Edital de Pregão Eletrônico r.e J2O27, para a habilitação,
quanto às condições de qualificação jurídica, técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal,

DECLARANDO, ainda, estar ciente que a falta de atendimento;r qualquer exigência pãra habilitação constante
do Edital ensejará aplicação de penalidades à declarante.

Locale data
Nome / número do C.P.F do DeclaÍantê ou Reprêsentante Lêtal da Empresa

(Assinatura) Carimbo do CNPJ

Declaração de não utilização de mão de obra infantil em cumprimento ao Decreto n.e 4.358/02 e ao

lnciso XXXlll, do Art. 7e da CF, nos termos abaixo:

MODETO DE DECTARAçÃO - NÃO UTILIZAçÃO DE MÃO DE OBRA

tNFANT't pREGÃO ELE1t6p16ç1 1.e_______-.i/2021.

(nome da empresa) , inscrita no C.N.P.J. i.e.--- por intermédio de seu representante legal

o{a) Sr.(a) portador(a) da Carteira de ldentidade ne órgão expedidor- e do CPF ne

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei ne 8.666, de 21 de iunho de 1993,

acrescido pela Lei n.e 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva; emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de

aprendiz O Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalvil acima.

Local e data
Nome / número do c.P.F do DeclaÍânte ou R€presentante Lêgâl da Empresa

{Âssinâtura}

N



'-..lrI
§l'i í"*. F1

fíPREFEITURA MUNICIPAI. OE I.ARANJAI. DO,,ARI

SEcRETARta MUNrcrpar- oE aDMrNrsrRA(Ão Ê pLANEJAMEilÍo

Equlpe de Pregão

raerureçÃo runíorcn

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

No caso de sociedade empresária: ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor),
devidamente registrado no órgão competente, êm se tratan(lo de sociedades comerciais e, no caso de
sociedade por ações, acompanhado de documentos (omprobatórios da eleição dos atuais
administradores, acompanhados de todas as alterações ou d a consolidação respectiva.

No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos sr-,us administradores.

No caso de microempÍêse ou empÍesa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou
pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, qLe comprove a condição de microempresa
ou empresa de pequeno porte, nos termos do arti8o 3e da lnstrução Normativa n9 36, de 02 de março
de 2OL7 , do Departamento Nacional de Registro do Comérckr - DNCRC.

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no

País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.

RG e CPF do representante legal da Empresa (Cópia)

OA REGUTARIDADE FISCAT E TRABALHISTA

lnscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Vinistério da Fazenda;

Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva, com efeitos de Negativa de Débitos
relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União expedida conjuntamente pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Gera I da Fazenda Nacional (PGFN),

conforme a Portaria PGFN/RFB n.e 1.751, de 02 de outubro de 2014, abrangendo as contribuições
previdenciárias;

Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tenrpo de Serviço - CRt, emitido pela Caixa

Econômica Federal;

Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeiio de Negativa com a Fazenda ESTADUAT

da sede do licitante;

Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeit,) de Negativa com a Fazenda MUNICIPAL

da sede do licitante;

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos tennos do Título Vll - A da Consolidação das

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.e 5.452, de 1e Ce maio de 1943.

As Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, por ocasião da participação em

certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para êfeito de comprovação
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma re:itrição.

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05
(cincol dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração PÚblica, para a

regularização da documentação, pagamento ou parcelamonto do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão ne8ativa, conforme dispõe o art.43, § 1s da

Lei Complementat n.e 723/2@6, com a redação dada pela Lei Complementar n.s L47 /2014;

A não regularização da documentação no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art.81 da Lei ns 8.666, de 21 de junho de 1993.

sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,

ô,)
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Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durant€,a sessão pública, de forma imediata e

motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

O prazo para manifestação sobre a intenção de interpor recurso será aberto pelo Pregoeiro, durante a

sessão, na fase de habilitação.

Será concedido à licitante que manifestar a intenção de interpor recurso o prazo de 03 (três) dias para

apresentação dos memoriais, os quais deverão ser enviadcs por meio eletrônico, havendo campo
específico para esse fim no site www.licitacoes-e,com.br.

Os demais licitantes, caso haja interesse, poderão apresentar seus memoriais também por meio
eletrônico, no prazo de 03 (três) dias a contar do térm no do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.

A falta de manifestação imediata e motivada da licitant€: importará a decadência do direito de

recurso, ficando a Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licltante declarada vencedora.

O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dcs atos insuscêtíveis de aproveitamento.

Caberá à autoridade competente decidir os recursos contra ato do Pregoeiro, quando este mantiver
sua decisão.

Os autos do processo permanecerão com vista franqueadê aos interessados na sala da COMISSÃO

PERMANENTE DE tlClTAçÃO: Avenida Tancredo Neves, ne:1.605 - Bairro Agreste - Laranjal do lari -
Amapá - CEP 68.920-000..

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o pregoeiro adjudicará o

objeto e a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro fará a adjudicação do lote ao licitante vencedor, após o que

encaminhará à autoridade competente para homologação d,r licitação.

Havendo recurso, após delibêração sobre o mesmo, a autoridade competente fará a adjudicação do

objeto, homologando em favor do licitante vencedor.

para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

quAUFrcAçÃo EcoNÔMrcA E FTNANCETRA

a) Certidão negativa dê falência ou concordata, expedida relo cartório de Distribuição da sede da
licitante, expedida nos últimos 30 (trinta) dias que anteceder a abertura da licitação, salvo se

consignar no próprio texto data de validade diferente;

QUAUFTCAçÃO TÉCNTCA

Atestado (s) de capacidade técnica, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,
que comprove(m) o fornecimento semelhante ao objeto de:;ta licitação em termos de características
técnicas e quantitativo correspondente à proposta formulada. Nos atestados devem estar explícitos:
a empresa que está fornecendo o atestado e o responsáv,al pelo setor encarregado do objeto em
questão.

A empresa poderá apresentar mãis de um atestado de capacidade técnica a fim de comprovar a sua
aptidão para a execução do objeto da licitação,

19.
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Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não apÍesentar situação
regular no ato da assinatura do contrato, estará su.ieito às penalidades previstas no ltem - DAS

SANçÔES. Neste caso, o pregoeiro examinará as oferlas subsequentes, e a habilitação dos
proponentes, observada a ordem de classificação, até apuracão de uma que atenda ao Edital, sendo o
respectivo proponente convocado para negociar redução do preço ofertado e, se for o caso, celebrar o
Contrato.

2L,2. Os licitantes classificados em primeiro lugar terão o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data
do recebimento da convocação, para comparecer peÍante a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçÂO a

Íim de assinar a Ata de Registro de Preços.

21.3, O não comparecimento da licitante vencedora, den:ro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, após

regularmente convocada para a assinatura da Ata de Registro de Preços e/ou do Termo Contratual,
ense.jará a aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação constante da
proposta comercial apresentada.

2L,4. O prazo mencionado acima poderá ser prorrogado por uma só vez, por igual perÍodo, quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela

Secretaria Gestora do Registro de Preços, conforme previsto no § 1e, do art. 64, da Lei ns 8.666/1993.

21.5. A recusa iniustificada em assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições
estabelecidas implicará no cancelamento do registro do preço do item para este fornecedor.

2L.6. Os demais licitantes classificados neste processo, err ordem crescente de preço proposto oor
item, poderão ser convocados para compor a Ata de Registro de Preços, na condição de aceitarem os
preços do primeiro colocado em cada item, ou nos casos previstos neste Edital e na Ata dele
decorrente.

2L,7, É facultado à Administração, quando o convocado rão assinar a Ata de Registro de Preços no

prazo e condições estabelecidas, convocar os licitantes remarnescentes, conforme subitem anterior, na

ordem de classificação, para fazê- lo em igual prazo e nas condições propostas referentes à sua

classificação, ou revoBar a licitação, independentemente da aplicação das SANçÔES previstas neste

Edital.

2L.8. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, improrrogáveis, conforme art. 12

do Decreto ne 7.892/13 contados a partir da data da sua assirratura.

22.t. A Secretaria solicitante do ob.ieto será o órgão Gestor da Ata de Registro de Preços de que trata
este Edital.

22.2. A Ata de Registro de Preços elaborada conforme o Anexo V - Minuta da Ata de Registro de
Preços, será assinada pelo Representante da Secretaria Gestora e pelos representantes de cada um dos

fornecedores legalmente credenciados e identificados.

N
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21. DA ASSINATURA E VAIIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PFEçOs

2L.1. Após a homologação do resultado da licitação, os preços ofertados pelos licitantes vencedores
de cada item/lote serão registrados na Ata de Registro de Preços, elaborada conforme o Anexo lll -
MINUTA DA ATADE REGISTRO DE PREçOS, deste Edital.

22. DA ATA DE REGISTRO DE P§çOs E DOS óRGÃOS INTEGÍIANTES
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22.3. Os preços registrados na Ata de Registro de Preços serão aqueles ofertados nas propostas de
preços dos Iicitantes vencedores da disputa.

22.4. A Ata de Registro de Preços uma vez lavrada e assinada, não obriga a Administração a firmar as

contratações que dela poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de procedimento de licitação,
respeitados os dispositivos da Lei Federal n.e 8.666/93, sendo assegurada à detentora do registro de
preços a preferência em igualdade de condições.

22.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário
do registro, quando o preço decorrente de procedimento de licitação for igual ou superior ao
registrado.

22,6, As Secretarias participantes do Sistema de Registro de Preços - SRP, quando necessitar, poderá

efetuar aquisições junto às empresas detentoras de preços registrados na Ata de Registro de Preços, de
acordo com os quantitativos e especificações previstos, durante a vigência do documento supracitado,
mediante Ordem de Fornecimento emitida pela Secretaria Gestora.

22.7. As empresas detentoras de preços registrados ficarão obrigadas a fornecer os itens licitados
aos participantes do SRP, nos prazos estabelecidos neste Edital, desde que notificados por estes e

durante a vigência da Ata de Registro de Preços mesmo qu€,a execução do objeto esteja prevista para

data posterior à do vencimento da mesma.

22.8. É expressamente vedada a subcontratação do objeto deste Edital, sob pena de rescisão

contratual, sem prejuízo da aplicação de penalidade adequarJa, conforme previsão no item Sanções.

22,9, Em atendimento ao disposto no § 4e do arÍ. 22 do D€rcreto n.e 7.892/2013 alterado pelo Decreto
n.e 9.488/2OL8, o quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não excederá, na

totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos
pa rticipantes.

22.10. As adesões às atas somente poderâo ser efetuadâs com autorização do órgão gerenciador.

Após a autorização do órgão gerenciador, o "carona" devêrá efetivar a aquisição ou contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

22.f1. Em decorrência da assinatura da Ata, a Secretaria Municipal participante poderá efetuar
pedldos ao fornecedor com o preço registrado, devr:ndo para tanto, adotar os seguintes
procedimentos:

tt - comunicar mediante a instrução de processo, ao Órgão Gestor, ou seja, a secretâria Municipal
de Assistênciâ Social, eventuais irregularidades da empre;a fornecedora, detentora do registro de

preços.

22.12. Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões às âtas que não excedam, por

órgão ou entidade solicitante, a cinquentâ por cento dos quantitativos dos itens registrados na Ata de

Registro de Prêços, conforme disposto no § 3e do art. 22 do Decreto n.p 7.892/2013 alterado pelo

Decreto n.e 9.488/2018.

N

| - Encaminhar solicitação à Secretaria Gestora do RegistrJ de Preços para que esta emita Ordem de

FoírEolrnenb.
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za.r. oe nevtsÃo Dos pREços REGrsrRÂDos

23.1.1 Os preços registrados poderão ser revistos a qualqLer tempo em decorrência da redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve os cus[os dos itens registrados, obedecendo ao

estabelecido no Decreto 7.892/2073, obedecendo ao seguint.-.:

a) Sempre que verificar que o preço registrado está acirna do preço de mercado, o Órgão Gestor
comunicará e solicitará formalmente à Comissão Permanente de Licitação para que esta convoque o
fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ac preço corrente, procedendo a respectiva
alteração na Ata, caso haja a concordância da empresa. Frustrada a negociâção, a emprêsa será

liberada do compromisso assumido, respeitados os contratos.já firmados.

b) Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Comissão Permanente de
Licitação convocará os demais licitantes classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual

oportunidade de negociação, ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela.

c) A empresa poderá solicitar a Secretaria Gestora do Registro de Preços a revisão dos preços

registrados, mediante requerimento fundamentado, com ap'esentação de comprovantes e de planilha

detalhada do custo, que demonstrem que o mesmo não pode cumprir as obrigações assumidas, em
função da elevação dos custos dos bens, dêcorrentes de fêtos supervenientes. A Ata de Registro de
Preços sofrerá alteração caso acate o pedido ou, se indeÍerido, o licitante poderá ser liberado do

compromisso assumido.

23.1.2. Serão considerados preços de mercado, os preço; que forem iguais ou inferiores à média

daqueles apurados pela Administração para os itens Íegistrados.

23.1.3. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os

praticados no mercado, mantendo-se, no mínimo, a diferença percentual apurada entre o valor
originalmente constante da proposta do licitante e aquele vigente no mercado à época do registro.

23.1.4. As alterações dos preços registrados, oriundas da revisão dos mesmos, serão publicadas no

Diário Oficial do Município.

DO CANCELAMENTO DOS PREçOS REGISTRADOS

23.2. Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, garantida a

prévia defesa:

t - pela Administração quando:

a) o proponente que tenha seus preços registrados e/ou o contratado não cumprir as exigências

contidas na legislação pertinente e /ou descumprir as condiçães da Ata de Registro de Preços;

b) o proponente que tenha seus preços registrados, injLrstificadamente, deixe de firmar contrato,

não retirar a nota de empenho de despesa ou aceitar outrc instrumento equivalente, decorrente do

registro de preços;

c) o contratado der à rescisão administrativa do contrato decorrente do registro de preços, por

qualquer dos motivos elencados no Art.78 e seus incisos da Lei n.e 8666/93;

N
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dl o proponente que tenha seus preços registrados e/ou o contratado, injustificãdamente, não
aceite reduzir seus preços registrados, na hipótese de este se tornar superior ao praticado no mercado;

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

- pelo proponente que tenha seus preços registrados quando:

a) comprovar, mediante solicitação formal, que está i'npossibilitado de cumprir as exigências
contidas no procedimento que deu origem ao registro de preços;

b) comprovar a ocorrência de fato superveniente, caso fortuito ou força maior, que comprometa a

execução contratual.

24.1. Os fornecimentos que tiverem seus preços registrados serão efetuados através da formalização
contratuâl e emissão da Ordem de Serviço, emitida pela Secretaria Gestora do Registro de Preços e as

obrigações assumidas deverão ser executadas fielmente pelas partes, de acordo com as condições
avençadas e as normas legais pertinentes, respondendo cada uma pelas consequências de sua

inexecução total ou parcíal.

24,2. O documento de que trata o subitem anterior terá €aráter convocatório e será emitido em 03
(três) vias, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias a cont€r da data de convocação para assinatura.

24.3. Os prazos, as quantidades, a forma de realização, de recebimento, de aceite e as demais

condições de execução do ob.jeto serão definidos na Ordem de Serviço e neste Edital e seus anexos.

24.4. Não será aceito o fornecimento que não tenha sido autorizado, ou que, por qualquer motivo,
não esteja de acordo com os termos e condições estabelecid,rs neste Edital e seus Anexos.

24.5. No caso de desconformidades no fornecimento, ocal de entrega, aceite e recebimento,
beneíiciário do Registro de Preços deverá sanar a irregularidade dentro do prazo que for estabelecido
ou âpresentar recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da notificação, cabendo ao

órgão participante a solução definitiva da questão.

24.6. Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com as disposições contidas

nos arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93. A Secretaria Municipal da /{ssistência Social rejeitará, no todo ou em
parte, a execução do objeto em desacordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência

e no lnstrumento Contratual.

24.7. Durante a vigência do contrato, o fornecimento será acompanhado e fiscalizado por servidor
nomeado através de portaria, devendo manter elevado o paclrão de qualidade dos serviços e frequente

contato com o pÍeposto da contratada, para solução de eventuais problemas e / ou e scla recime ntos;

24.8. O servidor responsável pelo acompanhamênto e fiscalização anotará em rêgistro próprio todas

as ocorrências relacionadas com o fornecimento dos materi;ris contratados, determinando de imediato

o que for necessário à regularlzação das Íaltas ou defeitos observados;

24,9, A Secretaria solicitante reBistrará todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto,

devendo ainda:

\,

24. DA EXECUçÃO, DA E DO GERENCIAMENTo DO OBJETO
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a) Atestar as notas fiscais correspondentes à execução do c bjeto contratual;

b) Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, tem pestivamente, todas as providências necessárias
para a boa execução do objeto contratual;

d) Fiscalizar a execução do objeto contratado, de modo que sejam cumpridas integralmente as
condições estabelecidas;

e) Determinar o que for necessário à regularização de faltas verificadas;

f) Sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservância pela CONTRATADA de qualquer
descumprimento do Termo contratua l;

t) Registrar as ocorrências havidas, firmado juntamente ao preposto da CONTRATADA;

24.10. O contrato porventura firmado terá como Bestor(a) ;ervidor nomeado através de portaria.

24,L1, As decisões e providências que ultrapassem a cornpetência desses servidores ou comissão
deverão ser solicitadas ao seu superior, em tempo hábil, visardo às medidas convenientes.

24.72. A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da
CONIRATAOA pela completa e perfeita execução do obieto contratual.

25.1. O pagamento decorrente da aquisição objeto desta licitação será realizado após liquidação da

despesa, por meio de crédito em conta-corrente indicada pela CONTRATADA, em prazo certo de acordo

com a ordem cronológica estabelecida pelo art. 5e da Lei r.e 8.666193, após a apresentação da Nota

Fiscal, contados da data de sua liquidação, desde que acorrpanhada do atesto dos serviços deferido
pelo fiscal da contratação;

25.2. O pagamento será efetuado após empenho e liquidação da despesa por meio de crédito em

conta-corrente indicada pelo licitante(s) vencedor(es), no [rrazo de até 30 (trinta) dias consecutivos,

mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidament,: certificada pelo Contratante.

25.3. O Servidor responsável pelo recebimento, identificando qualquer divergência na nota

fiscal/fatura, deverá devolvê-la à Contratada para que sejam Íeitas as correções necessárias.

25.4. Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá ;lpresentar, acompanhado da Nota Fiscal,

atualizações das certidões, que na ocasião estiverem vencidzrs, quais sejam;

a) Regularidade para com Fundo de Garantia por Tempo d,: Serviço (FGTS);

b) Certidões negativas de débitos ou Certidão positiva com efeito de negativa para com as Fazendas

ESTADUAL E MUNICIPAL da sede da licitante;

&c) Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa de Débitos

c) Emitir pareceres em todos os atos da Administração, relativos à execução do objeto e, em
especial, na aplicação das sanções estabelecidas;

25. DO PAGAMENTO, DO REAJU5TAMENTO E DAS RETENçÔI:S
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relativos a Tributos Administrativos pela Secretaria da Receita Federal (5RF) e a inscrição em Dívida
Ativa da União junto à Procuradoria- Geral da Fazenda Na,:ional (PGFN), emitida pela Secretaria da
Receita Federal, abrangendo as contribuições previdenciárias;

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

25.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência na documentação
solicitada nos itens anteriores, bem como enquanto houvc.r pendência de liquidação de obrigação
financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

25.6. Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer Nota Fiscal por culpa da contratada, o
prazo de 30 (trinta) dias reiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresentação, desde que
devidamente sanado o vício.

23.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer
obrigação por parte da Contratada, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção
monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do objeto do Contrato.

25.8. Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

25.9. O preço será fixo e não sofrerá rea.juste.

25.10. O Município poderá deduzir, do montante a pagar, os valores correspondêntes a multas ou
indenizações devidas pela Contratada;

25.11. Para eÍeito de pagamento, serão computados apenas os quantitativos efetivamente
fornecidos.

26.1. A empresa detentora do Registro de Preços ficará obrigada a substituir, imediatamente, os itens

da licitação que vierem a ser recusados por outros que atendam as exigências do objeto desteTermo;

26.2. A empresa ficará obrigada a substituir os itens re.ieilados, no prazo máximo de 48 (quar€nta e

oito) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis, sem ônus para a Secretaria

Gestora;

26.3. Nenhum fornecimento poderá ser executado sem a Ordem de Fornecimento emitida pela

Secretaria Gestora;

26.4. No caso de desconformidades nos fornecimentos, aceite e recebimento, o beneficiário do

Registro de Preços deverá sanar a irregularidade dentro do prazo que for estabelecido ou apresentar
recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis do recebimento da notificação, cabendo as secretarias

solicitantes a solução definitiva da questão;

26.5. Os produtos fornecidos pela empresa detentora do Registro de Preços estará sujeito à

aceitação pela Secretaria Gestora, quando solicitado por esta, a qual caberá o direito de recusar, caso o

mesmo não esteja de acordo com o especificado neste TermD.

N
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27.1. OEVERES DO PROPONENTE qUE TENHA 5EU PREçO RE GISTRADO

27.1.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a Enrpresa deverá:

al fornecer os produtos dentro dos padrões de qualidado estipulados pela Secretaria solicitantê, e

âinda de acordo com as especificações constantes neste Edititl e seus anexos;

b) assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes do fornecimento;

c) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações
assumidas, sem qualquer ônus ao MunicÍpio;

d) Apresentar documento fiscal especificando todo o produto fornecido, com indicação de preços

unitários etotal;

e) Permitir que representante da Secretaria solicitante êcompanhe o fornecimento dos produtos,
sempre que solicitado;

Í) Manter, em compatibilidade com o compromisso a ser assumido, durante a vigência do contrato
referente a este Pregão Eletrônico, todas as condições de habilitação e de qualificação do produto
exigido na licitação;

h) Comunlcar a impossibilidade de atendimento da solicitação nos termos da Requisição de

Fornecimento própria, informando ainda as possibilidades d€: fornecimento em condições diferentes;

i) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do contratante, cujas
obrigações se obriga a atender prontamente.

i) Aceitar, nas mesmas condiçôes contratuals, os acréscirnos ou supressões que se fizerem de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do ccntrato.

k) Cumprir e fazer cumprir (seus prepostos e/ou conveniados) as leis, regulamentos e posturas, bem
como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes pertinentes à matéria de

ob.ieto da contratação, cabendo-lhe única e exclusivâ responsabilidade pelas consequências de

qualquer transgressão de Seus prepostos ou convenentes.

ll Fornecer e manter atualizado o endereço postal e eletrônico, bem como o n.e de telefone fixo,

celular e fax, para que a Secretaria Municipal de Assistência Social mantenha os contatos necessários;

m) Comunicar imediatamente a Secretaria Municipal de Assistência Social todas as alterações

eventualmente ocorridas no ato constitutivo da empresa cor,tratada.

n) Submeter à aprovação do CONTRATANTE toda e qualquer alteração ocorrida nas especificações,

em face de imposições técnicas ou de cunho administrativo e legal.

o) Apresentar documento fiscal especificando todo o prcduto fornecido, com indicação de preços

unitários e total;

p) Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências doContratante;

q) Responder pelos danos causados diretamente ao COI\üTRATANTE ou a terceiros, decorrente de

culpa ou dolo, durante o fornecimento, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização

ou acompanhamento pelo CONTRATANTE.

r) Solicitar em tempo hábil, todas as informações de que necessitar para o cumprimênto de suas

obrigações contratuais;

27.2. DEVERES DO ÓRGÃO CESTON

27.2.1. Na vigência da Ata de Registro de Preços, comprornete-se o Órgão Gestor gerenciar o objeto

nos termos abaixo.

N
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bl notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas nos produtos
fornecidos;

c) atestâr a(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s), após o aceite dos produtos fornecidos;

d) efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas;

e) participar ativamente das sistemáticas de supervisão, ãrcompanhamento e controle de qualidade
dos produtos;

f) designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e fiscalização
dos fornecimentos.

g) proceder vistoria dos produtos, vetando a utilização daqueles que estejam em desacordo com os
padrões estipulados.

h) fornecer atestados de capacidade técnica, desde que cumpridas todas as cláusulas contratuais;

i) encaminhar ao Departamento de Contabilidade/Tesouraria as Notas Fiscais da CONTRATADA para
posterior pagamento;

,) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do Contratante para tratar
de assuntos pertinentes ao objeto contratado;

kl rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com o contrato;

l) proceder ao pagamento do contrato, na forma e nos prazos pactuados;

m) sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservância pela CONTRATADA de qualquer
exigência sua;

n) registrar as ocorrências havidas com o preposto da CONTRATADA e solicitar as providências
necessárias.

28.1. Após registrados os preços a contratação será forma iza mediante ordem de fornecimento, nos

termos do artigo 62 da Lei ns 8.666/93.

28.3. É facultado a CONTRATANTE, quando a convocada não comparecer no prazo estipulado no

subitem anterior, não apresentar situação regular no ato dê assinaturâ do lnstrumento Contratual ou
na retirada da nota de empenho, ou ainda, recusar-se a assirar o mesmo in.justif icada mente, convocar
as demais licitantes classificadas, se houver, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das

sanções previstas neste Edital.

28.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, umei vez, por igual período, quando solicitado
pela CONTRATADÀ durante o seu transcurso e desde qut: ocorra motivo justificado e aceito pela

Secretaria Contratante.

28.5. Na assinatura do lnstrumento Contratual ou na retirada da nota de empenho e quando da

realização do paBamento, poderão ser exigidas a apresentação das certidões atuallzadas e a

comprovação das condições de habilitação consignadas no Edital, e as quais deverão ser mantidas pela

licitante durante a vigência do lnstrumento Contratual.

28. DA E ATIERÂçôES DO INSTRIJMENTO CONTRÂTUAL

2a.2. A empresa fornecedora será convocada, formalmente, para assinar o lnstrumento Contratual
ou retirar da nota de empenho, devendo ser assinado por seu representante legal, consoante
estabelecido em seus atos constitutivos, observado para ess(: efeito, o prazo de 05 (cinco) dias úteis.

a
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29.L, Com fundamento no artigo 7e da Lei ne 7O.520/2OOi!. ficará impedido de licitar e contratar com
a Administração Pública pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das demais cominações legais, a

licitante que:

PRÉFTIÍURA MUI{ICIPAL DE LARA T'ÂI- DO JARI
SECRETARTa MUNrcrpar- DE aDMrNrsÍRAçÃo E ptaNE AME To

Eqúipe de Pregão

Não assinar a ata, quando convocada no prazo de validade de sua proposta;

Deixar de entregar documentação exigida no edital;

Apresentar documentação falsa;

Ensejar o retardamento da execução do obieto deste Pregão;

Falhar ou fraudar na execução do contrato;

Não mantiver a proposta;

Comportar-se de modo inidôneo;

Fizer declaração falsa;

Cometer fraude fiscal.

29.1.1.

29.1.2.

29.1.3.

29.t.4.

29.1.5.

29.L.6.

29.t.7.

29.1.8,

29.1.9.

29.2. Além da sanção prevista no item anterior, a Ldministração poderá aplicar à Empresa

Proponente as seguintes penalidades, pelo atraso injustiíicado ou inexecução total ou parcial do

contrato:

29.2,1. Advertência;

29.2.2. Multa de O,5% ao dia, aplicada sobre o valor dos itens faltantes, no caso de atraso na entrega

dos produtos;

29.2.3. Multa de 10%, aplicada sobre o valor da ata ou o'dem de fornecimento, no caso de recusa

injustificada em retirar a Nota de Empenho ou Assinatura da ata;

29.2.4. Multa de 10%, aplicada sobre o valor da ata, no caso de inexecução total ou rescisão por culpa

da Empresa Proponente;

29,2.5. Multa de 0,5% ao dia, aplicada sobre o valor da ata, por descumprimento de outras
obrigações previstas neste Edital e seus Anexos.

30.1. A Administração, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente justificadas,

poderá revogar a presente licitação, em face de razões cie interesse público, por motivo de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou

declarar a sua nulidade por motivo de ilegalidade, de ofíci': ou por provocação de qualquer pessoa,

mediante ato escrito e fundamentado.

30.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento

licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do instrumento contratual ou documento equivalente.

31.1. A constatação, no curso da presente licitação, de condutas ou procedimentos que impliquem em

atos, contrários ao alcance dos fins nela objetivados, ensejará a formulação de imediata representação

ao MtNtSTÉRlO PÚBLICO para que se.jam adotadas as providências direcÍonadas à apuração dos fatos e

N
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- '!Í'í""

29. DAs SANçÔES ADMTNTSTRATTVAS

30. DA REVOGAçÂO E ANULAçÃO DOCERTAME

31. DA FRAUDE ÀUC|TAçÃO
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instauração do competente procedimento criminal, sem pre.juÍzo da abertura
administrativo para os fins estabelecidos no art.88, inciso ll, da Lei n" 8.666/93.

fir

de processo

32.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da

disputa entre as interessadas, desde que sejam atendidos o interesse da Administração, o princípio da

isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

32,2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fa:o superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e local, anteriormente estabelecidos, desde que não haja
comunicação do Pregoeiro em contrário.

32.3. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimirJade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.

32,4, Reserva-se a Pregoeiro o direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade, informações
complementares.

32.5. No interesse da Administração, sem que caiba ac,s participantês qualquer reclamação ou
indenização, poderá ser:

a) Adiada a data da abertura desta licitação;

b) Alterada as condições do presente Edital, com fixação de novo prazo para a sua realização

32.6. A presente licitação não importa necessariamente €,m contratação, podendo a Administração
revogá-la, no todo ou em parte, por razôes de interessê público, derivadas de fato superveniente
comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e

fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. O

MUNICÍP|O DE LARANJAL DO JARI poderá, ainda, prorrc,gar, a qualquer tempo, os prazos para

recebimento das propostas ou para sua aberturâ.

32,7, É facultado ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior:

b) Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquier documentos, para fins de habilitação e

classificação do licitante, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o ato

não acarrete violação dos princípios básicos da licitação;

c) Convocar as licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento de

suas propostas.

32.8. O desatendimento de exigências formais não essernciais não importará no afastamento do
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificaçlio e a exata compreensão da sua proposta.

32.9. As dúvidas decorrentes da interpretação deste Edital e as informações adicionais, que se

fizerem necessárias à elaboração das Propostas, deverão ser apresentadas por e-mail ou por fax,

ZJI1

&
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32. DAS GERAIS

a) Proceder consultas ou diligências que entender cabíveis, interpretando as normas em favor da

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interessê da

Administração, a finalidade e a segurança da contratação;
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conforme informações constantes do preâmbulo deste Edital, ao Pregoeiro, com antecedência mínima
de 02 Ídoisl dias úteis antes da data de abertura da sessão.

32.10. Os pedidos de esclarecimentos de que trata o subitem acima não constituirão,
necessariamente, motivos para que se altere a data e o horário do Pregão.

32.1L, As questões formuladas, bem como as respostas de interesse geral, serão divulgadas para

todos os que retiraram o Edital, resguardando-se o siÉiilo quanto à identificação da empresa
consulente.

32.12. As alterações do Edital que, inquestionavelmente, irfetarem a formulação da proposta, serão

informadas para todas as licitantes que retiraram o Edital e clivulgadas pela mesma forma que se deu o
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. Do contrário, serão mantidos a data e
horário da sessão.

32.13. As situações não-previstas neste Edital, inclusive a:; decorrentes de caso fortuito ou de força

maior, serão resolvidas pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente, desde que pertinentes com o
objeto do Pregão e observadas a legislação em vigor.

32.14. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o

do vencimento; só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na PREFEITURA MUNICIPAL DE

LARANJAL DO JARI.

33.1. Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo Pregoeiro ou Autoridade Competente,
observados os preceitos de direito público e as disposições de Lei n'8.666/93. de 21.06.93. Lei n.'
10.520, de L7.06.2002, Decreto n." 3.555 de 08 de agosto de 2000 e suas alterações posteriores, e

Decreto n' 10.024, de 20.09.2019.

34.1. Para dirimir todas as questões oriundas do presente contrato fica eleito o foro da cidade de

Laranjal do lari-AP, com a exclusão de qualquer outro por muiis privilegiado que o seja.

Laranjal do Jari/AP, 22 de fevereiro de 2021

ENIVALDO BALIEI MACHADO
PREGOE o

É&&Í
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33. DOS CASOS OMISSOS

34. DO FORO
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PREGÃO ErETRÔNrCO SRP N" OO9/2021 - pMU

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA N" OOJ/202IISMAS/PMIJ

aPnovo o rERMo DE REFERÊNcn

coNFoRME a LtGtstÂçÃo vtGENTE.

Em _J _/ _

MAIARA CAI.DAS CHAGAS

Secretiiriâ Municipal de Assistênciâ Social

DtcRETO 004/2021-6AB/PMU

I . DA FUNDAMENTAÇAO LEGAL

A Secretaria de Assistência Social para a execuçâo dos Programas de suas ações iniciará o processo de seleção par

habilitação/contratação de empresa especializada para o fornecimento de material de consumo (gêneros tl

alimentícios), tendo como base legal a aplicação criteriosa das disposições da lei de n' 8.666 de 2 I de junho de I 99i

suas alterâções, da lei complementar no l0l, de 04 de maio de 200tt. das leis orçamentárias, do Decreto 6.1701?007. t
instrução normativa STN n" 0l/1997 ou sua sucedânea, Lei Federal n" 10.52012002, Decreto Federal n" 7.892120113

suas allerações e outras disposições normativas aplicadas.

2-OBIETO

O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de gêneros alimenticios solicitados por esta secretariir

seus demais programas, conforme quantidades e especificações técnicas constantes em anexo nesle Termo (

Referência.

3 _ JUSTIFICATIVA

A aquisição dos materiais de Consumo se faz necessário, a fim de: atender a demanda desta Secretaria para suprir r'

necessidades básicas e imediatas dos programas e Serviços, Projeto. Conselhos e o Centro Administrativo.

A adoção do sistema de registro de preços se justifica em razãc, das aquisições frequentes. da irnpossibilidade rt

determinação precisa do quantitâtivo de materiais a serem adquiridos, da oscilação na demanda por parte dos usuári,

internos e por conveniência na aquisição dos bens.

{. DA OUALIFICACÃO TÉCNICA DA CONTRATADA

4.1 A licitante deverá apresentar juntamente com os documentos de habilitação. composição da atiridade compatí\!

b
para atuação no fomecimento do o objeto licitado.

t!'r

tü",'
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4.2 Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoas j urídicas de direito público ou privado. que comprovem ter

licitante fomecido satisfatoriamente os produtos ou serviços peÍinentes e compatíveis com o objeto desta licitação.

5. FORMA DE AOUISICÃO

5.1. As aquisições dos materiais serão feitas de acordo com a necessidade e conveniência da Secretaria de Assistênc

Social. mediante a emissão de notas de empenho.

5.2, A entrega de materiais somente deverá ser efetuada pelo licitante vencedor após recebimento da Nota de Empenh,

expedida pelo Setor de Contabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social nos quantitativos indicados r

reÍbrida correspondência ofi cial.

6. RECEBIMENTO. E LOCAL DE ENTREGA

ó.1. Os materiais serão recebidos pelo setor de Material da Se:retaria de Assistência Social. ltrcalizado na Ru

Liberdade, n'804 - Agreste Laranjal do Jarí/Amapá. CEP: 68.920-000.

a) Provisoriamente. no ato da entrega- para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com;

especificações constantes da proposta da empresa. marca modelr, embalagem, especiÍicações tecnicas e níveis t

desempenho mínimo exigidos.

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua consequeule aceitação. rnediarr

a emissão do lermo de Recebimento Definitivo assinado pelas part,3s.

No caso da entrega ser efetivada por terceiros - transportador ou semelhante, o recebimento será conforme descri,

acima. No entanto. o recebimento provisório e definitivo poderíq também, ser efetuado concomitantemente. desde qr

esteja presente um representante da empresa fomecedora e que os produtos sejam devidamenle conferidos. conÍ-orrr

descrito acima.

6.2. O prazo de entrega do objeto será imediato. a partir do recebimento da Nota de Empenho.

6.3, Os materiais deverão ser entregues devidamente protegid,;s e embalados adequadamente contra danos ,.i

transporte manuseio, acompanhados das respectivas notas fiscai:i e Setor de Compras da Secretaria Municipal tl

Assistência Social, localizado à Rua Liberdade, n'801 - Agrcsle Larunjal do Jarí/Amapá CEP: 68.920-000. ,

segunda a sexta-feira entre as 8:00 e as l2:00 horas ou em outro horário previamente combinado.

7. GARANTIA E VALIDADE

7.1. Todos os prdutos fomecidos deverão possuir garantia referenle a defeitos de fabricação. embalagem ou outr,,

por período mínimo dentro dos períodos estipulados pelo Código d(: Defesa do Consumidor.

8. OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA

8.1. Fomecer os itens em estrita conformidade com as especificaçõ,ls constantes do termo de referência, devendo ser,

primeira qualidade, nunca antes utilizados, e conter as caracteristicas peculiares. e. bem assim. quando for o cas,

possuir em suas embalagens unitárias especificaçôes de peso, medida" quantidade. cor. orientações de empilhamenl,

&
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9. OBRIGAÇOES :Secretaria de Assistência Social

9.1. Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente identificados e uniformizacl,,

aos locais em que devam executar suas tarefas:

9.2. Fomecer à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários ao fomecimento dos materiais conlratados:

9.3. Efetuar. com pontualidade, os pagamentos à CONTRATADA, após o cumprimento das formalidades legaisl

9.4. Devolver à empresa o material que não possa ser corrigido, após sua substituição por outro novo;

9.5. Emitir o aceite do objeto contratado após verificação das especificações, rejeitando o que não estiver de acordo p{

meio de notificação à CONTRATADA;

Receber os materiais na forma e prazos estabelecidos neste termo e no Edital de licitação.

,9fu
lBElíd

período de garantia, prazo de validade e demais informações que se fizerem necessárias para o perfeito manuseio

transportei

8.2 Entregar os itens respeitando a data de validade mínima informado no edital e seus anexos;

8.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas 3xpensas, no total ou em parte. o item em que .

rerificarem vícios. defeitos ou incorreçõesl

8.4. Respeitar as normas e procedimentos de controle intemo referentes ao acesso, circulação e permanência de pessor

e bens nas dependências da CONTRATANTE:

8.5. Substituir os itens não aceitos de forma imediata, a partir da data do momento de aviso da rejeiçào, quantl

comprovada a desconformidade com as especificações incluídas no edital e seus anexos e na proposta.

8.ó. Credenciar, junto ao setor competente da CONTRATANTE, os empregados pertencentes ao seu quadro de pesso,

encarregados de proceder à execução do contrato, os quais deverão estar devidâmente identificados com crachá:

8.7. Manter. durante o período de contrataçâ.o, as condições de qualificação e habilitação exigidas pela legislaçà,

devendo comunicar a CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção de tais condiçõesl

8.8. Assumir a responsabilidade pelos danos causados a bens pertencentes à CONTRATANTE ou â terceir(

decorrentes de culpa ou dolo durante a execuçáo do objeto.

IO.I. FORMA DE PAGAMENTO

10.1. O pagamento pelo fomecimento dos materiais será efetuado r:m até l5 (quinze) dias. mediante a apresentação (l

Nota Fiscal correspondente, devendo estar devidamente atestada por servidor designado para a gestão do contrato.

10.2. Para fazer jus ao pagamento, a empresa vencedora deverá c,rmprovar sua adimplência com a seguridade soci,

(CliD), com o FGTS (CRF) e com a Justiça do Trabalho certidão negaliva (C|{DT).

10.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigaçii

financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

10.4. A critério da Administração poderão ser utilizados os pagaÍnentos devidos para cobrir possíveis despesas coi

multas, indenizações a terceiros, ou outras de responsabilidade da crntratada.

10.5. O pagamento será através de transferência bancária, mediante crédito aberto em conta corrente em nome da futttr

CONTRATADA.

&)
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10.6. A Secretaria de Assistência Social não se responsabilizará pelos custos que a Licitante contratada realizar pa'

além do valor total contratado.

ll- DA PREVISÃO ORÇAMENTARIA

11.1- As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos F.ecursos do

(,. FMAS. FLNDO MUNIC. DE
ASSIT. SOCIAL DE LARANJAL DO
JARí

UNIDADE
GESTORA:

t4219

FUNÇÀO: 08

SUBFUNÇÀO: 211

PROGRAMA DE
TRABALHO:

AÇÃO:
20231203012036120401

2041t2042t2045.

9'. CRIANÇAFELIZiBOLSA
I AMILIA/CRAS/IGD
:;UAS/FMASLJ/CREAS/SCFV.

NATUREZA DE
DESPEZA:

t-t9010

FONTE DE
RECURSO:

00r 0000/31 10000/t3 t r .9919

ASSISTÊNCIA SOCIAL

7. ASSISTENCIACOMUNITARIA

8. ASSIS'IENCIA SOCIAL
RESPONSÁVEL E TRANPAREN'IE
PARA TODOS.

10. Recursos

Ordinários/Transferência de Recursos

clo Fundo Nacional de Assistência

liocial - FNAS/ COVID-19

I2. DA FISCALIZAÇÃO

r..z 12.1. A Entrega dos materiais serão acompanhados e fiscalizados por um servidor designado através de ponaria para t.

fim. cabendo-lhes as'atribuiçõ€s e responsabilidades do art. 6l' da Lei n'. 8.666i93- sem prejuízo das sançir.

administrativas e penais cabíveis.

12.2. Caberí ao Fiscal do contrato verificar a execução do otjeto garantindo a qualidade desejada e ateslar

encaminhar as notas fiscais ao Setor competente para autorizar os pitgamentos.

12.3. A fiscalização será exercida no interesse do CONTRATANTE e não exclui nem reduz a responsabilidade rt

CONTRATADA. inclusive perante terceiros. por quaisquer inegularidades, e, na sua ocorrência. não implit

conesponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostc's.

Laranjal do Jari-AP. I I de Janeiro de l{)l

LILIAM ALVES Df PAULA
COORDENADORA DO NÚCLEO ADI\4INISTRATIVO. SMAS

PORTARIA N' OO4/202I - GAB/SMAS/PMLJ

a

0019

I,lATERIAL DE CONSI]MO
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ANEXO Oí

DETALHAMENTO DO PRODUTO

GÊNERoS ALIMENTicIcIS (ESTIVA)

Açúcar: Descriçáo detalhada: Açúcar, f.ipo cristal,
A senta o: embal em com 0í

UNIDADE

ua minêral: Descrição detalhada ua mineral,
sem ás. A resenta o: co o ástico com :100 ml

ua mineral: Descrição detalhada ua mineral,
sem ás. A resenta t com 1 ,5 litro
Arroz Branco tipo 1 (embalado em pacote hermético
de1

Batata palha: Descrição detalhada. batata palha,
sabor cebola e salsa. Apresentação. embalagem com
140 ramas
Bebida láctea. Descrição detalhada: betrida láctea,
sabores ameixa e morango. Polpa de Frutas 5409.
cartela com 6 unidades

Biscoito: Descriçâo detalhada: biscoito,
apresentaÇão quadrado, sabor água e sal,
classificação. salgado. Características adicionais sem
recheio resenta ao acote com 200

Biscoito: Descrição dêtalhada: Biscoito,
apresentação retangular, sabor maizena, classificação
doce, características adicionais sem recheio.
Apresentação: pacote com 200 g.

Biscoito: Descrição detalhada: Biscoito,
apresentação sortido, sabor sortido, classificação cioce,
características adicionais sem recheio, anranteigado,
diversos sabores. Apresentação. pacote com 400
gramas.

Café: Descrição detalhada: calé, tipo torrado,
apresentação moído, tipo embalagem a vácuo, com
250 ramas
Canjica: Descrição detâlhada: canjica, apresentação
embalagem com 500 gramas. Carâcterísticas
adicionais: milho branco.

UND

I

't2

500 UND

200 UND

390 UND

250 UND

UND

5.000 UND

s 000 UND

5 000

ITEM

1

2

3

4

5

6

7

I

10

11

13

14

't5

5.000 UND

5.000

3 000

1.800 CARTELA

5.000

4.320

UND200

290 KG

''*,.
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QUANT.

3 600 KG

Agua mineral: Descrição detalhada: Agua mineral
sem qás. Apresentacão: oet com 500 ml.

KG

Azeitona verde c/ caroço: CaracterÍsticas adicionais:
sem glutem. Peso drenado 200 gramas. Apresentaçâo:
Pote de vidro.

Bebida láctea. Descrição detalhada: Bebida láctea.
polpa de frutas. Sabores. ameixa e morango.
Apresentaeáo. Embalaqem 850q

Biscoito recheado sabores diversos embalagem de 60
UND

UND

16
Charque: Descrição detalhada: Charque, tipo carne
seca ponta de aqulha bovina saloada
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PREFEIÍURA MUNICIPÂL DE l-ARAI'lJAl OOJARI

STCRETARIA MUNICIPAI- DE ADMII{ISTRAçÃO E PI.ANIJÂMENTO, SEMAP

€quipe dê Pre8ão

Camarão: Descrição detalhâda camarão seco salgado,
sem casca.

2 500

^b

Lata

UND

^b

KG

CX

UND

KG

KG

UND

UND

a

17 50

18

19
Coco ralado: Descrição detalhada. Coco ralado
Características adicionais: desidratado e triturado
A resenta o. embala com 1 00 ramas
Condimento: Descrição detalhada: clndimento,
apresentaçáo industrial, matéria-prima colorau,
aspecto físico pó, tipo industrial para aplicação
culinária em geral embalagem com 100 granras.
Condimento: Descrição detalhada: Ccndimento,
apresentação industrial, matéria-prima cominho,
aspecto físico moído, aplicação culinária em geral,
característica adicionais embalagem com 10C gramas.
Condimento: Descrição: Condimento, aprêsentâção
natural, matéria-prima alho, aspecto físico em cabeça,
tipo 5, aplicação alimentação, características adicionais
Argentino.

190 UND

20 290

21 290 UND

22 190

23
Condimento: Descrição: Condimento, apresentação
natural, tipo pimenta de cheiro.

100

24
Creme de leite: Descrição detalhada. Crerne de leite
fresco com 200 gramas. Apresentação: lata ou caixa,
características adicionais soro estabilizante.

600

25
Ervilha: Descrição detalhada. Ervilha em conserva.
Apresentação. embalagem copo, 200 gramas,
drenado.
Farinha de mandioca: Descrição detalhada. Farinha
mandioca, apresentação torrada, tipo grupc seca, tipo
subgrupo fina, tipo classe amarela, tipo 1 .

Farinha de trigo: Dêscrição detalheda: Farinha trigo,
material trigo especial, apresentagão pó,
características adicionais: enriquecrda com ferro e
ácido fólico, embalagem com 01 kg.
Fârinha de Trigo: Dêscrição detalhada: farinha de
trigo. Apresentação: embalagem com 01k9.
Farinha Lactea. Características adicionai,r: intêgral,
fonte de 'l 1 vitaminas e ferro. Apresentação: lata com
400 s.
Farinha de tapioca: Descrição detalhada, :equinha e
crocante, ideal para massas, bolos e pudins.
Feijão: Descrição detalhada: Feijão carioca tipo 1,

Grupo anão. Apresentação. embalagem conr 1KI
Fermento seco: Descrição detalhada: Íernrento seco,
produto para panificação. Apresentação: embalagem
com 500 gramas.
Leite condensado: Descrição detalhada: Leite
condensado. Características adicionais: açúcar e
lactose. ApresentaÇão: embalagem com 395 g.

26 20n

27

28 390 KG

29 150 Lata

KG30 200

31 390

32 190

33 300 UND

34
Leite de coco: Descrição detalhada: Leite de coco
ApresentaÇão: embalagem com 200 ml

300

35
Anresentaeáo: 

I

800
Leite: Descrição detalhada: Ieite
caixa com 01 litro, tipo UHT, integral.

UND

%\ê;
Chocolate: Descrição dêtalheda. Achocolatado em
pó, ingredientes cacau pó solúvel, açúcar e
aromatizantes. Apresentacão: lata com 400 uramas.

190

2ôn

UND
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Equipe de Pregão

Lêite em pó: Descrição detalhada: Leite em pó tipo
inte ral rese o cote com 200 r2rmaS
Macarrão: Descrição detalhada: Macarrão, tipo,
sêmola, formato parafuso, apresentação embalagem
com 500 gramas, características adicionais: farinha de
tr o sêmola
Macarrão: Descrição detalhada: Mac,ârrão, tipo
sêmola, formato espaguete. Característica adicional:
fino, farinha de trigo. Apresentação. embalagem com
s00 ramas
Maionese: Descrição detalhada: Ít/aionese, tipo
tradicional. Características adicionais: 0'lo gordura
trans. A resenta o: embala em25
Maionese: Descrição detalhada: Maionese, tipo
tradicional. Características adicionais: 0'lo gordura
trans. A rese o: embal EM 1KG

Milho em conserya: Descrição detalhad€r: Milho em
conserva, ingredientês grãos de milho verrle cozidos,
aplicaÇão alimentação de pessoal. Apresentaçâo. lata
com 200 g. Características adicionais, verde em
conserva.

Molho dê Catchup. Descrição detalhada: molho de
catchu A resenta ão: embala em com 25
Molho de Catchup. Descrição detalhada molho de
catchu A resenta ão: embala em com 1 l:

Ovo: Descrição detalhada. Ovo, tamanlo grande,
origem galinha. Características adicionais branca cuba
com 30 unidades.
Ovos de pascoâ: dêscrição dêtalhada: Chocolate ao
leite resenta o: Embala em 150

Sal: Descrição detalhada: sal de cozinha, iodado e
refinado.
Suco em Pó: descrição detalhada: Suco em pó, cada
envelope contém 259 de pó para o suco (para
aproximadamente 1,5 litro de água). Apresentação:
Caixa contendo 15 envelopes. Sabor Laranja,
maracu a moran o ta erina, uva etc

90

í00

'190

800

200

PC

UND

KG

UND

UND

KG

CX

36 5.000

37 600

38

39

40 UND

4',l 400

42 190

43 UND

44

45

46 190

47

48 1.000

49

50 90

5í

190 PCT

,sàfui

'qgv ft

UND

600 UND

Margarina: Descrição detalhada: margarina sem
gordura trans. Características adicionais: com ômega 3
e 6, com sal. ApresentaÇão: Embalaoem 1 kq.

Molho alimentício: Descrição detalhada: Molho
alimentício, composição básica polpa (le tomate,
tradicional, açúcar e conservantes. Apresentaçâo.
embalaqem com 1 kq.

90 UND

100 UND

Oleo vegetal comêstível: Apresentação: 0% trans.,
Embalaqem com 900 ml.

UND

400 CUBA

PANETONE: Descrição detalhada: Alimento
tradicional da época de Natal. Pão doc,3 ou bolo,
possui fragrância de baunilha e recheio de frutas
secas. Apresentacão. embalaqem de 500G

UND

52

Tempero: Descrição detalhada: tempero, tipo caldo.
Caracteristicas adicionais apresentação pé, aplicação
uso culinário, sabor carne ou frango. Apresentação:
caixa com 24 unidades de 1'14 qramas.

a
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Equipe de Pregão

Vinagre: .Descrição detalhada: Vinagre de álcool
colorido. E um composto bastante utilizado no prepâro
dos alimentos. Apresentação: Embalagem, 500m1.

UND

UND

KG

100 KG

KG

200 KG

CX

1.500 PET

400 KG

Carne Bovana Descrição detalhada: carne tipo
costela cortada, limpa e sem pelancas.

Carne bovina Descrição detalheda: Coxão mole (chã
de dentro) carne bovina de primeira qualidade, limpa
sem ossos sem le uca ordura, sem lancas
Carne bovina Descrição detalhada: Coxão mole

53

54
Mortadela: Descrição detalhada: Mortadela, origem
carne de frango.

150

55 150 KG

1

Achocolatado liquido: Dêscrição detalhada: Bebida
láctea UHT, Sabor chocolate: Apresentação.

Descrição detalhada. Mortadêla. Origem

Embala em com 200m1

cÊNERos ALTMENTícros (FRros)

Mortadela:
carne bovina

2
Presunto: Descrição detalhada: Presunto, lipo cozido,
ingredientes carne suína magro, temperatura de
conservação 0 a 4' C, prazo validade 90 dias.

250

3 Queijo: DescriÇãodetalhada: Queijo. CaracterÍsticas
adicionais: tipo pralo. Apresentação: fatiado.

250

5 200 KG

6 200 KG

7

Bacon Defumado Dêscrição
deíumado. lngredientes: carne
Apresentação: fatiado.
Salsicha para Hot Dog de frango
Linguiça: Descrição detalhada. Linguiça, tipo
calabresa. lngredientes. carne suína curada
Linguiça: Descrição detalhâda: calabresa
Características adicionais. fina, curada e mista.

detalharla: Bacon
suína corn gordura.

200

I
Linguiça: Descrição detalhada: Linguiça tipo toscana
Características adicionars: frango. Apresentação
congelada.

9
Suco natural: Descrição detalhada: Concentrado
natural de sabores laranja abacaxi, caju e manga.
Apresentação: Caixa com 01 litro.

800

't0

400

Refrigerante: Descrição detalhada: Flefrigerante
Cola, não alcoólico, material água gasosa/>rarope com
02 litros. (Sabores Diversos).

GÊNERos ALIMENTíGIoS (cÁ.RNE E FRANGo)

2
Carne bovina Descrição detalhada: carne bovina in
natura, tipo mocotó. Cortado, limpo.

3 400

100 UND

KG

4

5
moido chã de dentro carne bovina cle nmerra

200 KG

650

A(.,

2.500

KG

4

I
Carne bovina Dêscrição detalhada: Alcatra carne
bovina de primeira qualidade, limpa sem ()ssos, sem
pele, pouca gordura, sem pelancas.

ftt
iÍ.-,-r

KG

&
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Equipe de Píe8ão

ql/
rÍ

sem lancas.

Carne bovina, fígado Descrição detelhada: Fígado
Bovino de primeira qualidade, limpo

Carne Bovina: Descrição detalhada. Tipo visceras
bucho. Apresentação: resfriada. Car,rcterísticas
adicronais: limpo, sem aparas.

Mistura para Feijoada, apresentado orelha, pé rabo e
toicinho de porco.

Frango congelado (kg). Sendo tolerada a variação de
até 8% no peso líquido do produto descorgelado em

Fruta in natura: Descrição detalhada: Fruta ln natura.
tipo mamão. espécie formosa.

Fruta ln Natura: Descrição detalhada Fruta ln
natura, tipo melancia, espécie redonda, características
adrcionais
Fruta in natura: Descrição detalhada. Fruta ln natura,

melão, es écie amarelo, a lica o alimontar

re la oao so co elado

GÊNERos ALIMENTicIoS FRUTAS, T.EGUMES E vERDURAS

Fruta in natura: DescriÇão detalhada. fruta in natura,
tipo abacate, espécie manteiga.

Fruta in natura: Dêscriçáo detalhada. Frutâ in natura,
tipo abacaxi, espécie pérola.

Frutâ in natura: Descrição detalhada: Fruta ln natura,
tipo banana, espécie prata. 190

Fruta in natura: Descrição detalhada: Fruta ln natura,
tipo laranja

Fruta in natura: Descrição detalhada: Fruta ln natura,
tipo limão, espécie Taiti.

KG

100 KG

1 900

KG

190 KG

190 KG

190 KG

190

190 KG

KG

KG

ti

Fruta ln Natura: Descrição detalhada Maçá ln
natura, tipo nacional, espécie Fuji.

Fruta in Natura: DescriÇão detalhâda: F'imentão in
natura, tipo nacional, características adioionais cor
verde.

&

6 200 KG

7 200

I

9 KG

1901 KG

190 KG2

3

'190 KG4

5

6

7

8

9

10 190

I

I
I KG11 190

KGLegume tipo Cêbola: ln natura Descrição detalhada

Legume in natura: Descrição detalhada: Abóbora ln
natura

19012

13

Cebola in natura, uso culinário, ti o branca

'19014 ume in natura: Descra detalhada: Ai mln

190

KG

)-''

qualidade, limpa sem ossos, sem pele, pour:a gordura,

KG

Fruta in natura: Descrição detalhada: Fruta ln naturâ,
tipo Uva, espécie ltália aplicação uso culinário,
características adicionais cor verde.
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natura, mês colheita janeiro a dezembro, aplicação
alimenticia e industrial.

Legume in natura: Descrição detalhada: Cenoura,
espécie comum.

Legume in natura: Descrição detalhada: Legume ln
natura, tipo beterraba, espécie comum.

A senta ão: embala em com í
Polpa:
natural

Descrição detalhada: polpa de acerola 100%
senta ão. embala em de 1k

Polpa:
natural

Descrição detalhada: Polpa de Goiaba '100%

Pão de forma

Fruta in natura: DescriÇão detalhada: tomate maduro 190

Legume in natura: Descrição detalhada: Legume ln
natura, tipo batata inglesa lavada, espécie lisa.

Verdure detalhada: Verdura ln natura, tipo brócolis,
espécie comum/ japonês.

Verdura ln Natura: Descrição detalhaLda. cheiro
verde in natura.

Verdura ln Natura: Descrição detalhada: Verdura ln
natura, tipo alface, espécie lisa, aplicação alimentaçáo
humana.
Verdura ln Natura: Descrição detalhada: Verdura ln
natura, ti o couve, es cie comum/ Bruxela,s
Verdura ln Natura: Descrição detalhada: Verdura ln
natura, tipo repolho verde, espécie comunr, aplicação
culinária em eral

POLPA OE FRUTAS

Polpa: Dêscrição detâlhada: Polpa '10001 natural de
Ta rebá resenta o: embal em de 1k
Polpa: Descrição detalhada: Polpa '10001, natural de
maracu á.A enta ão: embala em de 1k

Polpa: Descrição detalhada: Polpa de Cupú-Açú
100% natural. Apresentação: embalagem com l kg

Polpa:
natural

Dêscrição detalhada: polpa de grarviola 100%

Descrição+ detalhada: Polpa de Í\,lurici 100%

PREFEITURA MUNICIPAI. DE I,ARANJAI, OO JARI

SEcRETARta MUNtctpal DE aDMINTSTRAçÃo t: pt-ANUÂMENÍo- sÊMAp
Equipe de Pregão

A senta ão: Embala em com 1

KG

KG

UND

UND

Polpa:
natural

A resenta ão: embal em com 1k

15

í6

17

18

19

21

22

23

24

1

2

3

4

5

6

7

1

2

190 KG

190 KG

190 KG

KG

500 UND

íon UND

190 KG

300

300

300

300 UND

300 UND

UND300

600

20.000

PCT

UNDPão de chá

cÊNERos ALtMENTicros ( pANrFrcAÇÃo)

Éar ,,fr1-

" 
dÁd

Legume in natura: Descrição detalhada: Legume ln
natura, tipo batata doce, especie rosada.

íon

190

íôn UND

UND

UND

300

&
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Equipe de PÍegão

LILIAIVI ALVES DE I'AULA
COORDENADORA DO NÚCLEO ADMINIS'IRATIVO. SMAS

PORTARIA N' OO4i 202 I- GAI}iSMAS/PMLJ

PCT

3 Pão de leite cll2und 600 PCT

GÊNERos ALIMENTicIOS (SAGIIDOS E BOMBONS)

1
Salgadinho diversos sâbores embalagem 309 fardo
24 unidades

180 FD

2
Pipoca doce ou salgada embalagem de 15g fardo
com 20 unidades

1.000 FD

3
Caixa de Chocolate 3009 com mais de'16 unidades
de bombons.

150

4
Bombom de chocolate e recheio de castanha de
caju pacote de 8259 contendo aproximadamente 40
unidades.

100

5
Pirulito embalagem de 700 g sabores diversos,
pacote 50 unidades

150 PCT

,É

CX

q



.,lr§rif.
:1...1 ít

Razão Social:
CNPJ:

Endereço:
Fone/Fax:
Nome do Representante Lêgal

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE I-AR' NIAI. DO IARI

sEcRETARIa MUNtctpaL DE aDMrNrsÍRAçÂo : ptaNUAMENTo. sEMAp
Equipê de P.êgào

pREGÃO ELETRÔNrCO sRp N" OO9/2021 - PMU

MODETO DE PROPOSTA COlúERCIAt

RG e CPF

Pregão Eletrônico ne /2021- Registro de Preços

ITEM ESPECTFTCAçÃO UNIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

F+

L
VATOR TOTAL

1. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contado da data de

abertura do certame, caso não se.ja indicado, será considerada Ce 60 (sessenta) dias corridos.

3. Declaro que estamos de acordo com os termos do âto convocatório e com a legislação nele

indicada.

4. O prazo máximo para entrega dos produtosserá de_dias, contados a partir da solicitação da

Contratante.

5. O valor da proposta é de R$ nos termc s acima

(Carimbo e Assinatura do Representante legal da Empresa)

ANEXO II

2. Declaro que nos preços ora propostos e naqueles que por ventura vierem a ser ofertados, poÍ
meio de lances, estão incluídos todos os custos que se fizerern indispensáveis ao perfeito fornecimento
dos produtos, tais como: impostos, taxas, transporte, acomodação, sendo de nossa inteira
responsabilidade, ainda, os que por ventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente
cotados.

Cidade/UF, _ _ de_ de 2021.

QUANTIDA
DE

E
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Equipe de Pregão

pneeÃo elernôllco sRp N' oo9,/2021 - pMU

MoDEto DE DECTARAçÃo DE ELABoRAçÃo TNDEeENDENTE DE pRoposrA

(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de maneira
independente (pelo [icitante), e o conteúdo da proposta niio foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro parti€ipante potencial ou de fato da
(identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação) não foi
iníormada, discutida ou rêcebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação
da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influiÍ na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida
licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não será, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de {órgão
licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.

Cidade/UF, _de
de 2021

(representante legal do licitante no âmbito da licitação, com identificação completa)

e:ik
Ít

ANEXO

(ldentificação completa do representante da licitante), como r-3presentante devidamente constituído de
(ldentificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no item
(completar) do Edital (completar com identiÍicação do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o
art.299 do Código Penal Brasileiro, que:

s
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PREFEITURA MUNICIPAI. OE LARANJAL DO 
'ARISECRETARtÂ MUNtctpat Dt aDMtNrsÍRAçÃo E pIaNEJAMENÍo - sÉMÀp

Equipê de pÍegão

pnreÃo rlrrnôuco sRp N" 009/2021 - pMU

ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO N9 JZO?I-PMU

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE

CONSTRUçÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO IARI,

COMOCONTRATANTE,EAEMPRESA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, COMO CONTRAÍADA,
NA FORMA ABAIXO ESTABELECIDA.

Pelo presente instrumento, e nos melhores termos de direito, os no fim assinados, de um lado, como
CoNTRATANTE, a SECRETARTA MUN|C|PAL Ot ASStStÊruCtA SOCtAt - SMAS, através do FUNDO

MUNICIPAt Oe ASStSTÊrCtn SOCIAL, Pessoa Jurídica de Direito Público tnterno, CNPJ n. s

13.829.032/0001-46, situada na Avenida Liberdade ne 804, bairro Agreste, CEP 68.920-000, Laranjal do
Jari-AP, representada pela sua Secretária Sra...................., brasileira, portadora do RG ne........ e CPF ne

residente e domiciliada na cidade de Laranjal do Jari, doravante denominado CONTRATANTE,

e do outro lado como CONTRATADA, a empresa ... com personalidade jurídica de

direito privado, inscrita no CNPJ ne ......................., com sede na Rua ne ...., Bairro
Cidade-UF - CEP........................., neste ato represêntâda pelo Sr. ..............

RG ne.................., CPF ne...................., domiciliado Macapá, celebram o presente Contrato mediante as

seguintes Cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e estabelecem:

FUNDAMENTO LEGAT:

Constituição Federal;
Lei ne 4.320, de 17 de março de 1964;
Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores;
Lei ne 10.520, de 17 de julho de 2002;
Decreto ne 10.024, de 20 de setembro de 2019;

CúUSUIA PRIMEIRA . DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem por objeto registÍo de preços para futura e eventual AQUISIçÃO DE

GÊNEROS ALIMENTíCIOS, para atender demandas da secretaria de Assistência Social da Prefeitura
Municipal de Laranjal do Jari, conforme descrito no Anexo I do edital do PÍegão Eletrônico O09/2027-

SEMAP/PMU.

cúUsULA SEGUNDA - DA vIGÊNCIA:

2.1. O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contada a partir da data de sua assinãtura

cúUSULA TERcEIRA - DAs coNDIçÔEs DE REcEBIMENTo DO oBJETO:

3.1. O Íecebimento do objeto deste intrumento compreenderá duas etapas distintas, a seguir

discrim inadas:

3.1.1. RECEBIMENTO PROVISÓR|O - no prazo 05 dias pelo responsável do acompanhâmento e

fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as

especificações constantes neste lnstrumênto e na proposta que ocorrerá por ocasião da entrega dos
produtos no local indicados no item 4.2 deste Contrato.

&
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3.1.2. RECEBIMENTO DEFINITIVO - Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 10 dias,
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação mediante termo circunsta nciado.

CúUSULA QUARTA: Do PRAzo E Do tocAl DE ENTREGA:

4.1. O prazo de entrega do objeto deverá ser imediato, a partir do recebimento da Nota de Empênho pela
Contratada.

4.2. Os materiais serão recebidos pelo setoÍ de Material da Secretaria de Assistência Social, localizado

na Rua liberdade, ne804 - Agreste l"aranjal do Jarí/Amapá. CEP: 58.920-000.

a) O prazo de entrega do objeto será imediato, a partir do rêcebimento da Nota de Empenho.

b) Os materiais deverão ser entregues devidamente protegidos e embalados adequadamente contra

danos de transporte manuseio, acompanhados das respectivas notas fiscais no setor dê Matêrial da

Secretaria de Assistência Social, localizado na Rua Liberdade, ne804 - Agreste Laranjal do larí/ Amapá.

CEP: 68.920-000, de segunda a sexta-feira entre as 8h00 e 12h00 ou em outro horário previamente

estabelecido.

cúUsutA QUINTA: DAS CoNDIÇÕES DE PAGAMENTo:

5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal
eletrônica no protocolo do CONTRATANTE, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do
objeto contratado.

5.2. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento
ocorrerá em 10 (dez) dias úteis após a data de sua apresentação válida.

5.3. O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da CONTRATADA, no

Banco indicado pela mesma.

5.4. A licitante vencedora indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco e os números da agência e da

conta-corrente para efetivação do pagamento.

5.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira
que lhe Íor impostâ, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a

reajustamento de preços.

5.6. O pagamento se fará mediante a apresentação dos documentos de regularidade junto ao lnstituto
Nacional de Seguridade Social/INSS e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço/FGTS, sem as quars o
pagamento ficará retido.

5.7. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de

alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela

CONTRATANTE, entre a datâ acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será

mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=lxNxVP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga; e

l= Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado:

l= (6/100)

365

&
| = (rx/100)

365

| = 0,00016438

l-

)
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Tx = Percentual da taxa anual = 6%

cúusuLA sÉilMA - DA FtscAUzAçÃo oo corurnero:

7.1. A fiscalização da execução deste Contrato será exercida por agente do CONTRATANTE, devidamente
designado para tanto, ao qual competirá velar pela perfeita execução do fornecimento, em conformidade
com o previsto no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico ne OO9/202t, na proposta da CONTRATADA e

neste instrumento.

7.2. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade

da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não

implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

7.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessárias ao objeto do presente Contrato, alé 25 o/o (vinte e cinco por cento)

do valor inicial atualizado deste Contrato.

7.4. É facultada a supressão além do Iimite estabelecido no item anterior, mediante acordo entre as

pa rtes.

cúUsUtA NoNA. oBRIGAçÔES DA CONTRATADA

9.1 Realizar o fornecimento dos produtos, no prazo e condições definidos no Edital e Termo de Referência
(Anexo l), além das obrigações assumidas na proposta firmada pela contratada e dirigida a Contratante,
que, independentemente de transcrição, faz parte integrante e complementar deste ContÍato, no que

não o contrarie;

&

,É

CúUSUIA SEXTA . DA VATIDADE DO PRODUTO:

6.1. Todos os produtos fornecidos deverão estar dentro da data de validade dos períodos estipulados pelo

Código de Defesa do Consumidor.

cúUsUtA oITAvA - oBRIcAçÔEs DA CONTRATANTE

8.1 - Receber provisória e definitivamente o objeto, conforme especificações, prazos e condições
estabelecidas no Edital e seus anexos;

8.2. Acompanhar e fiscalizar, através dê servidor ou comissão especialmente designada, o cumprimento
das obrigações da CONTRATADA, sob os aspectos quantitativo e qualificativo, anotando em registro
próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA quaisquer fatos que, a seu critério, exijam

medidas corretivas por parte desta;

8.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no

objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

8.4. Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor competente;

8.5. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro
das normas do contrato;

8.6. Efetuar o pagamento à empresa a ser contratada de acordo com o preço, os prazos e as condições

estipuladas no edital e na licitação;

8.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano

causado a tercêiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
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9.2. Fornecer preço à vista com tributos, mão de obra, seguro e despesas de quâisquer natureza
incidentes direta e indiretamente sobre os serviços, deduzidos eventuais descontos;

9.3. lnformar o nome do responsável para representá-la perante a Contratante. Qualquer alteração do
responsável pelo fornecimento dos produtos do presente objeto deverá ser comunicada por escrito e
autorizada previamente pelo responsável pela fiscalização;

9.4. Fornecer os produtos referentes ao objeto desta licitação dentro dos parâmetros e rotinas
estabelecidos com observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações;

9.5. Aceitar a fiscalização e o acompanhamento do fornecimento pela Contratante, devendo comunicar
imediatamente, por intermédio do fiscal do contrato, toda e qualquer irregularidade, alteração ou
dificuldade que impossibilite a execução do contrato;

9.6. Realizar o foÍnecimento do presente objeto de forma meticulosa, sem interrupções, garantindo o
perfeito desempenho deste;

9.7. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.8 Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrêntes do fornecimento do
objeto licitado, tâis como: a) salários; b) seguros de acidentes; c) taxas, impostos e contribuições; d)

indenizações; e) vales-refeição; f) vales-transporte; e g) outras que porventura venham a ser criadas e
exigidas pelo Governo;

9.9. Responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do ob.ieto, não excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pelo CONTRATANTE;

9.10. RespondeÍ, ainda, por quaisquer danos causados diretamente ao objeto licitado e outros bens de
propriedade do CONTRATANTE, quando estes tenham sido ocasionados por empregados credenciados
para a entrega do objeto;

9.11. Assumií a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais resultantes da ad.iudicação;

9.12. Assumir, também, a responsabilidade por todâs as providências e obrigações estabelecidas na

legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus

empregados quando do fornecimento do ob.ieto, ainda que acontecido nas dependências do

CONTRATANTE;

9.13. Não subcontratar ou transferir a terceiros, nem mesmo parcialmente, a execução do presente

objeto, sem prévio consentimento por escrito da Contratante, sob pena de incorrer nas penalidades nele
previstas;

9.14. Assumir todos os gastos e despesas decorrentes, direta ou indiretamente, da execução e entregã do
presente objeto;

9.15. Responsabilizar-se ressarcindo todo e qualquer dano causado à Contratante ou a terceiros, en1

decorrência de ação ou omissão de seus empregados;

9.16. Guardâr sigilo absoiuto sobre as informações que vier a ter conhecimento por força da contratação;

9.17. Apresentar, sempre que solicitado peio gestor do contrato, nô prazo máximo estipulado no pedido,

documentação referente às condições exigidas no instrumento contratual;

9.18. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18

e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n0 8.078, de 1990);

9.19. Zelar pela boa e fiel execução dos serviços contratados;

9.20. Cumprir fielmente as obrigações deste instrumento.
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cúUSUtA oÉcIMA - DA DoTAçÃo oRçAMENTÁRIA:

10.1- As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da seguinte dotação:

1I. FMAS - FUNDO MUNIC. DE ASSIT

SOCIAL DE LARANJAL DO JARÍ
UNIDADE

GESTORA:
L4219

FU NÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO 244 12. ASSISTÊNCIA COMUNITARIA

PROGRAMA DE

TRABALHO:
0019

13. ASSISTÊNCIA SOCIAL RESPONSÁVEt E

TRANPARENTE PARA TODOS.

AçÃO:
2023/2O3O/2036/204

ol
zo47/2042/2O4s.

NATUREZA DE

DESPEZA:
339030

FONTE DE

RECURSO:

0010000/3110000/1
3 r.1.9919

ASSISTÊNCIA SOCIAL

14. CRTANÇA FELtZi'BOLSA

FAMILIA/CRAS/IGD

SUAS/FMASU/CREAS/SCFV.

MATERIAL DE CONSUMO

15, Recursos

Ordinários/Transferência de Recursos

do Fundo Nacional de Assistência

Social- FNAS/ COVID-19

CúUSUtA DÉCIMA PRIMEIRA . Do vALoR

11.1 - A Contratante pagará à Contratada, o valor total de RS ....... ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) , Íelativo ao valor
total do item mencionado na cláusula primeira e conforme fixado na proposta da vencedora, já incluídas
as taxas, títulos incidentes e deduzido o desconto, se houver, concedido pela CONTRATADA.

cúUsulÁ DÉCIMA SEGUNDA . DAs PENALIDADES:

1.2.1. FicaÉ impedida de licitar e contratar com a União, Estado e Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco)

anos, sem prejuízos das multas previstas neste lnstrumento e das demais cominações referidas no Art.87,
lV da Lei ne 8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante que:

a) deixar de entregar a documentação exigida no Edital;

b) no prazo determinado, não retirar a Nota de Empenho;

c) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;

d) ensejar o retardamento da execução do objeto deste Termo;

e) não mantivêr a proposta, inj ustificada mente;

f) falhar ou fraudar na execução do contrato;

B) comportar-se de modo inidôneo;

h) cometer fraude fiscal.

12.2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas

na Lei Fedeíal nç 8.666/93, conforme dimensionamento abaixo, garantido o exercício de prévia e ampla

deÍesa:

a) - advertência;

b) - multa de 0,2yo lzerc vírgula dois por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em

desacordo com o proposto e o estabelecido no edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o

&
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valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez

comunicada oficialmente;

c) - 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;

cúUsUI.A DÉcIMA TERCEIRA - DA REsc|sÃo:

13.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido pelos motivos elencados nos artigos 77 e 78 da Lei no

8.666/93, e nas formas previstas no aÉ. 79 da mesma Lei.

cúUsUtA DÉCIMA QUARTA - Do TIVRE AcESso

14.1 - A contratada fica obrigada a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da

empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores do órgão ou entidade pública concedente e
dos órgãos de controle interno e externo, conforme art.43 da Portaria lnterm inisteria I nq 424, de 30 de

dezembro de 2016.

CúUSULA DÉCIMA QUINTA - Do FoRo E DA PUBLICAçÃo:

14.1 - As questões decorrentes da execução deste lnstrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de Laranjal do

Jari/AP, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

74.2 - Seá publicado o extrato do presente contrato no Diário Oficial da União, conforme determina a i-ei

ns 8.666/93.

14.3 - Para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas) vias de

igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depols de lidas, são assinadas pelos

representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Laranjal do Jari-AP,.. de de 2027.

CONTRATANTE

a

CONTRATADA
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ANEXO V

MINUTA DA ATADE REGISTRO DEPREçOS n."J2021

Aos_dias do mês de_, do ano de- o MUNICíP|O DE LARANJAL DO JARI, pessoa Jurídica de
Direito Público lnterno, inscrito no CNPJ sob ne com

neste
ato representado pelo Prefeito Municipal 5r"- doravante denominado simplesmente de óRCÃO
GERENCIADOR, resolve Registrar os Preços visando futuras aquisições do objeto licitado através do
PREcÃo ETETRÔNlco NJ2O2I-SRP, em face da classificação das propostas apresentadas pela(s)

empresa(s) abaixo qualificada(s), denominada(s) simplesmente de FORNECEDORA(S) que assumem o
compromisso de fornecimento, nas condiçôes estabelecidas nas cláusulas a seguir:

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços paÍa a eventual aquisição de , especificado(s)
no(s)
item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo ...... do edital de Pregõo Eletrônico ne ........../21. , que é
parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2.1. O preço registÍado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor (rozõo socioí, CNPJ/MF, endereço, contatos,
representante)

Quantidade Valor UnitáricItem Especificação Morco deUn da

3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

3.2. Não há órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade
da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que devidamente justificada ã vantagêm e respeitadas, no que couber, as condições e as

regras estabelecidas na Lei ne 8.666, de 1993 e no Decreto ne 7 .892, de 20t3.

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, obsêrvadas as condições nela

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique

q

1. DO OBJETO

2. §OS PREçOS, E

3. DO ÓRGÃA GERENC,ÁaAN Ê PARTICIPAIITiES

4. DA ADE5ÃO A;A DE REGISTRO DE
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as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador.e órgãos participantes, independente
do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para
efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não
pa rticipante.

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser
prorrogada.

6.1. DA REVTSÃO DOS PREçOS REGTSTRADOS

a) Sempre que verificar que o preço registrado está acima do preço de mercado, o órgão Gestor
comunicará e solicitará formalmente à Comissão Permanente de Licitação para que esta convoque o
fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço corrente, pÍocedendo a respectiva
alteração na Ata, caso haja a concordância da empresa. Frustrada a ne8ociação, a empresa será liberada do
compromisso assumido, respeitados os contratos já firmados.

b) Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Comissão Permanente de Licitação
convocará os demais licitantes classifÍcados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de

negociação, ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela.

c) A empresa poderá solicitar a Secretaria Gestora do Registro de Preços a revisão dos preços registrados,

mediante requerimento fundamentado, com apresentação de comprovantes e de planilha detalhada do

custo, que demonstrem que o mesmo não pode cumprir as obrigações assumidas, em função da elevação

dos custos dos bens, decorrentes de fatos supervenientes. A Ata de Registro de Preços sofrerá alteração

caso acate o pedido ou, se indeferido, o licitante poderá ser liberado do compromisso assumido.

5. DÂ VÂIIDADE DAATA

6. DÂ REvlSÃO E CANCã!ÂMEN?S

6.1.1 Os preços registrados poderão ser revistos a qualquer tempo em decorrência da redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos itens registrados, obedecendo ao estabelecido
no Decreto n" 7.892/L3, obedecendo ao seguinte:

&
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6.1.2. Serão considerados preços de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles
apurados pela Administração para os itens registrados.

6.1.3. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no

mercado, mantendo-se, no mínimo, a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante
da proposta do licitante e aquele vigente no mercado à época do registro.

6.2. DO CANCELAMENTO DOS PREçOS REGISTRADOS

6.2,1. Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, garantida a prévia

defesa, nos termos do Decreto n" 7 .892/f3:

l- pela Administração quando:

a) o proponente que tenha seus preços registrados e/ou o contratado não cumprir as exigências contidas
na legislação pertinente e /ou descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) o proponente que tenha seus preços registrados, injustificadamente, deixe de firmar contrato, não

retirar a nota de empenho de despesa ou aceitar outro instrumento equivalente, decorrente do registro de
preços;

c) o contratado der à rescisão administrativa do contrato decorrênte do registro de preços, por qualquer
dos motivos elencados no Art. 78 e seus incisos da Lei n.e 8666/93;

d) o proponente que tenha seus preços registrados e/ou o contratado, injustificadamente, não aceite
reduzir seus preços registrados, na hipótese de este se tornar superior ao praticado no mercado;

ll - pelo proponentê que tenha seus preços registrados quando:

a) comprovar, mediante solicitação formal, que está impossibilitado de cumprir as exigências contidas no
procedimento que deu origem ao registro de preços;

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no

Ed ita l.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento
do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito
às contratações dos órgãos participântes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação

da penalidade.
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7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstãs no

6.1.4. As alterações dos preços registrados, oriundas da revisão dos mesmos, serão publicadas no Diário
Oficialdo Município.

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

b) comprovar a ocorrência de fato superveniente, caso fortuito ou força maior, que comprometa a

execução contratual.

7. OA5 PENALIDADES
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art. 20 do Decreto ne 7.892/2073, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento
do registro do fornecedor.

8,1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as

obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .,.. ( ) vias de igual teor, que, depois de

lida e
achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Cidade/UF,_de_de 2021.
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